
เลขประจําตัวสอบ

63081000001 นางสาวสุกัญญา แก�วกองมูล

63081000002 นางสาวพิชญธิดา สิทธิวงค�

63081000003 นางสาวพิทยาภรณ� ศรีแปง

63081000004 นางสาวมาลินี คําดวงทิพย�

63081000005 นางสาวสุดารัตน� สุริยะกุมาร

63081000006 นางสาวภัศรา ศร*ีวิชัยศักด์ิ

63081000007 นายสิทธิชัย หุ.นไทย

63081000008 นางสาวสุดากาญจน� คําเข่ือน

63081000009 นางสาวสิริรักษ� เกิดดี

63081000010 นางสาวปทุมวรรณ อุดธิมา

63081000011 นายธีรพงษ� สวนจันทร�

63081000012 นายศราวุฒิ ใจเป9ง

63081000013 นางสาวทัตพร ฤทธ์ิเนติกุล

63081000014 นางสาวพรนภา จาวะนะ

63081000015 นางสาวกมลกันต� วงค�หลิ่งห�า

63081000016 นายจิรวัฒน� เชาว�ศิริ

63081000017 นายอรรณพ แสงดวง

63081000018 นายสิทธิ พงศ� สุขาวรรณ 

63081000019 นายณัฏฐกานต� แสนคํา

63081000020 นางสาวเพ็ญพิชชา ทาชมภู

63081000021 นางสาวนัฐธิณี วงศ�ป>นะ

63081000022 นางสาวกฤติยากร เปาวัลย�

63081000023 นางสาวจารุวรรณ ใจจริม

63081000024 นางสาวศิริพร กุศลเลิศคีรี

63081000025 นางสาวสายสุนีย� บุญชู

63081000026 นายกรีระวัฒน� รักบุตร

63081000027 นางสาวกันยารัตน� ตันกูล

63081000028 นางสาวธัญวรัตม� เสนนะ

63081000029 นางสาววาริสสรา ใจจริม

63081000030 นายพัชรพล ทองคํา

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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63081000031 นางสาวจิฒิกาญจน� มณีวงศ�

63081000032 นางสาวพลอยไพลิน ชลพล

63081000033 นายรัตนสิน ศรีมูล

63081000034 นางสาวอัจฉรา จํากัด

63081000035 นางสาววรรณิศา สุภาอินทร�

63081000036 นายสิทธิกร ขัติวงค�

63081000037 นางสาวญาณวรรณ วิโจทุจ

63081000038 นางสาวกุลธิดา เลิศพัฒนาทรัพย�

63081000039 นางสาวชลธิชา สุริยะสาร

63081000040 นายภูวดล สอนคํามูล

63081000041 นายธนกร ขันเปCDย

63081000042 นางสาวอารีรัตน� แก�วฮ.อน

63081000043 นางสาวเมธาวี ชัยยะ

63081000044 นางสาวโฉมสุดา เหมยคํา

63081000045 นางสาวชนิตา กองคํา

63081000046 นางสาวกัญญาพิชญ� พิญโย

63081000047 นางสาวสุนีรัตน� ดิษฐา

63081000048 นางสาวอรภิชาวีค� วงศ�สุวรรณ�

63081000049 นายธีระพงษ� บัวสาย

63081000050 นายสารัช คําฟู

63081000051 นางสาวยุวดี ถึงการ

63081000052 นายไกรวัลย� ยอดชาย

63081000053 นางสาวชุฏิกัณภ� ทนันไชย

63081000054 นางสาววาสนา โนแก�ว

63081000055 นางสาวภัทรวดี สุขเกษม

63081000056 นางสาวสุปราณี คํายงค�

63081000057 นายกัณณพน ถาดคํา

63081000058 นางสาวสิรินาท จุวัน

63081000059 นางสาวชลณัฐชา ตรวจมรรคา

63081000060 นางสาวจันทร�ประภา เข็มทอง
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63081000061 นายจิระพงศ� ศิริวงค�

63081000062 นายอนุวิน กุณะ

63081000063 นางสาวสุปราณี จันทร�เลน

63081000064 นางสาวพรทิพย� แสนเรือน

63081000065 นางสาวภัทรานิษฐ� ใหม.คํา

63081000066 นายเจษฎา มังกร

63081000067 นางสาวจันทกานต� นาทรายเลิศสกุล

63081000068 นางสาวธนภรณ� ศรีจันทร�

63081000069 นางสาวสวรส บุญแพร.

63081000070 นางสาวปุณิกา สุตาตJะ

63081000071 นายยมนา ประเสริฐ

63081000072 นางสาวสุรีรัตน� วงค�แขม

63081000073 นางสาวนิษฐาน กุมภา

63081000074 นายวัชระ ใจสุตJะ

63081000075 นางสาวอรชิญา โนชัย

63081000076 นายธนโชติ จิระยา

63081000077 นายพงษ�พิพัฒน� อินปา

63081000078 นางสาวสุชานาถ ท�าวพระแสง

63081000079 นางสาวกัญญ�วรา ปKญญาอุทัย

63081000080 นายธีรภัทร แก�วมา

63081000081 นายธนกร ต�นจําปC

63081000082 นางสาวพรทิวา กุลทวัตถ�

63081000083 นางสาวณัฐพร ทัศนีย�

63081000084 นางสาวประภัสสร แจ.มเจือ

63081000085 นายปรัชญา ใจฝKDน

63081000086 นางสาวสุรางคณา หม่ืนคําแปง

63081000087 นางสาวทิพรัตน� อุ.นกันทา

63081000088 นางสาวอิศรา ตJะตุ�ย

63081000089 นางสาวพิมพ�วรี แก�วบุญปKน

63081000090 นางสาวปนัดดา บุญมายวง
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63081000091 นางสาวMอภิชญา น�อยกมล

63081000092 นางสาวมธุรินทร� มหายศ

63081000093 นางสาวสุธาริณี เต็มเจริญ

63081000094 ว.าที่ร�อยตรีภาสกร พงษ�แขก

63081000095 นางสาวจุฬารัตน� เทพหัสดิน ณ อยุธยา

63081000096 นางสาวณิชาวีย� ดีอินทร�

63081000097 นางสาวธีรชานันท� หมดกรรม

63081000098 นางสาวสุทธิดา ฝKDนคํา

63081000099 นายจิตตินนท� จันทิ

63081000100 นายอดิรุจ ไชยวรรณ

63081000101 นางสาวอาภรณ� ทากัณทวงค�

63081000102 นางสาวศศิวิมล ใจลา

63081000103 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ เถากิตติกุล

63081000104 นางสาวธารทิพย� ป>นตา

63081000105 นางสาวอุบลรัตน� โฉมศรี

63081000106 นายไกรรินทร� สุขกระสันต�

63081000107 นางสาวนันท�ชนก ปOอมฝKDน

63081000108 นางสาวศุภมาส พิงคะสัน

63081000109 นายทีฆทัสน� ศรีทอง

63081000110 นางสาวชญาดา ยะสืบ

63081000111 นายชานนท� บุญเป9ง

63081000112 นางสาวสุทธิดา มุงเมือง

63081000113 นายวินิจ ปKญญาปKน

63081000114 นางสาววีรอร โกแฮ

63081000115 นายพงศกร แก�วโพธา

63081000116 นางสาวหทัยภัทร เกตุสกุล

63081000117 นางสาวเบญจรัตน� กันทะศิริ

63081000118 นางสาวรจนา ข.ายสุวรรณ

63081000119 นางสาววรรณพร เนื่องยินดี

63081000120 นางสาวน้ําทิพย� ประธานราษฎร�
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63081000121 นายทัตพงศ� เจริญกิจ

63081000122 นางสาวทิติยาณี อริยะ

63081000123 นางสาวดวงใจ คนพรหม

63081000124 นายอธิชนันท� กรรมใจ

63081000125 นางสาวณัฏฐณิชา เครือแปง

63081000126 นางสาวจินตนา คนเที่ยง

63081000127 นางสาวกมลรัตน� วัฒนศรีสุธากุล

63081000128 นางสาวมณีรัตน� ฟุOงเฟRSอง

63081000129 นายกรินทร� หอมอ.อน

63081000130 นางสาวเกวลิน พันธ�อุโมงค�

63081000131 นายพชร สุขสันต�

63081000132 นางสาวมริษา วังขวา

63081000133 นางสาวชาลิณี จันทราช

63081000134 นางสาวปนัสรา อินตาโย

63081000135 นางสาวพัชรินทร� เกษอุดม

63081000136 นางสาวนิศาชล วุฒิวัย

63081000137 นางสาวจิณห�นิภา ใจรัตน�

63081000138 นางสาวนงนภัส เป9งใจ

63081000139 นางสาวณัฐวรรณ ปาละนันท�

63081000140 นางสาวพรลภัส สามปา

63081000141 นางสาวรัฐขวัญ พวงเพ็ชร

63081000142 นางสาวเจนจิรา เสมอใจ

63081000143 นางสาวสุนันทินี ใจดี

63081000144 นางสาวจิราพร คําวงษา

63081000145 นายกรกช ประพันธ�กุลรัตน�

63081000146 นางสาวภาสินี ใจมา

63081000147 นางสาวนันทวัลย� คําณะ

63081000148 นางสาววรรณารัตน� บานเย็น

63081000149 นายวุฒิยากรณ� คําฟูบุตร

63081000150 นางสาวอรณิชา ขันทอง
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63081000151 นางสาววิรัญญา นาวิน

63081000152 นางสาวสาธิตา มีบุญ

63081000153 นางสาวอวัสดา ปานเกิด

63081000154 นางสาวอุมาริกา ลือโฮ�ง

63081000155 นายณัฐพงษ� เขตต�มาส

63081000156 นางสาวพัชญ�ธารินทร� แพนชัยภูมิ

63081000157 นางสาวพิมพ�วิมล ใจโส

63081000158 นายเฉลิมเกียรติ ไชยลังกา

63081000159 นายภูมิภัทร� ณะคําสาร

63081000160 นางสาวนฤชล คงยืน

63081000161 นายปริญญา วงค�วิชัย

63081000162 นายยศพนธ� ไชยเดช

63081000163 นายพลเดช สุวรรณไชนรบ

63081000164 นางสาวจุฑามาศ ขัดสงคราม

63081000165 นายวัชระพล หาญจริง

63081000166 นายเอกภพ จันตา

63081000167 นางสาวธรัฐภรณ� ศรีดาวเรือง

63081000168 นางสาวญาณี สุวรรณ

63081000169 นางมินตรา บุญเป9ง

63081000170 นายเนติธร สบายสูงเนิน

63081000171 นายชิษณุพงศ� ศรี วิชัย 

63081000172 นายธีรานนท� ปาสุธรรม

63081000173 นายธาราดร ศรีใจ

63081000174 นางสาวกานต�มณี กุญกิจ

63081000175 นายธีรศักด์ิ เสียงสนั่น

63081000176 นางสาวอาทิตยา ประธานราษฎร�

63081000177 นายสราวุธ ต๋ันแจ�

63081000178 นายประเสริฐ สุวรรณไชยรบ

63081000179 นางสาวนิราวัลย� ใหม.แก�ว

63081000180 นางสาวป>ยธิดา ไร.นากิจ
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63081000181 นางสาวกฤติกา นาดี

63081000182 นายศุภกิจ เกติมา

63081000183 นายศุภวิชญ� มุ�งกุณา

63081000184 นางสาวอารีรัตน� เตชะนันท�

63081000185 นางสาวชญาดา ปKญญาธรรม

63081000186 นางสาวอัญธิกา แก�วตาประเสริฐ

63081000187 นางสาวชลธิชา จันทร�มาทอง

63081000188 นางสาวกรรณิการ� สุขเกษม

63081000189 นางสาววัชราภรณ� ธูปนาค

63081000190 นางสาวปรียันกา กันทะวัง

63081000191 นางสาววรรณมณี ตJะอิทร�

63081000192 นางสาวสุวนันท� กุลณาวงค�

63081000193 นางสาวประภัสสร เขียวธง

63081000194 นางสาวณัฐณิชา เกิดผล

63081000195 นางสาวอรปรียา ต.างกลาง

63081000196 นางสาวศิรประภา อุตรชัย

63081000197 นางสาวอาทิตยา วังหม่ืน

63081000198 นายศุภานัน ใจพิจิต

63081000199 นางสาวเกศมณี เถาจันทร�ตJะ

63081000200 นางสาวพรรษา สีโอะ

63081000201 นางสาวสาธิยา บุญยวง

63081000202 นายวรภพ นิมิตร

63081000203 นางสาวสุพิชชา กันทะชัย

63081000204 นายอภินัทธ� วิรัตน�เกษม

63081000205 นางสาวพิมพิศา เสมอใจ

63081000206 นางสาวชุติกาญจน� คําลือขัย

63081000207 นายรัฐศาสตร� ถาแก�ว

63081000208 นายกฤตภัค กรสินกิตติ

63081000209 นางสาวกัลยานิษฐ� พันธ�ดี

63081000210 นางสาวฐานิตดา โนใจ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000211 นางสาวนิริศรา ฝKDนเตียม

63081000212 นายวีระยุทธ กองคําบุตร

63081000213 นางสาวอนัญลักษณ� วิตฟ>ลด�

63081000214 นางสาวอริศรา สันธิ

63081000215 นางสาวแพรวพรรณ ไชยยงค�

63081000216 นางสาวชลธิดา มีบุญ

63081000217 นายศรายุธ คําฟู

63081000218 นายทรงวุฒิ ปKนชัย

63081000219 นางสาววราภรณ� บัวเงิน

63081000220 นางสาวสุทธิดา จินา

63081000221 นางสาววสุนันท� ปุกเสก

63081000222 นางสาวกฤติยา คงอยู.

63081000223 นายถนอม สะพานหล�า

63081000224 นางสาวนภัสสร สุวรรณดี

63081000225 นางสาวอินทิรา สุขภูมรินทร�

63081000226 นางสาวสินีนาฎ กันธิยะ

63081000227 นายธนพล บ�านคุ�ม

63081000228 นายยุทธภูมิ แก�วคํา

63081000229 นางสาวเบญจรัตน� บุญวุฒิ

63081000230 นายประจักษ� ปราจักร

63081000231 นายหัสดิน วงค�ดี

63081000232 นายสรวัต กสิณฤกษ�

63081000233 นางสาวสุธิดา ยอดสุวรรณ

63081000234 นางสาวสุชานาถ นันชนะ

63081000235 นางสาวพริตา มูลพุ.มสาย

63081000236 นางสาวพรประทาน สิริรุ.งไพรศาล

63081000237 นายฐิตนนท� คําดีรุ.งริรัตน�

63081000238 นางสาววิไลภรณ� กันทะ

63081000239 นายณรงค�ศักด์ิ แก�วนํามา

63081000240 นางสาวชนิกานต� สระสม
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000241 นางสาวเดือนเพ็ญ ดอกดวง

63081000242 นางสาวจุฑาลักษณ� ปKญญาเหล็ก

63081000243 นายสิรวิชญ� เชื้อทอง

63081000244 นางสาววุฒิภรณ� เกษรพรม

63081000245 นางสาวจุฑามาศ เชิงงาม

63081000246 นางสาวกมลวรรณ ฝKDนกันทา

63081000247 นางสาวนัทชฎามาต สุวรรณ

63081000248 นางสาวสินีนาท ณ ลําพูน

63081000249 นางสาววาริพันธน� นิธิพรปรีชา

63081000250 นางสาวปาริฉัตร อุ.นเครือ

63081000251 นางสาวอรนิชา ศรีจันทร�

63081000252 นางสาวจินตภัทร� ยะสืบ

63081000253 นางสาวปริญญภรณ� นวลแสง

63081000254 ว.าที่ ร.ต.อุเทน พงษ�นิกร

63081000255 นางสาวศิริรัตน� พงศ�พูนวิวัฒน�

63081000256 นางสาวป>ยธิดา ปะสาวะเท

63081000257 นางสาวสาวิตรี จอมแปง

63081000258 นางสาวปรียาณัฐ ทิพจร

63081000259 นางสาวน้ําฝน พุทธบุรี

63081000260 นางสาวปนัสยา บุญมี

63081000261 นางสาวกนกนภา เข่ือนแก�ว

63081000262 นางสาวปฐมกร ธรรมวงค�

63081000263 นางสาวนิตยา พิมพา

63081000264 นางสาวจุฑารัตน� จันทรณบุตร

63081000265 นางสาวมณิสรา ศรีหม่ืน

63081000266 นางสาวนีราพรรณ คนพรหม

63081000267 นางสาววิมลวรรณ พิทักษ�ธรรมกุล

63081000268 นายวีรชาติ ยามะสัก

63081000269 นางสาวมนทกานต� ดวงเทียน

63081000270 นายชิตณรงค� คําอ�าย
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63081000271 นางสาวสโรชา ศรีวิชัย

63081000272 นางสาวพิชญาภรณ� พันธุ�พืช

63081000273 นางสาวสรารัตน� สุขใจ

63081000274 นายมัชพล โทเมฆ

63081000275 นางสาวอรพรรณ นภาพิทยาเลิศ

63081000276 นางสาวณิชกานต� กุลจิต

63081000277 นายพิชิต บุตรชา

63081000278 นางสาวมลิวรรณ หม่ือโปXะ

63081000279 นางสาวกรณิการ� คําฟู

63081000280 นายมนัสชัย แฉ.งฉวี

63081000281 นายอิศรา สุภาติ

63081000282 นายกิตติชัย สาขวัญ

63081000283 นางสาวจันจิรา มะลิคํา

63081000284 นางสาวกฤษดาพร จันทร�ทอง

63081000285 นางสาวณัฐวดี ศรีสุข

63081000286 นางสาวอาทิตย�ตยา วงศ�สุภา

63081000287 นางสาวกานต�ธีรา ทิพย�วังเมฆ

63081000288 นางสาวศรัญญา สง.าวงค�

63081000289 นางสาวป>Sนทอง มะโนยะ

63081000290 นางปาหนัน นันทะเสน

63081000291 นายชินวัตร ปุYนลิด

63081000292 นายต.อตระกูล สุขมอย

63081000293 นางสาวสุรพิชญา สุรินทร�ปKญญา

63081000294 นางสาวเสาวนีย� เชิงเง้ียว

63081000295 นายสุพัฒน�พงษ� ฟKงเย็น

63081000296 นางสาวณัฐมล ศรีมูล

63081000297 นายปฏิพัทธ� ตรีอรุณ

63081000298 นายชิษณุพงศ� ทองหล.อ

63081000299 นายมนัสชล สมพล

63081000300 นางสาวอรทัย มาบุญมี
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63081000301 นายพีรภัทร ดวงป>นตา

63081000302 นางสาวณัฐนิชา คําศิริ

63081000303 นางสาวอริสา แสงผึ้ง

63081000304 นางผ.องอําพรรณ ต๊ิบประจักร

63081000305 นางสาวณิชากานต� ไชยสุข

63081000306 นางสาวศิรินันท� สารทอง

63081000307 นางสาวปรางค�ทิพย� มีศิลป[

63081000308 นางสาวพัชรีพรรณ วงค�หอคํา

63081000309 นางสาวกิตติมา ดวงอินทร�

63081000310 นายพลากร ศรีแก�ว

63081000311 นางสาวอมรรัตน� อินทะจักร�

63081000312 นางสาวโชติกา เลิศอนันต�

63081000313 นางสาวพิจิตรา เจริญฉาย

63081000314 นายกิตติพงษ� ขวัญอยู.

63081000315 นางสาวกัญญ�กนิษฐ� สรรวรพงศ�

63081000316 นางสาวณัฐจิราภรณ� ศรีโสด

63081000317 นางสาวชุติมา เชื้อคําลือ

63081000318 นางสาวศดานันท� ม.วงดิบ

63081000319 นางสาวกรลักษณ� อินหลาน

63081000320 นายปรัชญาทวี ไชยสมบัติ

63081000321 นายสุรเจษ วิจิตรโชติ

63081000322 นายทศพร หยุบแก�ว

63081000323 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ทอง

63081000324 นางสาวธนพร วันนาดี

63081000325 นางสาวณัฐชยา ลีภัทรกิจ

63081000326 นายวราคม พัชรรังสี

63081000327 นางสาวพรพิมล ปKนอูป

63081000328 นางสาวนงคราญ มานอย

63081000329 นางสาวมัลลิกา สอนคํามูล

63081000330 นางสาวพิชญา ฟKSนสาย
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63081000331 นางสาวพิมลพรรณ เตชะสาย

63081000332 นายกิตติคุณ นันติ

63081000333 นางสาวจิรภัทร กาศทิพย�

63081000334 นายวุฒิพงศ� ชมเชย

63081000335 นางสาวิตรี จันทร�แก�ว

63081000336 นางสาวปรียพร ริยะเทน

63081000337 นางสาวมุทิตา บุญยศย่ิง

63081000338 นางสาวพีรชยา ด�วงทอง

63081000339 นายวิชญะ จิรจรัสตระกูล

63081000340 นางสาวอภิญญา ทาทอง

63081000341 นางสาววิ จิตรา สายทอง

63081000342 นายณัฐวุฒิ บุเกษ

63081000343 นางสาวสิริวิมล เจือจาน

63081000344 นางสาวจิรภัทร อายุยืน

63081000345 นางสาวพีระดา หล�ารู

63081000346 นางสาวพิมพ�วิภา จันทราช

63081000347 นางสาวนาฏย�นภากร ชุมภูสืบ

63081000348 นางสาวเพ็ญศิริ เรือนคํา

63081000349 นายภาณุวัฒน� นิยมญาติ

63081000350 นายสรวิชญ� วรรณธรรม

63081000351 นางสาวภัทรไมย� ศรีนวลขาว

63081000352 นายเทพฤทธ์ิ ทรงศิริ

63081000353 นายธราดล สุยะตJะ

63081000354 นางสาวจารุวรรณ กันธิยะ

63081000355 นางสาวสุภาภรณ� กMองวงค�

63081000356 นางสาวเปรมวดี สมบูรณ�

63081000357 นายณัฐกิตต์ิ สุทน

63081000358 นางสาวกาญจนาภา ชัยชนะ

63081000359 นางสาวธัญญลักษณ� เวียงเงิน

63081000360 นายธันนวัฒน� ส.วนบุญ
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63081000361 นางสาวอัญชลี มุงเมือง

63081000362 นายนราวุฒิ ดอกสุข

63081000363 นางสาวสุภาภรณ� สุภาพ

63081000364 นายอดิศร ดวงใน

63081000365 นายพอเพียง ช.วยงาน

63081000366 นางสาวจิราพร สารถี

63081000367 นางสาวศิริพร ใจต้ัง

63081000368 นางสาวณัฐณิชา ตุ.นแก�ว

63081000369 นางสาวพิกุล ปKนใจ

63081000370 นางสาวสุพัตรา ยะย.าเปOา

63081000371 นางสาววราภรณ� ดวงสุภา

63081000372 นางสาวนุชจิรา วงศ�เขียว

63081000373 นางสาวนัชชา จันมะโน

63081000374 นางสาวสินีนาถ พลาพล

63081000375 นายธนพล วงค�แก�ว

63081000376 นางสาวลดาวัลย� ตาคํา

63081000377 นายจักรพงษ� เตจJะใหม.

63081000378 นางสาววาสนา เยินยุบ

63081000379 นายฉัตร�ณพัฒน� ฉัตรธดากรณ�

63081000380 นายปริทรรศน� ขัดสม

63081000381 นางสาวเบญญาภา อิ่นภา

63081000382 นางสาวชลธิชา ปKญญา

63081000383 นายธนภัทร นะวะแก�ว

63081000384 นายยุทธนา ติละ

63081000385 นายณัฐกิตต� มุสุ

63081000386 นางสาวกรองกาญน� วรรณเวส

63081000387 นางสาวณัฐกานต� ดํารงวุฒิโชติ

63081000388 นายพุทธพงศ� เต.าทอง

63081000389 นางสาวสายสุดา ดอนชัย

63081000390 นายภานุพงศ� ยามะสัก
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63081000391 นางสาววิสุดา ฝKDนสืบ

63081000392 นางสาวปKนธิตา สายวงค�เปCยง

63081000393 นางสาวดวงกมล บัวเหลียง

63081000394 นางสาวสุกัญญา อูปแก�ว 

63081000395 นายชลสยาม ชาวเทิง

63081000396 นางสาวดุษฎี เชียงมูล

63081000397 นางสาวอัจฉรา โวยแม

63081000398 นางสาวนิชาภา กิตติภัทรตระกูล

63081000399 นางสาวธัญญารัตน� มากด.าน

63081000400 นางสาวมาธิดา ทามาศักด์ิ

63081000401 นายพีรพัฒน� ทะไกรเนตร

63081000402 นางสาวนิลมนต� ใจแก�วมา

63081000403 นายณฐกร สุระบัตร

63081000404 นางสาวกวินตรา สุวรรณประภา

63081000405 นางสาวพิมภัสสร แดงปุYม

63081000406 นางสาวฐิตาพร มีคาพันธ�

63081000407 นางสาวสุนันทา จันแปงเงิน

63081000408 นางสาวนงรักษ� แก�วโก

63081000409 นางสาวกมลวรรณ ชัยลังกา

63081000410 นางสาวศิรินทร� บุญธรรมมาภณ

63081000411 นางสาวดรุณี ครึนกระโทก

63081000412 นายชัยณรงค� จุ.มแปง

63081000413 นางสาวลลิตา สุตาขัน

63081000414 นางสาวกานต�ธีรา ด�วงทอง

63081000415 นางสาวดวงกมล นามเมือง

63081000416 นายวีระพงษ� ถาน�อย

63081000417 นายณัฐวุฒิ สุตMา

63081000418 นางสาวกัญญาณัฐ สมหมาย

63081000419 นางสาวกมลวร มโนแจ.ม

63081000420 นางสาวสุภาดา อุดดี
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63081000421 นางสาวกรรณิกา โปตJะ

63081000422 นางสาวมนัสชนก แย.งเพ็ชร

63081000423 นายปฏิภาณ จุลพันธ�

63081000424 นายทศพร ปานบุญ

63081000425 นางสาวอาริยา ทะรินทร�

63081000426 นางสาวสุนทรีลักษณ� ไชยสมภาร

63081000427 นางสาวณัทภัค เครือสาร

63081000428 นางสาวดารบุษป[ หล.ายเจ็ด

63081000429 นายอภิวัฒน� คํามีหล�า

63081000430 นางสาวภัทรา แสนหลวงอินทร�

63081000431 นางสาวอลิษา เครือทิพย�

63081000432 นางสาวปาริฉัตร ทิพย�มาบุตร

63081000433 นายเฉลิมพล จินตนาการธรรม

63081000434 นายนฤดล อินตายวง

63081000435 นางสาวนิธิธนา สุทธหลวง

63081000436 นางสาวศิรินภา สายนิลคํา

63081000437 นางสาวสุรีรัตน� ต.อมใจ

63081000438 นางพรรณิการ� นามสาย

63081000439 นายพินนท� แสงสร�อย

63081000440 นายกฤษณะ อุตรัตน�

63081000441 นางสาวโสภิดา ชัยยาสิทธ์ิ

63081000442 นายวิศรุต ป>นตา

63081000443 นางสาวรพิชา สิทธิขันแก�ว

63081000444 นางสาวณิชากร เขม�นกสิกร

63081000445 นางสาวเขมิกา สว.างวิทย�

63081000446 นางสาวอัจฉราพร ทองขาว

63081000447 นางสาวจิราพร โกวิทย�

63081000448 นายณัฏฐพล วงค�เที่ยงทํา

63081000449 นางสาวกรรณิกา แก�วใจ

63081000450 นายณฐกร กุญชร

หน�า 15 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000451 นายวุฒิพงศ� ชัยสมภาร

63081000452 นายภานุพงษ� กาต๊ิบ

63081000453 นางสาวพรประภา แสนสมบัติ

63081000454 นางสาวกัญชพร วงค�ชูแก�ว

63081000455 นางสาวพัชรินทร� หม่ืนตJะบุตร

63081000456 นางสาวอิสริยาภรณ� ผึ่งผาย

63081000457 นางสาวนิตยา สาตะถา

63081000458 นายณัฐนันท� คันธวัง

63081000459 นางสาวจิตรริยา ศรีจันทร�

63081000460 นายสัจพล อุ.นศรีส.ง

63081000461 นายสุรพล เตียงต้ัง

63081000462 นางสาวพัชรินทร� ยุชมภู

63081000463 นางสาวเพชรรัตน� แก�วโกM

63081000464 นางสาวศิริลักษณ� อินนันชัย

63081000465 นางนันธิญา ศรัทธาสุข

63081000466 นางสาวพีรณัฐ ปลูกสุข

63081000467 นายศุภสิทธ์ิ ยาแปง

63081000468 นางสาวอาทิตยา ดอนโคตร

63081000469 นางสาวชิดชนก หล�าปาวงศ�

63081000470 นางสาวสิริลักษณ� แซเฒ.า

63081000471 นางสาวทิภานัน ฝKDนอินตา

63081000472 นายภาสกร ใจยะโสก

63081000473 นางสาวสณิสตา ใจมา

63081000474 นางสาวฐิติยา สิงห�เชื้อ

63081000475 นางสาวทิพย�วารี ปุXดอินถา

63081000476 นางสาวนันธิดา พันพร

63081000477 นางสาวกมลชนก ติคํารัมย�

63081000478 นางสาวพรจันทร� จุมปา

63081000479 นางสาวพัชรพร บุญทวี

63081000480 นางสาวยุภา มุ.งเอาชัย

หน�า 16 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000481 นางสาวแพรวพรรณ คําวงค�

63081000482 นางสาวรัตนพร ป>Sนเกษ

63081000483 นายสรัญพงษ� ใจดี

63081000484 นางสาวพลอยไพลิน เสนา

63081000485 นางสาวสิริรัญญา ศรีสมบัติ

63081000486 นายสัญชิต คะนอง

63081000487 นางสาววนิดา ศรีหาเมฆ

63081000488 นางสาวอารียา วงศ�เลน

63081000489 นางสาวจารุวรรณ ชัยมหามงคล

63081000490 นางสาวกัญชลิการ� คุมมงคล

63081000491 นางสาวณัฐมน โด.งดัง

63081000492 นางสาวเจนจิรา ต.อมใจ

63081000493 นางสาวรัตติกาล ฟูสายมา

63081000494 นางสาวแกมกาญจน� สายพงษ�น�อย

63081000495 นายเอกราช บุญเลา

63081000496 นางสาวณัฐฎภรณ� ใจมนต�

63081000497 นางสาวอาทิตยา ทองประไพ

63081000498 นางสาวธัญญาลักษณ� ไชยชนะ

63081000499 นายศุภณัฐ พงษ�จันตา

63081000500 นายศุภกร คงอยู.

63081000501 นางสาวนลินทิพย� อ่ําสําลี

63081000502 นายจีราวัฒน� สีวิใจ

63081000503 นางสาวหทัยรัตน� ผาสิงห�

63081000504 นางสาวลลิตวดี ชาวเวียง

63081000505 นางสาวรุ.งนภา หม่ืนเก๋ียง

63081000506 นายพชรมงคล รักงาม

63081000507 นางสาวสุนารี เหมือนจินดา

63081000508 นางสาวทักษิณา ใจผ.อง

63081000509 นางสาวปKณณพร มากไชย

63081000510 นางสาวนราวดี โยคํา

หน�า 17 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000511 นางสาวกนกวรรณ กันนางค�

63081000512 นางสาวชนนิกานต� อยู.สบาย

63081000513 นางสาวศิริมาศ บุญมา

63081000514 นางสาวพรลภัส ตัญโญ

63081000515 นายเดชา อินตJะวงค�

63081000516 นายคุณานันต� ศิริอางค�

63081000517 นางสาววิภาวรรณ แดงคําดี

63081000518 นางสาวธนัชญา ติปยานนท�

63081000519 นางสาวกชพร นาปKง

63081000520 นางสาวชัชนันทร� ศิริรัตน�

63081000521 นายเจษฎา ใจตาบุตร

63081000522 นางสาววรางคณา แก�วสีงาม

63081000523 นางสาวณัฐพร ไชยสาร

63081000524 นายภูวดล แซ.เลา

63081000525 นางสาวเนตรนรินทร� นามบุตร

63081000526 นางสาวณัฐธิดา เนตรเสนีย�

63081000527 นายณัฐกิตต์ิ จันสีมุ.ย

63081000528 นางสาวธันยพร วงค�จักร

63081000529 นางสาวสิริมงคล ใจกาศ

63081000530 นายกรวิชญ� แก�วตา

63081000531 นางสาวอรวรรณ เรือนสุข

63081000532 นางสาวประวีณ�นุช บุญยัง

63081000533 นายภูมินทร� มะโนรส

63081000534 นางสาวคีตภัทร ยะปOอม

63081000535 นางสาวชวัลรัตน� อาศัยบุญ

63081000536 นายอิสรภาพ ทิศชอบ

63081000537 นางสาวอัญมณี ขุนนา

63081000538 นางสาวธันยพร สมุทธารินทร�

63081000539 นางสาวกัญญาณัฐ โนนันธิ

63081000540 นางสาวจิตรกัญญา วิศักด์ิศิริ

หน�า 18 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000541 นางสาวจุฬาลักษณ� สิทธิคํา

63081000542 นางสาวเปรมภาภัค บุญไทย

63081000543 นางสาววิไลพร ดํารงพันธ�บวร

63081000544 นางสาวอังคณา แซ.จึง

63081000545 นางสาวเพ็ญนภา ตาถาดี

63081000546 นางสาวขวัญจิรา โมทารัตน�

63081000547 นางสาวจุฑามาศ ชนะเลิศ

63081000548 นางสาวณิชาภัทร จรณ�รวี

63081000549 นายชัชวุฒิ สมมี

63081000550 นางสาวกรชนก วงศ�อ.อน

63081000551 นางสาวนพมาศ ปKญโญ

63081000552 นางสาวพรสุดา เบี้ยไธสง

63081000553 นางสาวกฤติมา บัวหลวง

63081000554 นางสาวนภัสสรณ� แก�วบัง

63081000555 นายอธิรมย� ณัฏฐ�ณภัทร

63081000556 นางสาวพรนิภา อินทร�ตJะจันทร�

63081000557 นางสาวพรชิตา แสงคํา

63081000558 นางสาวลภัสรินทร� แสนคํา

63081000559 นางสาวชัชฏิญา ยศไชย

63081000560 นายมงคล อินตJะอิน

63081000561 นางสาวพัชราภรณ� ทองคํา

63081000562 นายไกรลาศ แสนขัติ

63081000563 นางสาวหทัยกาญจน� ผาสิงห�

63081000564 นายถนอม บําเหน็จงาม

63081000565 นางสาวกุลธิดา พละศิลป[

63081000566 นางสาววราภรณ� ฟูคํา

63081000567 นางสาวภัทรวรรณ แสนดี

63081000568 นางสาวอัญญมณี ใสแก�ว

63081000569 นายภควัฒน� กัลปสันติ

63081000570 นางสาวเจตสุภา ตันทักษิณานุกิจ

หน�า 19 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000571 นางสาวนลินี ป>Sนวัฒนะ

63081000572 นางสาวโชนิญา ศรีวิชัย

63081000573 นางสาวกิตตินันท� วันร�อง

63081000574 นางสาวชลิดา ยานุ

63081000575 นางสาวดารินทร� ซองเงิน

63081000576 นางสาวศิริวราภรณ� แสงสอน

63081000577 นายณรงค�ฤทธ์ิ เมฆกวาว

63081000578 นายพัชรพงศ� อาทิตย�

63081000579 นางสาวภูริชญา คําปYาคาย

63081000580 นายธนเทพ บุญนาวา

63081000581 นางสาวจุฑามณี เกษา

63081000582 นางสาวทัศยา แซ.ลี้

63081000583 นางสาวแพรวมณี ธนประสิทธ์ิพัฒนา

63081000584 นางสาวชิดชนก แสนหลวง

63081000585 นางสาวนิรชา หงสะพัก

63081000586 นางสาวอาทิตยา บุญแย�ม

63081000587 นางสาวสายทอง บุญมา

63081000588 นางสาวอัมพร อุมาไพร

63081000589 นางสาวสิรภัทร กัลยาณมิตร

63081000590 นายวราวุธ วงค�สืบ

63081000591 นางสาวจุฑามาส ชํานาญ

63081000592 นางสาวภาสินี พานคํา

63081000593 นางสาวศุภกาญจน� สามแปง

63081000594 นางสาวจีรวัฒน� ใจจิตต�

63081000595 นางสาววริศรา แพ.งสภา

63081000596 นายพงษ�กร เครือสาร

63081000597 นางสาวพรพิมล ยาวิชัย

63081000598 นางสาวพิศสมัย ประกอบศิลป[

63081000599 นายสุรวัช สุขาวรรณ 

63081000600 นางสาวอาริษา สุวรรณเลิศ

หน�า 20 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63081000601 นางสาวเนาวรัตน� ยวนใจ

63081000602 นางสาวกรรณลดา คํามะเข

63081000603 นางสาวจุฑาภรณ� วงค�คํานวล

63081000604 นายธนรัตน� เวทย�นุวงศ�

63081000605 นางสาวพรนภัส ใจบ.อแปOน

63081000606 นายพิทวัส จันทาพูน

63081000607 นายณัฐพล สุขศรี

63081000608 นายสุวิจักขณ� ทิพยาวงษ�

63081000609 นางสาวธนารีย� วิจิตร

จํานวน 609 ราย

หน�า 21 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ

63082000001 นางสาวภัตติพร เบาใจ

63082000002 นายศตวรรษ อาภาประเสริฐ

63082000003 นางสาวธัญสุดา ลาภใหญ#

63082000004 นายทรัพย&สยาม ทิศหล(า

63082000005 นางสาวอลิษา วงศ&หาญ

63082000006 นายศิริพงศ& อังกินันทน&

63082000007 นางภูมินทร& วรรณรัตน&

63082000008 นางสาวเปรมกมล มีเดช

63082000009 นางสาวธิณัฐตา วงค&จันทร&

63082000010 นายจิรเดช ขุนมนตรี

63082000011 นายธัชพล สุริยะเทพ

63082000012 นายธีระพงษ& เข(าใจการ

63082000013 นางสาวณัฏฐพัชร& ฤกษ&ดี

63082000014 นายอุ#นป5ง สระกิจ

63082000015 นางสาวธนัชญา มีกลิ่น

63082000016 ว#าที่ร(อยตรีพิเชษฐ& ประทุมเทพ

63082000017 นายเชวลิต ตุ(ยแปง

63082000018 นางสาวเพ็ญประภา อินทะนัน

63082000019 นางสาวอาทิตยา จันทร&แก(ว

63082000020 นายเอกชัย ของโพธ์ิ

63082000021 นายยุทธนา เบญจคีรี

63082000022 นายศิริศักด์ิ อุทธิยัง

63082000023 นางสาวพนิดา นิวันเป;<ย

63082000024 นายพงศ&ศักด์ิ สิงขรชัยรัตน&

63082000025 นางสาวขนิษฐา ขัตติยะ

63082000026 นายย่ิงเจริญ กาวีเป5บ

63082000027 นายวรากร ป=นชัย

63082000028 นางสาวรินทร&ดา มาลาสาย

63082000029 นายพงศกร ชัยวงค&

63082000030 นางสาวน้ําตาล งามย่ิงยวด

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000031 นายสัตยา เตป5นโน

63082000032 นายสรายุทธ ป=ญญากรณ&

63082000033 นางสาวณัฐธยาน& ลาพิงค&

63082000034 นายอัศวิน รินทร&แก(ว

63082000035 นางสาวกัญญารัตน& ใจยาว

63082000036 นางสาวอัญธิกา ชาวเขียววงศ&

63082000037 นายวิศววิท ภิมาลย&

63082000038 นางสาวนภารัตน& วงษ&สา

63082000039 นายเอกพันธุ& วงศ&เป;<ย

63082000040 นางสาวนิตยา โมลา

63082000041 นายภัคพงศ& ทองฟู

63082000042 นายสุรินทร& จิระโต

63082000043 นางสาวจุฑามาศ จํานงค&

63082000044 นางสาวมุกระวี เมตตา

63082000045 นางสาวอรวรรณทิพย& สุดใจ

63082000046 นางสาวภัทรวรรณ กันทะวัง

63082000047 นางสาวกัลยรัตน& ป=ญญาไว

63082000048 นางสาวดวงพร บุญคําศรี

63082000049 นายพิทักษ& แสงทิพย&

63082000050 นายกฤตภาส สุยะวงค&

63082000051 นางสาวศุภลักษณ& แก(วจําปา

63082000052 นางสาวชลธิชา ตุ(ยทิศ

63082000053 นายศิรานัฐ สาระไชย

63082000054 นางสาวจุฑามาศ วรสารศิริ

63082000055 นายอัศนัย บุญฟู

63082000056 นายคเชนทร& สันวันดี

63082000057 นางสาวป5มปาร จันทะวงค&

63082000058 นายกิตติพงษ& ทิพย&ใจ

63082000059 นายสัญชัย โลมากูล

63082000060 นางสาวอันชิตา มูลวงค&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000061 นายณรงค&ศักด์ิ กันตีมูล

63082000062 นายวรัญDู สร(อยเงิน

63082000063 นายณัฐวัตร คงสมบัติ

63082000064 นายอรรถพล พุทธโส

63082000065 นางสาวพิกุล เงินฤทธ์ิ

63082000066 นางสาวอาภรณ& ศิริมา

63082000067 นางสาวนันท&ลภัส สมบูรณ&ชัย

63082000068 นางสาวอัญชลี ไชยวงค&

63082000069 นางสาวกิตติยา บุญรอม

63082000070 นายภูสิทธิ รําไพ

63082000071 นายมงคล บุญสูง

63082000072 นางสาวรินรดา ล่ําตํ่า

63082000073 นางสาวกมลกาญจน& วันตะ

63082000074 นางสาวรัชนีภรณ& ชุมภู

63082000075 นางสาวสุพัตรา เจิมเฉลิม

63082000076 ว#าที่ร(อยตรีวัชรพงษ& ต๋ันกําเลิศ

63082000077 นางสาววิภาวรรณ โมทารัตน&

63082000078 นางสาววรรธนันท& ณ น#าน

63082000079 นางสาวรุ(งระวี ป;นาเกต

63082000080 นางจีระภรณ& ไพบูลย&สิริวัฒน&

63082000081 นายภาสกร เรืองสิริสถาน

63082000082 นางสาวสิราวรรณ กาละ

63082000083 นางสาวสุภาภรณ& วงศ&ไชย

63082000084 นางสาวอ(อมใจ ยอดปา

63082000085 นายศตวรรษ ชื่นเมือง

63082000086 นายกฤษฎา ปวงคํายะ

63082000087 นางสาวนภสร ถาวรวงศ&

63082000088 นายทัตพงษ& ป=<นเหน#ง

63082000089 นายสรรธยา ศรีป=น

63082000090 นายฉัตริน ขัดทา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000091 นายนภัสกร สมณะ

63082000092 นางสาวอังคณา บุตรตา

63082000093 นายป5ยะพงษ& จินราษฎร&

63082000094 นายอดิสร จะวะนะ

63082000095 นางสาวชามาห& บุญเมือง

63082000096 นางสาวสโรชา หมายม่ัน

63082000097 นางสาวอังคณา มาป5นตา

63082000098 นายสุทธิพงศ& เทพคําใต(

63082000099 นางสาวกันติศา ก่ิงกํ้า

63082000100 นางเสาวณีย& ยาสมุทร

63082000101 นางสาวฐิติรัตน& จันทฑีโร

63082000102 นางสาวเมษิณี ใจงาม

63082000103 นายอติเทพ อภิวงค&

63082000104 นางสาวปริยาภัทร อุดทาคํา

63082000105 นายศุภกร ฟูทะนันชัย

63082000106 นายชลนันท& บ(านสระ

63082000107 นายณรงค&ศักด์ิ หม(อศรีใจ

63082000108 นางสาวอมรา จํากัด

63082000109 นายสิทธิเดช ศรีสืบ

63082000110 นายวิเชียร วางจิตร

63082000111 นายจีระศักด์ิ เขียวแก(ว

63082000112 นางสาววัชรี แสงสอน

63082000113 นางสาวฐิติพร เสือพงษ&

63082000114 นางสาวดวงพร คําแอ#น

63082000115 นางสาวนริศรา บริสุทธ์ิ

63082000116 นายภูริวัฒน& ดวงพัฒน&

63082000117 นายทักษ&ดนัย ทองชัย

63082000118 นางสาวภาณุมาส อากาศเมฆ

63082000119 นายป5ยะนันท& ป=ญญาดี

63082000120 นางสาวสุกัญญา ไชยเครื่อง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000121 นางสาวพจวรรณ ส#วนบุญ

63082000122 นางสาวอาทิตยา ยะคําดุก

63082000123 นางสาวณัชชา ทิกํา

63082000124 นายวชิราวุธ หม่ันทุ#ง

63082000125 นายนิธิศ เหมืองหม(อ

63082000126 นางสาวนิศาชล วิชัยศักด์ิ

63082000127 นางสาวบุษยารัตน& ตามัย

63082000128 นางสาววารุณี วงค&เป5บ

63082000129 นายสุรพันธ& สมคิด

63082000130 นายพงษ&วรากร ปะละน#าน

63082000131 นางสาวเกษรา ตุ(ยเขียว

63082000132 นางสาวจิราภรณ& แซ#เหล#า

63082000133 นางสาวมะลิวัลย& ป=นทะวงค&

63082000134 นายมนต&มนัส เป;<ยปลูก

63082000135 นายทัศธร ทําลึก

63082000136 นางสาวสุภาพร อัมพวา

63082000137 นายอนุวัตน& ราชตัน

63082000138 นายสถาป=ตย& เถ่ือนชํานาญ

63082000139 นางสาวพูนสิริ พรมเทพ

63082000140 นางสาวกนกกานต& เนตรประสิทธ์ิ

63082000141 นางสาวสุจิตรา พุฒิบรรพ&

63082000142 นางสาวนินนรา วงค&เจริญ

63082000143 นายธีรวัฒน& หล(าพระ บาง 

63082000144 นายไตรรัตน& ปวงแก(ว

63082000145 นายคมสันต& ตาใฝ

63082000146 นายอนุรักษ& ฤทธินาคา

63082000147 นายสถาพร เสนาะพิณ

63082000148 นายคณสรณ& ผลโพธ์ิ

63082000149 นายอนุวัชช& หล(าขัติ

63082000150 นางสาวศัสยมน มาเตียง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000151 นางสาวมีนา แสนกล(า

63082000152 นายดนัย ชัยพิตร

63082000153 นางสาวสายใจ จันโสดา

63082000154 นางสาวพิมพ&ผกา กาวิน

63082000155 นางสาวอรจิรา บ#อคํา

63082000156 นางสาววรรณิภา สาก(อน

63082000157 นางสาวสุภาพร ป=ญมือ

63082000158 นายศุภชัย เพชรกูล

63082000159 นายกฤตภัทร ดิลกเอกธนากร

63082000160 นางสาวศศิประภา ร#วมวงษ&

63082000161 นางสาวกุลภัส อยู#ดี

63082000162 นายนิติธร พรมสาย

63082000163 นายสุทธิพงษ& แหวนหวัง

63082000164 นายธนัตถ& ม่ังมูล

63082000165 นายจีระศักด์ิ สมเปPง

63082000166 นางสาววิภารัตน& ฟูพันธ&

63082000167 นางสาวสินิทธา เสียงดี

63082000168 นางสาวอาภาภัทร เครือคําหล#อ

63082000169 นายธนพล มงคลสินธุ&

63082000170 นางสาวสิริพร กาวีวงค&

63082000171 นางสาวอริสรา ไชยอุด

63082000172 นางสาวจุฑามาศ วงค&พันธุ&

63082000173 นางสาวดรุณี บัวดอกแก(ว

63082000174 นางสาววิไลวรรณ เพชรจํานงค&

63082000175 นางสาวณัฐนรี เลิศพฤกษ&

63082000176 นายภานุวัฒน& ศศิวรรณ

63082000177 นายเมธี เมธาวงศ&

63082000178 นางสาวอรุณี หาญณรงค&

63082000179 นางสาวสายทอง ทาลาว

63082000180 นางสาววันเพ็ญ อาภรณ&ไพร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000181 นายพชรพล จับใจนาย

63082000182 นายบุญฤทธ์ิ เตจQะสา

63082000183 นายทิวา พิทักษ&ภัคนันท&

63082000184 นายเกียรติศักด์ิ สลีวงส&

63082000185 นายธนพล ทรายมูล

63082000186 นายสานิตย& ตQะวิกา

63082000187 นางสาวผกามาศ ธรรมมา

63082000188 นายอภิวัฒน& สมศิริ

63082000189 นางสาวสุริยาพร แก(วเจริญ

63082000190 นายพัทธดนย& ป=Rนดี

63082000191 นายชาญชัย ปงคําเฟย

63082000192 นางสาวอัญชนา อินตQะวงค&

63082000193 นางสาวประกายดาว จินาอ(าย

63082000194 นางสาวชนาธินาถ ทิศา

63082000195 นางสาวเยาวลักษณ& วุฒิวงศ&วัฒนกุล

63082000196 นางสาวปภัสสร ไชยฮ(อย

63082000197 นางสาวศิริภา ปะระมะ

63082000198 นายทศพร จันทร&เดช

63082000199 นางสาวอัญญาณี สมร#าง

63082000200 นายประวิทย& ชูธรรมเจริญ

63082000201 นายธาดาพงศ& นามสองวงค&

63082000202 นายจักรกฤต สุขจินดา

63082000203 นายศุภฤกษ& พรหมนูน

63082000204 นายอดุลย& คงสร(างสรร

63082000205 นายทินวัฒน& สุกรคามกุล

63082000206 นางสาวอัมผกา เสือชิด

63082000207 นางสาวปุณยานุช ธงเพ็ง

63082000208 นายธีรภัทร เหมืองใจT

63082000209 นายมานะชัย เทพฝ=<น

63082000210 นางพัชนี เก๋ียงแก(ว
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63082000211 นางสาวอินทร&ธิมา กันทาเงิน

63082000212 นางสาวชลธิชา โนพิชัย

63082000213 นายกิตติพงษ& มีแหวน

63082000214 นางสาวธนาทิพย& พิจอมบุตร

63082000215 นางสาวศศิกานต& ป5นตา

63082000216 นายอดิศร ธิฉลาดสืบ

63082000217 นายอัศวเทพ เชียงสร(อย

63082000218 นายธวัชชัย จันทาพูน

63082000219 นายจิตรกร ธวีวัฒน&รัตนกุล

63082000220 นางสาวเสาวลักษณ& ยอดวงษ&

63082000221 นางสาวรสสุคนธ& เรือนน(อย

63082000222 นางสาวพิชชาอร สุวรรณ&

63082000223 นางรัชฎาภรณ& ใจพรมมา

63082000224 นางสาวสุภาพร ไพฑูรย&

63082000225 นายจรัล กันทะสอน

63082000226 นางสาวศิริลักษณ& ขัติวงค&

63082000227 นางสาวณัฐณิชา จะอือ

63082000228 นายพิทักษ& สว#างพงษ& 

63082000229 นายยุทธนากร พรหมงาม

63082000230 นางสาวเกษราภรณ& มาเมือง

63082000231 นางสาวศิรดา มูลหล#อ

63082000232 นางสาวทิพวัลย& พะอิยาง

63082000233 นายหิรัญ ชุ#มจิตต&

63082000234 นายอานันท& บุญทวี

63082000235 นายสุริยา คนม่ัง

63082000236 นางสาวคัทรียา จานเก#า

63082000237 นางสาวจุฑาภรณ& ไชยศิลปU

63082000238 นายกฤษฎา ขันเขียว

63082000239 นางสาวจิดาภา อินตายวง

63082000240 นางสาวสัจจพร ปูทะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000241 นายกึกก(อง เอี่ยมไตรรัตน&

63082000242 นางสาวกุลภัสสรณ& มุทุมณ

63082000243 นางสาวมณฑิตา กุละ

63082000244 นางสาวปุณณดา อินทรจักร&

63082000245 นางสาวเพ็ญนภา คําภิระศรี

63082000246 นางสาววิริยา ใจน#าน

63082000247 นายวสันต& ชุ#มเมืองเย็น

63082000248 นางสาวสกุณตลา สุยะใหญ#

63082000249 นายชุติเทพ พิมพ&สุคะ

63082000250 นายเสกสิทธ์ิ บรรจง

63082000251 นายเก้ือกูล กอหลวง

63082000252 นางสาวพัชรลักษณ& สุขประเสริฐ

63082000253 นายรักชาติ อภัยพงค&

63082000254 นางสาวเจสิรินทร& ทิป=ญญา

63082000255 นายวิษณุ นิลเปVา

63082000256 นางสาวศิรินยา ตันเขียว

63082000257 นางสาวธัญชนก ใจคําแปง

63082000258 นายเกียรติศักด์ิ บุญมาวรรณ

63082000259 นางสาวเขมิกา ป=นนางหน(อย

63082000260 นางสาวอมรรัตน& เทพสาย

63082000261 นางสาววัชรี รัชพิทยาวุธ

63082000262 นายสถาพร มีมา

63082000263 นางสาวศิริขวัญ สลีสองสม

63082000264 นางสาวชนากานต& วงศ&เป;<ย

63082000265 ว#าที่ ร.ต.วิทวัส เทพศิริ

63082000266 นางสาวมินตรา สิงห&แก(ว

63082000267 นายยุทธชัย สมใจ

63082000268 นายญาณวิทย& ตQะสุ

63082000269 นางสาวชนัญชิดา กฤตวิริยะตระกูล

63082000270 นายไกรวิชญ& เพชรบุษกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000271 นายณัฐพล จันทรังษี

63082000272 นายประจักษ& ยานะโส

63082000273 นายอิทธิชัย คงทน

63082000274 นางอภิรดี ก(อนผูก

63082000275 นายณัฐนนท& โพธิอ(น

63082000276 นางสาวพรชนก ภูดอนตอง

63082000277 นายรัชพล เรือนเครือ

63082000278 นายศตวรรษ ตันเตจQะ

63082000279 นางสาวณิชนันทน& วรรณารักษ&

63082000280 นายเสรี โชติสันติพร

63082000281 นายบรรณรักษ& บุญแจ(

63082000282 นางสาวญาณินท& โยมงาม

63082000283 นางสาวธัญญพัทธ& จิตชู

63082000284 นางสาวพิมภารักษ& ฟูชื่น

63082000285 นางสาวหัทยา ชนะ

63082000286 นางสาวรุ#งนภา สุภาคํา

63082000287 นายกิตติพัฒน& ชิตรัตฐา

63082000288 นายพรรษวุฒิ ฟองแพร#

63082000289 นายภาณุพัฒน& ป=ญญาเตียม

63082000290 นายกิตติพงศ& ศรีเรือน

63082000291 นางสาวบุษยา นาใจ

63082000292 นางรัตนา วงศ&แพทย&

63082000293 นายกฤษณพงษ& เทศภูมิ

63082000294 นายปฏิภาณ นันทศรี

63082000295 นายจักรพงศ& ตาเที่ยง

63082000296 นายอดิศร เรือนเพชร

63082000297 นายบัณฑิต ธิสาระ

63082000298 นายธีระพันท& ต(อนรับ

63082000299 นางสาวจิรานนท&  ัผัดแก(ว

63082000300 นายวรพล แสงสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000301 นายป5ยะ ผลยุพา

63082000302 นายเอกธาดา อุตมา

63082000303 นางสาวอิสราภรณ& ภู#พุ#ม

63082000304 นายธีรภัทร กันแก(ว

63082000305 นางสาววิลาวัลย& คําภิระวงศ&

63082000306 นางสาวพัชรี ปูXผัด

63082000307 นายประยูร ป=นตัน

63082000308 นางสาววิจิตรา จักขุเรือง

63082000309 นายอดิศักด์ิ สมคํา

63082000310 นางสาวสนธยา อินป=ญโญ

63082000311 นางรัชนี ยอดดี

63082000312 นางสาววาสนา สิงห&แดนดง

63082000313 นายปณิธาน กําลังมาก

63082000314 นายอลงกต นันตากาศ

63082000315 นางสาวธนัชพร พรมศรี

63082000316 นายอานันท& ยามะสัก

63082000317 นายอภิลักษณ& เสาร&สิงห&

63082000318 นางสาววิชญาดา อนุศาสน&ผาติกุล

63082000319 นางสาวปนัดดา ตาแม#กTง

63082000320 นางสาวขวัญฤทัย วงศ&พรหมสาย

63082000321 นายภูวนัย ฟองคํา

63082000322 นางสาวพจนีย& สุขรัตน&

63082000323 นายณัฐวุฒิ จุมปาคํา

63082000324 นางกมลลักษณ& ป5งมูล

63082000325 นายสรวิชญ& เจริญพายัพ

63082000326 นางสาวพัชราภรณ& ถาวรรักษ&มงคล

63082000327 นางสาวรัตนาภรณ& สุวรรณวัจน&

63082000328 นางสาวกมลวรรณ ประถมวงค&

63082000329 นางสาวจุฑามาศ รูปสม

63082000330 นายธีรวัฒน& ปXาดอน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000331 นายอิสระพงศ& สมนาศักด์ิ

63082000332 นางสาวจินดารักษ& ยศเชียงของ

63082000333 นางสาวรัตนาภรณ& ปรีดี

63082000334 นางสาวดาริญา แสนแปงวัง

63082000335 นางสาวปนัดดา ไชยะแสน

63082000336 นายโกวิทย& ดูเหมา

63082000337 นายนิติพงษ& ราชกันทร

63082000338 นายเกียรติวงศ& คงคํา

63082000339 นางสาวปภาดา ชุมภูดี

63082000340 นางสาวธัญพิชชา คําเจริญ

63082000341 นายณัฐวุฒิ อินจัน

63082000342 นายธนวัจน& บุญหม่ืน

63082000343 นางสาววชิรการ หล(าคํามูล

63082000344 นายเอกชัย พัฒนพงศ&สถิต

63082000345 นางสาวสุพัตรา คมนัย

63082000346 นางสาวภัทรวดี ขัดชมภู

63082000347 นางสาวการศา จับประยงค&

63082000348 นายอนุรักษ& ไชยการ

63082000349 นางสาวเมชญา น(อยฟVา

63082000350 นางสาวสุริยาภรณ& บุญชุม

63082000351 นายธีรวุฒิ ศรีธินนท&

63082000352 นายวัชรพงศ& อุปนันท&

63082000353 นางสาววิภาพร โพหนี่

63082000354 นางสาวนาตยา มะโนแก(ว

63082000355 นางสาวธนภรณ& ประสม

63082000356 นางสาวปนัสยา จินาวงค&

63082000357 นางชญานุช ป=ญญา กูล

63082000358 นายกฤษฎา บุญสวัสด์ิ

63082000359 นางสาวจงกลนี ตุ#นแจ(

63082000360 นางสาวชนกนาถ จินาอ(าย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000361 นางสาวดวงธิตา ทายะรินทร&

63082000362 นางสาวอัจฉรา เงินฤทธ์ิ

63082000363 นางสาวสุรีย& เฉลิมเกียรติกูล

63082000364 นายเทวินทร& คําวัง

63082000365 นายสมประสงค& จําปาทุม

63082000366 นางสาวชลธิชา อุดมเกียรต์ิ

63082000367 นางสาวยุพารัตน& พลอยเขียว

63082000368 นางสาวกรรณิการ& เถาวัลย&เถลิง

63082000369 นางสาววนิดา อภัยกาวี

63082000370 นายอนุชัย ยะพะง#า

63082000371 นายเอกภวุฒิ คําเงิน

63082000372 นางสาวดรรชนี อินทร&วงศ&วาร

63082000373 นางสาวกมลทิพย& ป=นแก(ว

63082000374 นายณิชพน รังษี

63082000375 นางสาวอนงค&ลักษณ& โสริวาน

63082000376 นางสาวมะลิ มงคลวุฒิกร

63082000377 นางสาวสิริภรณ& สมต๊ิบ

63082000378 นางสาวมณิภา อย#างเจริญ

63082000379 นางสาวศานิกุณพร น(อยพุฒ

63082000380 นางสาวกัญญารัตน& สิงห&ไชย

63082000381 นายศุZภชัย ฮาวคําฟู

63082000382 นางสาวอารีรัตน& ล#มเย็น

63082000383 นางสาวพิชญ&นรี ตอนะรักษ&

63082000384 นางรัตนาภรณ& รายะ

63082000385 นายนิพนธ& ไกรเกริกเกียรติ

63082000386 นางสาววริศรา ศรีลา

63082000387 นายไกรวิชญ& ยากรณ&รัตนะกูล

63082000388 นางสาวศิณีพร มาแจ#ม

63082000389 นายปรารินทร& จันทร&กํ้าพ้ี

63082000390 นายเกษมสิทธ์ิ คําลือ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000391 นายปฏิพัทธ& ป=นมี

63082000392 นางสาวสุนิที บุบผชาติกุล

63082000393 นายจิรายุ การินตา

63082000394 นายเอกชัย แดงโสภา

63082000395 นายอดิพงศ& วงค&เครื่อง

63082000396 นางสาวจิราภรณ& มาชัย

63082000397 นายชินดนัย เปPงบุญมา

63082000398 นายภูริพันธ& ปากลม

63082000399 นายจิรายุ ใจงาม

63082000400 ว#าที่ ร.ต.หญิงพัทธนันท& อภิวงค&งาม

63082000401 นางสาวอัจฉราพร สายสุตา

63082000402 นางสาวเบญจมาศ จันทา

63082000403 นายณัฐกาย สมเมืองมา

63082000404 นางสาวเกษรา ฉลอม

63082000405 นายสันติ คําเหลือง

63082000406 นางสาวอภิษฎา เทพสืบ

63082000407 นายปรีชาพล การักษ&

63082000408 นายรัชชานนท& โพธิพงค&

63082000409 นายเจษฎา ตาแดง

63082000410 นายนิติธร วงษารัตน&

63082000411 นางสาวนฤมล ม่ันแม#น

63082000412 นายเกียรติศักด์ิ พันธุราช

63082000413 นางสาววาสนา พรมมิน

63082000414 นายสถิตย& ชมทา

63082000415 นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย

63082000416 นางสาวพรนภา เหมะธุลิน

63082000417 นายธนากร ใจตQะมา

63082000418 นางสาวสายพิน โกพอ

63082000419 นายศุภราช จํานง

63082000420 นางสาวกรรณิการ& ดาดไธสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000421 นายจรัญ ชัยมงคล

63082000422 นางสาวณัฐกานต& ชํานาญการ

63082000423 นางปรียนิตย& พินิจสุวรรณ

63082000424 นางเสาวรีย& แก#นแก(วมณี

63082000425 นางสาวณัฐธิยา เพียรธัญญกรณ&

63082000426 นางสาวเมทินี ศรีคํากTอง

63082000427 นางสาวสิริกาญจน& เกตุแจ(

63082000428 นายสุทธิพงษ& เสนรังษี

63082000429 นายคนรัก อิกําเหนิด

63082000430 นายณัฐวุฒิ นันตQะกาศ

63082000431 นางสาวจุฬาลักษณ& ปวงคํา

63082000432 นายนรินทร& อินทะป=ญโญ

63082000433 นางสาวเมธาพร หินทราย

63082000434 นายพลวัต พุทธา

63082000435 นายณัฐพล วงศ&โพธิสกุล

63082000436 นางสาวเบญจมาศ ผิวผุด

63082000437 นางสาวณัฐกานต& วงศ&วารห(อย

63082000438 นางสาวลัดดาวัลย& คํากอนแก(ว

63082000439 นางสาวสุนิสา มูลมาวัน

63082000440 นางสาวชนัญธิดา สุขฉลวย

63082000441 นางสาววราวรรณ กันทางาม

63082000442 นายสุธิพงษ& ป=ญญา

63082000443 นางสาวพัชรินทร& มานะมี

63082000444 นางวิยะดา ย่ิงยอด

63082000445 นางสาววราภรณ& รําไพ

63082000446 นางสาวอมลวรรณ ทองอินทร&

63082000447 นายจีรพงษ& รุจีอนันต&

63082000448 นางสาวมณีรัตน& โปธิเรือน

63082000449 นายวีรชาติ เจอภัสสรรุ#ง

63082000450 นายณัฏฐากร แจ#มสายพงษ&

หน(า 15 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000451 นายศุภชัย อินทร&แก(ว

63082000452 นางสาวนภัสรัญช& ปรีดาธนไพศาล

63082000453 นางสาววิภาวี วงค&มี

63082000454 นายปวเรส อินทรโชติ

63082000455 นางสาวสมฤทัย คําจันทร&

63082000456 นายภรานนท& ป=นทะสิทธ์ิ

63082000457 นางมยุรี กมลดีเลิศ

63082000458 นายอนุพงษ& วงค&สุนะ

63082000459 นายกฤษณะวงค& มูลฟุXน

63082000460 นายภูวงศ& ราชกันธร

63082000461 นายสุรศักด์ิ จันทร&หอม

63082000462 นางสาวฉันทนา ขันพล

63082000463 นางปริยากร ป5\นแก(ว

63082000464 นางอริสา พรหมดนตรี

63082000465 นางสาวจินดา ยศคํา

63082000466 นายรัตนะ สุยะ

63082000467 นางสาวเชษฐสุดา กาบมาลา

63082000468 นางสาวมณีรัตน& ศรีคําภา

63082000469 นางสาววรรณิสา ศักด์ิภูเขียว

63082000470 นายพากร บุญแส

63082000471 นางสาวอธิตยา มอยมี

63082000472 นางสาวธัญจิรา แสงเมือง

63082000473 นายสุธิลักษณ& สีบุญเปPง

63082000474 นายกฤษณะ เครือวงค&

63082000475 นายโสภณ วิรมรัตน&

63082000476 นางสาวณัฐริกา มูลเจริญ

63082000477 นายณพงศ& วงศ&อรินทร&

63082000478 นางสาวนภัฐชนกห& สบผา

63082000479 นางสาวเกวลี ใจแก(ว

63082000480 นายเฉลิมศักด์ิ คําวัง

หน(า 16 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000481 นายธีรภัทร บุญป=ญญาพร

63082000482 นายวรกิตต์ิ รูปดี

63082000483 นางกรรณิการ& ริเป]ก

63082000484 นางสาวปพิชญา เนียมพรมลี

63082000485 นายขานุเดช อิสาร

63082000486 นายธนพล วงค&ธิดา

63082000487 นายอรรคเดช คํามาตร

63082000488 นายพีรวิZZZชญ& อุตะมา

63082000489 นางสาวพัชรินทร& ชัยพรหม

63082000490 นางสาวณัชชา อุตรพงศ&

63082000491 นางสาวณัฐธยาน& สุขโข

63082000492 นางสุธันยพร คารวานนท&

63082000493 นายอนุชา ทาปลัด

63082000494 นายภูวดล กีไสย&

63082000495 นางสาวพสชนัน ศรีจันทร&

63082000496 นายสมศักด์ิ แซ#พ#าน

63082000497 นายจิรกิตต์ิ ชุมภู

63082000498 นายณัฐสิทธ์ิ นันไชย

63082000499 นายธนากร ประกอบศิลปU

63082000500 นางสาววิชชุลดา สุริยะน(อย

63082000501 นายภูสิทธ์ิ เชาวเลขา

63082000502 นางสาวกาญจนา วันมหาใจ

63082000503 นายจิณณวัตร หลวงขัน

63082000504 นางสาวพัทธวรรณ สายแสง

63082000505 นางสาวปริญญา กันทะ

63082000506 นายกฤตกร โพทะยะ

63082000507 นายพิชัยยุทธ& ต้ือกันทะ

63082000508 นายอภิวัฒน& ศรีวีละ

63082000509 นางสาวธิดารัตน& วงค&ขัดแก(ว

63082000510 นางสาวพิมพ&พิสุทธ์ิ จันตาทะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000511 นายสุริยะ หลินจQะ

63082000512 นางสาวจิราพร ทองกวด

63082000513 นางสาววรัญญา เรืองมนัส

63082000514 นางสาวปรางทิพย& ทองโต

63082000515 นายเกียรติศักด์ิ บุญศรี

63082000516 นางสาวสุกัลดา สืบวงค&

63082000517 นางสาวสุกัญญา ตุงคบุรี

63082000518 นายสิรภพ ป=ญญาเครือ

63082000519 นางสาวณัฐริกา ก(อนจําปา

63082000520 นายวีรวัฒน& พุทธสิงห&

63082000521 นางสาวธิดามล ชัยยะกูล

63082000522 นางสาวอรวรรณ น้ําคํา

63082000523 นายพลวัต อุตพรม

63082000524 นายกรกฎ อุดสม

63082000525 นางสาวนพวรรณ วิริยาภรณ&

63082000526 นายภาณุเดช นวลนาง

63082000527 นางสาวรุ#งทิวา เชื้อสีเปPง

63082000528 นายดนุสรณ& อุ#นกองแก(ว

63082000529 นายธิติณัฐ จินดาปลูก

63082000530 นางกัณญาณัฐ แผนใหญ#

63082000531 นางสาวพรสุดา เจตะภัย

63082000532 นายพรศิลปU ระหงษ&

63082000533 นายอดิศักด์ิ เมืองมา

63082000534 นายจักรกฤษณ& บุญสูง

63082000535 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ

63082000536 นางสาวอัญชลี เชาว&พิกุล

63082000537 นายวรวุZฒิ กันทะยอง

63082000538 นายเกรียงไกร วรรณเรือง

63082000539 นางสาวนิภาดา พลเมฆ

63082000540 นางสาวกนกพร หล(าแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000541 นายบรรจง ย#อลึ

63082000542 นางสาวศุภวรรณ เด#นพล

63082000543 นางสาวสริตา มหามิตร

63082000544 นายคเณศร& ไชยชนะ

63082000545 นายอดิเรก แสงศรีจันทร&

63082000546 นางสาวแพรววา บุญย่ิง

63082000547 นางสาวสุจินธรา กรมศักด์ิ

63082000548 นางสาวกฤติยา คงแดง

63082000549 นายวัชระพงษ& ไชยะหงษ&

63082000550 นายกิตติศักด์ิ สารอินทร&

63082000551 นางสาวกัญญพัชร อะทะโน

63082000552 นางสาวชรินทร&ทิพย& ฐานัฐฑ&

63082000553 นายอนวัช สุยะสืบ

63082000554 นางสาวสุนิสา สุวรรณศรี

63082000555 นางสาวชลดา อุดสืบ

63082000556 นางสาวปวิตรา ภาคีมุข

63082000557 นางสาวนิภาพร สอนหล(า

63082000558 นางสาวจีรพรรณ อุดสม

63082000559 ว#าที่ร(อยตรีหญิงกันธณี มีหน(า

63082000560 นางสาวมลทกานต& ประกาศ

63082000561 นางสาวป5ญชาน& พูลเรืองเผ#า

63082000562 นางสาวณัฐกานต& จันทร&เรียน

63082000563 นางสาวศศิประภา เวียงโอสถ

63082000564 นางสาวกรรณิกา อุดมธาดา

63082000565 นายกฤษฎ์ิ จงถาวรพิทักษ&

63082000566 นายนิศารัตน& ชัยวงค&

63082000567 นางสาวปุณจิราณัฐ อุดจอมธนวิชญ&

63082000568 นางสาวปภาวรินญ& สมพะมิตร

63082000569 นายสรศักด์ิ ศรีดาเพ็ง

63082000570 นางสาวสุวิมล เจนใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000571 นายก(องพยัคฆ& กาวิละ

63082000572 นายชัยวัฒน& สุริยะไชย

63082000573 นางสาวเปรมวดี ไชยวัง

63082000574 นายมณูศักด์ิ บุญสืบ

63082000575 นายเจนณรงค& บ#อคํา

63082000576 นายชิราวุธ ชัยวงค&

63082000577 นายอธิราช ทะรังษี

63082000578 นางสาวจิราพรรณ ป=ญญา

63082000579 นางสาวปรางค&ฤดี แก(วเกิด

63082000580 ว#าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ ชุมภู

63082000581 นายวรวิทย& ป=นเสาร&

63082000582 นางสาวพรรณธภัชร มังฆะรัตน&

63082000583 นางสาวกานต&สินี ธรรมวงค&

63082000584 นางสาวจิราพร วงศ&วุฒิ

63082000585 นายพัสกร เทพเดช

63082000586 นางสาวสุภาพรรณ& ก(างออนตา

63082000587 นายพาณิชย& พานิชพรม

63082000588 นายสงกรานต& เรือนมอย

63082000589 นายพงศกร ใจหงษ&

63082000590 นางสาววรานันท& กาวิชา

63082000591 นางสาวนุชาดา ป=ญญาแจ(

63082000592 นางสาวยุพารัตน& สิงห&คํา

63082000593 นางสาวกันยารัตน& กองป5น

63082000594 นางสาวพิชชานุช ฉิมภารส

63082000595 นางสาวรุ#งนภา วารีรัตน&

63082000596 นายณัฎชนนท& อุตโม

63082000597 นายศรีธน สุวรรณ&

63082000598 นางสาวนารินาฎ ป=นดวง

63082000599 นายอนุพงค& ติยวลีศรี

63082000600 นางชุติกาญจน& ดวงแก(ว

หน(า 20 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000601 นางสาวฐิติมา ไชยชมภู

63082000602 นางสาวนันท&นภัส จันทร&ศักด์ิ

63082000603 นายศุภชัย ช#วยนุ(ย

63082000604 นางสาวจุฑามาศ เทพเสาร&

63082000605 นายสัญญพงศ& วงศ&ประเสริฐ

63082000606 นางสาวโสรญา ไชยเมธา

63082000607 ว#าที่ร(อยตรีนรินทร& โคคํามา

63082000608 นางสาวยุวดี เมทา

63082000609 นางสาวสกาว สุดใจ

63082000610 นางสาวรุ#งฟVา คุณยศย่ิง

63082000611 นายวิรัตน& แซ#เต๋ิน

63082000612 นายจิตพจน& สุวรรณดารักษ&

63082000613 นายณัฐณรงค& ไวป=ญญา

63082000614 นางสาวสุวรรณี ชัยชนันต&

63082000615 นายประจักษ& ป5งกุล

63082000616 นายปฏิญญา สิงห&ธนะ

63082000617 นางสาวมุขระวี ฆบูชา

63082000618 นายสุทธิพงษ& คนสูง

63082000619 นางสาววิภาพร คําหล(าทราย

63082000620 นายเอนก ดวงเสาร&

63082000621 นางสาวเบญจพรรณ หงษ&โต

63082000622 นายชิตพล กันธะนภี

63082000623 นางสาวนิภาพร ทองดี

63082000624 นางสาวชุติญาดา จอมใจ

63082000625 นางสาวธนิษฐา สองเมือง

63082000626 นายภูมิภัทร แสงรัศมี

63082000627 นางสาวสุปราณี ป=นลํา

63082000628 นายอัครเดช เชื้อเมืองพาน

63082000629 นางสาวสุภาพร หลอดทองหลาง

63082000630 นางสาวชนิสรา สุทธนะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000631 นายชัชวาล อินทวงศ&

63082000632 นางสาวสุนิตา อนุสรณ&ปรีชากุล

63082000633 นายศิริโรจน& วงศ&รินทร&

63082000634 นางสาวเบญญารักษ& ธรรมสาร

63082000635 นางสาวรัชนีกร คําปลิว

63082000636 นางสาวศิริพร พรมสุวรรณ

63082000637 นายฑิฐิกรณ& สาใจ

63082000638 นายสรายุทธ ธิปทา

63082000639 นายพาณิชย& บุญประเสริฐ

63082000640 นายณัฐพล นวลฝ=<น

63082000641 นางสาววันทนีย& ณ น#าน

63082000642 นางสาวพีรดา วงษ&เทพ

63082000643 นายเกียรติคุณ ว(องต(อ

63082000644 นางสาวณัฐตินันท& ปะละน#าน

63082000645 นางจริยา ชุมภูสืบ

63082000646 นายอภิชัย ทาวี

63082000647 นางสาวณัฏฐนันท& ฉันทะมิตร&

63082000648 นายนัฐสิทธ์ิ เชื้อป=ญญา

63082000649 นายชนาธิป ชัยชาญ

63082000650 นางสาวอัลิปรียา กันทะวัง

63082000651 นายนัทชัย ชัยวิจิตร&

63082000652 นางสาวสุมาลี มือแล

63082000653 นางสาวธิดาพร มาเยอะ

63082000654 นางสาวอุบลวรรณ นามนคร

63082000655 นางสาวอรทัย ชมภูใบ

63082000656 นางสาวบุษยมาศ คําภิระแปง

63082000657 นายธีรยุทธ วงค&พลัง

63082000658 นางสาวนุชนาฏ ยอดวงค&

63082000659 นางสาวทานตะวัน วรรณพรหม

63082000660 นายเสฏฐวุฒิ สุขห#วง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000661 นางสาววิมลรัตน& กันยะมูล

63082000662 นายธนัฐกรณ& ซาวจําปา

63082000663 นายสมชาย นารจิตต&

63082000664 นายพรพรหม งามย่ิงยวด

63082000665 นางสาวรัชนีพร ป5งยศ

63082000666 นายธนาทร ไชยรุ#งเรือง

63082000667 นางสาวสุธี พชรเวชสกุล

63082000668 นางสาวสุชัณญา รองต้ัง

63082000669 นายคุณชน แก(ววิเศษ

63082000670 นางสาวณปภัช ทวีชัย

63082000671 นายกฤษพงศ& ชาญพานิชย&

63082000672 นางสาวนิรมล เลิศชัยสหกุล

63082000673 นางสาวสายฝน คําบาน

63082000674 นายวีระยุทธ วารีบุตร

63082000675 นางสาวอภิญญา ภัทร วงศ& สันติ กุล 

63082000676 นายจักรี สิงห&สา

63082000677 นางสาวกัลยดา ตาวะละ

63082000678 นางสาวอรุณพร เข่ือนแก(ว

63082000679 นายสุทธิพงษ& ทามัน

63082000680 นางสาวพิมพ&พิมล เตชะ

63082000681 นายศุภฤกษ& อุรัจฉทาภรณ&

63082000682 นายนฤเบศ กันทะหม่ืน

63082000683 นายจตุรชัย บังคมเนตร

63082000684 นางสาวศรุติกา จันตQะตึง

63082000685 นางสาววรรณนิภา เรือนใส

63082000686 นายสมศักด์ิ แสนโซ(ง

63082000687 นางสาวณัฐริกา สายสุวรรณ

63082000688 นางสาววรัทยา แถมย้ิม

63082000689 นายปฎิภาณ อ#อนรักษ&

63082000690 นายภาณุวัฒน& กาป=ญญา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000691 นางสาวเยาวลักษณ& วิโรจน&ธิติสุข

63082000692 นายอัฐ พงษ& ใจราม

63082000693 นายป5ยะนันท& ป=นแก(ว

63082000694 นางสาววาสนา วันแก(ว

63082000695 นางทิพวรรณ จินะเปPงกาศ

63082000696 นางสาวพาทินธิดา เกษมธนากร

63082000697 นายชัยชาญ สุภาคํา

63082000698 นางสาวสุนทรี แสนเพชร

63082000699 นายชาญนพ หลักคํา

63082000700 นางสาวชลทิพย& ซิวคํา

63082000701 นางสาวณัฐพร กันธิยะ

63082000702 นางสาวพัชนก เปXาพิษ

63082000703 นางสาวิตรี ดวงสุวรรณ

63082000704 นางสาวกมลวนก เดชอุทัย

63082000705 นายวัชรพล กุลาเพ็ง

63082000706 นางสาวนฤมล ผลทิพย&

63082000707 นางสาวสุพัสตา ทะปะละ

63082000708 นางสาวชุติมา ทาสุรินทร&

63082000709 นางสาวจิราภา สุริวรรณ

63082000710 นางสาวศุภานิช วิชัยคํา

63082000711 นายณัฐพงศ& ภิระบรรณ&

63082000712 นายชวนันท& บุญญาป=ทม

63082000713 นายยมนา ยศไทย

63082000714 นางสาวศิริพรรณ ผิวใส

63082000715 นายจิรภัทร ป=ญญาภู

63082000716 นายวีรพงศ& สัจดา

63082000717 นางสาววรรณภา กุลณา

63082000718 นางสาวเสาวนีย& ขัดแหลม

63082000719 นางสาวนิษฐิดา การินวงค&

63082000720 นายก(องกิดากร จันทิมา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000721 นางสาวภรณ&ทิพย& ศรีพยัฆ

63082000722 นายรัฐ พงษ& คําชมภู

63082000723 นางสาวจินดาภา จิตต&อารีย&

63082000724 นางสาวณัฐชยา พุทธจันทร&

63082000725 นางสาวสุดารัตน& อุทาหรณ&

63082000726 นางสาวอันธิดา วงค&เกT

63082000727 นางสาวดวงทอง แก(วจอมแปง

63082000728 นางสาวพรประภา แก(วมา

63082000729 นางสาวนงลักษณ& เปPงใจ

63082000730 นายมนตรี สิงห&เชื้อ

63082000731 นางสาวปานตะวัน อินตQะมะกอก

63082000732 นายจิรวัฒน& ขยัก

63082000733 นางสาวพนิดา จิตรภาณุกวิน

63082000734 พลฯอภิสิทธ์ิ บุญพัวพัน

63082000735 นางสาวเจนจิรา ถาวัน

63082000736 นายสรน&สิริ ว#างวงค&เจริญชัย

63082000737 นายกิตติ ท(าวอาวุธ

63082000738 นางสาวพิมพ& ชนก อินตQะ นนท& 

63082000739 นายประทีป จักรแก(ว

63082000740 นางสาวอังคณา วิริยาภูสิทธ์ิ

63082000741 นางสาวติญากร วงศ&วุฒิ

63082000742 นายชลประคัลภ& ชาญณรงค&

63082000743 นายพนาสิทธ์ิ กองแสง

63082000744 นางสาวอุทุมพร มะโนวัง

63082000745 นางสาวสุดารัตน& ขุนตาล

63082000746 นางสาวภัทรานิษฐ& กมล

63082000747 นายจารุวิทย& ยินดี

63082000748 นางสาวนิภาพร สมธิ

63082000749 นายชัยยศ ศรีสุข

63082000750 นางสาวสุวรรณา คงสุขสันต&ธารา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000751 นายธนศกด์ิ ถ่ินสุข

63082000752 นางสาวศวิตา แก(วกองมูล

63082000753 นายอรรถพล แรกข(าว

63082000754 นางสาวนรีกานต& ปางแก(ว

63082000755 นายศราวุธ แก(วมา

63082000756 นางสาวณฉัตร โสมณาวัฒน&

63082000757 นางสาวชนากานต& อินเมืองไชย

63082000758 นายจาตุรงค& คําป=นต๊ิบ

63082000759 นางสาวอุบลวรรณ ไวสะอาด

63082000760 นายวรายุทธ ยาละ

63082000761 นายสุรัตน& แจ#มเจริญพรดํารง

63082000762 นางสาวรจรินทร& กอนแก(ว

63082000763 นางสาวทัศนียา ปารัว

63082000764 นางกัญญ&ชลิดา คุณาบุญทวี

63082000765 นายวุฒิชัย แจ#มเจนกล

63082000766 นายชนินทร& แสงจันทร&

63082000767 นายศุภกานต& สิทธิขันแก(ว

63082000768 นายณัฐพล มูลบ(านดง

63082000769 นายฤทธิไกร เกยเมือง

63082000770 นางสาวเวณิกา ยะป=ญญา

63082000771 นายทัศนพงษ& แสนสุภา

63082000772 นางสาวดาริณี ญานิวงค&

63082000773 นางสาวศศินิภา ฝ=นถึงภูมิ

63082000774 นางป5ยะนุช จงรักษ&

63082000775 .ว#าที่ร.ต.นันทวัฒน& แก(วชาลุน

63082000776 นางสาวนิภาธร ผิวผลเขียว

63082000777 นางสาวสายรุ(ง บุญเทพ

63082000778 นายวทัญDู สุขทรัพย&

63082000779 นายณัฐพล กันทวี

63082000780 นายป5ยพงค& ป=ญโญเหียง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000781 นายนัทธพงศ& มณีมูล

63082000782 นายภาณุพงศ& วงค&สรรศรี

63082000783 นางสาวอรัญญา ธิติพงษ&พานิช

63082000784 นางสาวชัชรี คําอ(าย

63082000785 นายณัฐพงค& ชมชาติ

63082000786 นายสุภัทรชัย เทียมตามณี

63082000787 นางสาวจินดามณี ตาคําเที่ยง

63082000788 นางสาววรรณิษา คําเมือง

63082000789 นายชนากานต& ขจรคํา

63082000790 นายชัยมงคล อินทรชัย

63082000791 นายนพรัตน& สิทธิกัน

63082000792 นางสาวจันทนา สุคณาวงค&ษา

63082000793 นายปฏิญญา เทพจันทร&

63082000794 นางสาวดวงวัน จินดาสวัสด์ิ

63082000795 นายภูริมาศ เขียวรอด

63082000796 นางสาวศิครินทร& ใจเย็น

63082000797 นายธนากร ยะตอง

63082000798 นายภาณุพงษ& เย็นจิตร

63082000799 นายศรายุทธ เข่ือนพันธ&

63082000800 นางสาวกมลทิพย& ทิพนี

63082000801 นายบุญธรรม มือดี

63082000802 นางสาวกมลชนก กินดุก

63082000803 นายนฤชา นาระทะ

63082000804 นางสาวกมลพรรณ ดีมูล

63082000805 นางนารีรัตน& เครือแก(ว

63082000806 ว#าที่ร.ต.หญิงแคทรียา ผิวงาม

63082000807 นางสาวนุชธิดา รินดวงดี

63082000808 นางสาวพรลักษณ& สร(อยแก(ว

63082000809 นายพงศกร ขัดแดง

63082000810 นายป5ยะ วงค&บุญหล(า
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082000811 นางสาวสุขศรี คีรีปรีชาวิทย&

63082000812 นายวิทยา นันทวงค&

63082000813 นายคมสัน ใจจา

63082000814 นายนิคม ฟูเตฟ

63082000815 นางสาวเรนุกา ค#ายสุวรรณ

63082000816 นายสุริยา บุญยอด

63082000817 นางสาวรัชฏาภรณ& ฟูทอง

63082000818 นางสาววัชรีย& บางขะกุล

63082000819 นายยอดธง วรรณวงค&

63082000820 นางสาวกาญจนา วงศ&นันตา

63082000821 นายรัตนพรม คําไชยวงค&

63082000822 นายศรัณย& ทิพยาวงค&

63082000823 นายภาคภูมิ รับแสง

63082000824 นายศิปรินทร& ศรีคําชุม

63082000825 นายกฤษณะ คําวังพฤกษ&

63082000826 นางสาวปริยากร จิตตQะ

63082000827 นายสุกฤษฎ์ิ โพธ์ิงาม

63082000828 นางสาวพรนัชชา ศรีวงค&

63082000829 นางสาวอําไพ ธนะวงศ&

63082000830 นางสาวมัณฑนา แก(วบริสุทธ์ิ

63082000831 นายประกฤษฎ์ิ หลวงมณีวัน

63082000832 นายธนภูมิ ไชยะวงค&

63082000833 นางสาวเกศวรา สารป5ง

63082000834 นายสุริยา ทานัน

63082000835 นางสาวอินทิรา เวชป=ญญา

63082000836 นางสาวปูชิตา ต้ือหล(า

63082000837 นายจักรกฤษณ& ทาแกง

63082000838 นางจิตตินี วีระพันธุ&

63082000839 นางสาวกาญจนา คนฟู

63082000840 นายอริย&ธัช วรรณราช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000841 นางสาวสมหญิง ป=นควัน

63082000842 นายวิชาญ เรืองชัย

63082000843 นางสาวศิรินันท& หอมแก#นจันทร&

63082000844 นางสาวทนัชชา เรืองพิพัฒนพันธุ&

63082000845 นางสาวสุภัฏฏา อุตเสน

63082000846 นายชนะกานต& บุราญเดช

63082000847 นายสุนิติ ต๊ิบดวง

63082000848 นางสาวเยาวเรศ หม่ืนคํา

63082000849 นางสาววัชรินทร& สมบูรณ&มา

63082000850 นางสาวธัชรินทร& จันกันทะ

63082000851 นายวินัย บัวหลวง

63082000852 นายณัฐวุฒิ ป=ญญาส#อง

63082000853 นายศราวุธ คําฟูบุตร

63082000854 ว#าที่ร(อยตรี บุญสยาม ขัตบุญเรือง

63082000855 นายรัชชานนท& แสนอุ(ม

63082000856 นายพิชากร ไสยวงศ&

63082000857 นายทัศดนัย โปธิลา

63082000858 นายศุภกิจ หวังสุข

63082000859 นายศรัณย& เบิกบาน

63082000860 นายณัฐพันธ& กันฑาทรัพย&

63082000861 นางพวงผกา ศิริโภคานันท&

63082000862 นางสาวราตรี อุปฮาด

63082000863 นางสาวนรีนุช พรมเพ็ชร

63082000864 นางสาวจิณณพัต คันธวัง

63082000865 นายธรรมรัตน& มะโนเรือง

63082000866 นางสาวอริสา โชติกิจนันทกุล

63082000867 นางสาวดวงลดา ดวงใย

63082000868 นายรุ#งโรจน& ร#มมยุรี

63082000869 นายรัตนศักด์ิ ตะกูลแก(ว

63082000870 นางสาวอภัสนันต& ป=นจุติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000871 นายพิสิฐ คําด(วน

63082000872 นางสาวหนึ่งฤทัย ชอบจิตต&

63082000873 นางสาวอัจฉราพร ไชยพูน

63082000874 นางสาวสุทิรา ตันบุตร

63082000875 นายอภิรักษ& มงคล

63082000876 นายณัฐพล กันทวงค&

63082000877 นางสาวอรนิดา แก(วกองบุญ

63082000878 นายธนาธิป ฝ;ปากเพราะ

63082000879 นายณรงค&ศักด์ิ คงหา

63082000880 นางสาวลัคณา เรือนแก(ว

63082000881 นายเอกอานนท& ยุวงค&

63082000882 นายเสฎฐวุฒิ ศรีรักษ&

63082000883 นายวันชาติ เกษมเนตร

63082000884 นายสิทธิศักด์ิ มูลสิงห&

63082000885 นายศาศวัต อินวงค&

63082000886 นางสาวปวีณา เข่ือนคําปา

63082000887 นายรุ#งเพชร ขัดทา

63082000888 นางสาวนฤมล ชูหม่ืน

63082000889 นายปุญยริก นันติ

63082000890 นายพชร ตาแปง

63082000891 นางสาวปานทิพย& จ๋ีเอ(ย

63082000892 นางชนิดา หมุดเชื้อ

63082000893 นางสาวพัชนี คะนองเดชกิจ

63082000894 นายนที เครือน(อยมณี

63082000895 นางวัลลภา กลอนโพธ์ิ

63082000896 นายสิทธาวิชญ& นามะเสน

63082000897 นางสาวสุจิตรา วงสุยะ

63082000898 นางสาวธัญญาดา แก(วปลูก

63082000899 นายณัฐวร ระออเอี่ยม

63082000900 นายสุริยะ องค&เผ#
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000901 นายพิเชษฐ& สายเขียว

63082000902 นางดลฤดี เรืองคํา

63082000903 นายดนัยเทพ เย็นทรวง

63082000904 นางสาวนิภาพร ใจคํา

63082000905 นางสาวภัทราภรณ& แสงโรจน&

63082000906 นางศิวิมล พานิชย&วิไล

63082000907 นางสาวชวัลนุช เพียรสะอาด

63082000908 นางสาวทิพย&พิวรรณ ทองสอาด

63082000909 นางสาววันวิสาข& โรจนันท&

63082000910 นายณัฐพล เกษอินทร&

63082000911 นายทีปกร พรหมเสน

63082000912 นางสาวพัชรพร แว#นสระน(อย

63082000913 นายวิทวัส เป;ยงใส

63082000914 นายพิสุธรณ& ป5งยอม

63082000915 นางสาวสุชาดา ป=ญญานิล

63082000916 นายอภิสิทธ์ิ วงศ&เกตุ

63082000917 นายชูปถัมภ& แซ#ตัน

63082000918 นายสมเกียรติ แก(วป=นกูล

63082000919 นายบรรณทะกิจ เสาร&แดง

63082000920 นางสาวจริยา ศรีกนกมาลัย

63082000921 นายคงยุทธ ฝ_กหัด

63082000922 นางสาวกฤตชญา จันทร&หอม

63082000923 นายศักด์ิสุรินทร& สารอินทร&

63082000924 นางสาววรวลัญช& สุคนธา

63082000925 นางสาวกุลนิภา คําสิงห&

63082000926 นางสาวพันธ&ทิพย& สมเสาร&

63082000927 นายณัฐวุฒิ วงศ&ลา

63082000928 นางสาวเพ็ญผกา วงศ&ษา

63082000929 นางสาววิภาดา บุญยืน

63082000930 นายธนกฤต วรรณา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000931 นายวิชัย ศิริชัย

63082000932 นายวีระพัฒน& โพธิ

63082000933 นายธัญเทพ กัณฑาบุญ

63082000934 นางสาวพรธิดา ศักด์ิศรีศิริสกุล

63082000935 นางสาวณัฏฐนิชา ดูการดี

63082000936 นายณรงค&กรณ& ดาวรื่น

63082000937 นางสาวฐิติรัตน& ดอนอ#อนสา

63082000938 นางกนกพร ทวิชากรสีทอง

63082000939 นายวสุพล โปธิเปPง

63082000940 นายนรินทร& สองสีใส

63082000941 นายจารุวัฒน& เชื้อคําลือ

63082000942 นายธนภัทร ท(าวขว(าง

63082000943 ว#าที่ ร.ต.เจนณรง ลิขิตกุล

63082000944 นางสุนันทา กันธิยา

63082000945 นายกิตติพงษ& จันดา

63082000946 นายณัฐพงษ& นันทชมภู

63082000947 นายจักษุธรรม จันโสดา

63082000948 นายณรงค&ศักด์ิ ทิสา

63082000949 นางสาวอัจฉราพร ตนหาร

63082000950 นางสาวสร(อยสุดา จะชาญ

63082000951 นางสาวพิมทิพย& ฟูทะนันชัย

63082000952 นายวิโรจน& มุกรีมาศ

63082000953 นางสาวบุษยา ฟองสม

63082000954 นายชูเกียรติ ชนัญชนะ

63082000955 นายณัฐพงษ& บัวหลวง

63082000956 นายบุญสุข พงษ&คํา

63082000957 นางสาววีรญา เรือศรีจันทร&

63082000958 นางสาวศศิวิมล มะราง

63082000959 นางสาวอภิสมัย พุฒตาลดง

63082000960 นายภานุวัฒน& ศรีรักษา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000961 นางสาวกนกวรรณ สุพรรณ&

63082000962 นางสาวสิริพรรษา คําหล(า

63082000963 นายธนาวิทย& ค(างคีรี

63082000964 นางพัธยา ดีพรหม

63082000965 นางสาวกมลชนก ไชยเลิศ

63082000966 นายสุทธิพงษ& ทายะรินทร&

63082000967 นางสาวบุษยมาส ยศโสทร

63082000968 นางสาววรรณกาญจน& ธนินสิทธ์ิการุณ

63082000969 นายธนวัฒน& จันทร&ปVอม

63082000970 นางสาวบุสบา คําฟูบุตร

63082000971 นางสาวรัตติกาล หมอปXา

63082000972 นายจักรพงศ& เลิศศรีเพ็ชร

63082000973 นายอํานาจ เดชวงศ&ยา

63082000974 นางสาวธิติมา เมืองคํา

63082000975 นายธีรพงษ& วงศ&เป;<ย

63082000976 นางสาวอัจฉราวรรณ บัวสุข

63082000977 นายองศา เหมืองจา

63082000978 นางธิดาพร สุริยะชัยพันธ&

63082000979 นายสุทธิพงษ& ศรีใจปVอ

63082000980 นายบุศรินทร& เถาวัลย&

63082000981 นางสาวป5ยพร อุสาธรรม

63082000982 นางสาวนิลาวัลย& ใจคําท(าว

63082000983 นายสุภาพ จะงาม

63082000984 นางสาวพีระนันท& สมแก(ว

63082000985 นางสาวเพ็ญนิภา มุ#งรวยกลาง

63082000986 นางสาวกมลชนก แสนหลวง

63082000987 นายณัฐกานต& ป=นลํา

63082000988 นางสาวจัตวา กาวิน

63082000989 นายจิรายุ เมืองใจ

63082000990 นายอรรถเมธี ศิริพันธุ&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082000991 นายเกียรติพันธุ& หม่ืนเปPง

63082000992 นายศราวุธ คําบุญ

63082000993 นายสหัตถ&ชัย ป=ญญาชัย

63082000994 นายธนากร ไชยวรรณ&

63082000995 นางสาวสุพัตรา แก(วภา

63082000996 นางสาวมลฤดี อ(ายโกT

63082000997 นางสาวพนิดา เชื้อเมืองพาน

63082000998 นายํธงไชย วังซ(าย

63082000999 นายวิทวัส อินทวงค&

63082001000 นางสาวกรรณิการ& ดีเบอะ

63082001001 นางสาวพรพิชชา ผดุงเชื้อ

63082001002 นางสาวนันทิกา ตับไหว

63082001003 นางอนุรีย& เข่ือนแก(ว

63082001004 นายนพฤทธ์ิ สิงห&คํา

63082001005 นางสาวปานตะวัน จันทรรังษี

63082001006 จ.ส.อ.จิรพิพัฒน& อัญเดชาสุดสาย

63082001007 นางสาวรุ#งธิวา ไชยา

63082001008 นางสาวภาวิณี ชัยวรรณ&

63082001009 นายธีระวุฒิ สุภาเสน

63082001010 นางสาวสุพรรษา กวางทู

63082001011 นางสาวผกาวัลย& สายเครือมอย

63082001012 นายณัฐพล สุขพรม

63082001013 นางสาววรรณพร ทิพเทพา

63082001014 นางสาวณัฐธิดา แก(วบุษดี

63082001015 นายคมกฤษ& ป=ญโญปVอ

63082001016 นางสาวอังคนางค& คําลาพิศ

63082001017 นางสาวอัญชลี คําภีระ

63082001018 นางสาวมัลลิกา เปXาพิษ

63082001019 นางสาวศิริลักษณ& บัวเผื่อน

63082001020 นางสาวสุริษา คําซ(อน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001021 นางสาวจุฑามาศ โยธาดี

63082001022 นางสาวพุทธธิดา สะเอียบคง

63082001023 นางสาวกนกวรรณ หมดห#วง

63082001024 นายธนพล ส#งเสริม

63082001025 นางสาวภัชสุดา วุฒิ

63082001026 นายศุภวิชญ& กาสาย

63082001027 นายเอกพัตร หนุนชาติ

63082001028 นายชยพล งามสุวรรณ

63082001029 ส.อ.กฤตนัย ชุมภู

63082001030 นางสาวณัฐชา อัญชลีรัตนฺ&

63082001031 นายพชร อินทะพันธุ&

63082001032 นายณัฐวุฒิ พัฒนาวงศ&เสรีกุล

63082001033 นางสาวฎีเศวต วงศ&จันทร&ต๊ิบ

63082001034 นายนิคม ชื่นใจดี

63082001035 นางสาววรรณพร นันตQะเสน

63082001036 นางสาวรสริน ทนันไชยชมภู

63082001037 นายวรันธร จิตรฐาน

63082001038 นายภาคภูมิ ขัดป=ญญา

63082001039 นางสาวชวัลลักษณ& อรียาเลิศสกุล

63082001040 นางสาวธัญญารัตน& ป=ญญาเสน

63082001041 นางสาวณัฎฐ&ชญาลักษณ& คําป=ญญาธิกุล

63082001042 นายภาสกร ใหม#เทวิน

63082001043 นายชานนท& สังวาลย&

63082001044 นายกิตติพงษ& อินตQะเป;ยง

63082001045 นายณัฐดนัย เข่ือนแก(ว

63082001046 นางสาวกุลธิดา ปXาดอน

63082001047 นายอรรถวิทย& อําทะวงษ&

63082001048 นางสาวเมฑามาศ ประเสนมูล

63082001049 นางสาวณัฐรินีย& ตันทะดา

63082001050 นายณัฐวุฒิ คําแจ(
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001051 นายนรากรณ& วงศคําลือ

63082001052 นายวิสันต& ทาสีคํา

63082001053 นายพลวัต กันทะปง

63082001054 นางสาวอนุสรา ปXาดอน

63082001055 นายสุบัณฑิต อัมพุธ

63082001056 นายกฤษฎาพงษ& วันจันทร&

63082001057 นายอภิวัฒน& ไชยวรรณ&

63082001058 นายชัชวาล สิทธิแก(ว

63082001059 นายเสกสรรค& กTาใจ

63082001060 นายศิขเรศน& ดอนวัดไพร

63082001061 นางสาวอัญชรินทร& เอี่ยมสืบทับ

63082001062 นายอิศรานุพงษ& เปPงถา

63082001063 ว#าที่ร(อยตรีศิริวัฒน& ป5นตQะ

63082001064 นายสินชัย แหยมทอง

63082001065 นายเจษฎาพงษ& ศรีวิชัย

63082001066 นางสาวชนิตา ปาสิงห&

63082001067 นายชูเกียรติ ทาวรรณะ

63082001068 นายณัฐพล ชูอาทิตย&

63082001069 นายอนุชา จาตม

63082001070 นายชาตรี ศรีกอก

63082001071 นางสาวอรินรัตน& ใจจิตแจ#ม

63082001072 นางอรุณณี พิมพุฒ

63082001073 นางสาวกรรณิการ& ผันอุด

63082001074 นายชัยวัชร ไชยแสนวัง

63082001075 นางสาวชลพิณทุ& รู(เจน

63082001076 นางสาวศิริกานต& ญาณีกระจ#างพันธุ&

63082001077 นางสาวพรทิพย& ป=นดิคํา

63082001078 นายศุภชัย เปPงโก

63082001079 นางสาวศรัณยา น(อยสุพรรณ

63082001080 นางสาวณัชชา ทองทิพย& 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001081 นางสาวอารียา ใจคํา

63082001082 นางสาวเสาวรีย& กTายวม

63082001083 นางสาวชนิดาภา เวียงคํา

63082001084 นางศศิมาพร จักรสาร

63082001085 นายศุภโชติ หอมนาน

63082001086 นางสาวประภัสสร สุภา

63082001087 นางสาววิจิตรา ใจชุ#ม

63082001088 นางสาวธมนพรรณ ดวงเพย

63082001089 นางสาวกัลยารัตน& ประสานยา

63082001090 นางสาวกัญญ&วราพร งามนัก

63082001091 นางสาวผกา วิเชียนกันทา

63082001092 นายวีรภัทร ศรีคําวัง

63082001093 นางสาวกัญญารัตน& ศรีคุณโกสุม

63082001094 นางสาวอรประภา นาคะจารย&

63082001095 นางสาวสุพรรษา มูลเงิน

63082001096 นายศาสตราวุธ ชัยพนัส

63082001097 นางสาวน้ําฝน บุญตา

63082001098 นางสาวนาพิม เพชรมัจฉา

63082001099 นายเกียรติศักด์ิ จันทร&ตQะ

63082001100 นางสาวสุนารี หน#อเทพ

63082001101 นายสมบัติ สุภารัตน&

63082001102 นายชินวัตร จันทราพูน

63082001103 นางสาวสุพรรณนี วงศ&เมือง

63082001104 นายสุรเชษฐ& จินดาธรรม

63082001105 นายอภิสิทธ์ิ ธิยะ

63082001106 นางสาวจิราภรณ& เมฆสุวรรณ

63082001107 นายเอกปริญญ& ยาสมุทร&

63082001108 นายจักรพันธ& ยาใจ

63082001109 นางสาวเสาวรีย& ธิรินทอง

63082001110 นายอัศวิน ใจเป;<ย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001111 นางสาวปรียาทิพย& อุปพรรณ&

63082001112 นางสาวศิริพร ลักขณา

63082001113 นายสุพจน& แก(วศรีโวย

63082001114 นายศุภชัย สุพรศิลปU

63082001115 นายพิทวัส ชมเชย

63082001116 นางสาวอรัญญา ละขะไพ

63082001117 นางสาวดวงหทัย จันทะป=น

63082001118 นายศรายุทธ นันตา

63082001119 นายธนโชติ บุตรพิชัย

63082001120 นายถนอมศักด์ิ บุญญประภา

63082001121 นายพีระพงษ& วงค&ลังกา

63082001122 นางสาวอลิสา สุทน

63082001123 นายภานุวัฒน& หล#อวงค&

63082001124 นางสาวจารุณี จางหลู#

63082001125 นายสุเนตร สานอินสี

63082001126 ว#าที่ ร.ต.ผกามาศ สวัสดี

63082001127 นางสาวรัชกร ใหม#กิติ

63082001128 นายณัฐพล ต๋ันต้ี

63082001129 นางสาวกันยารัตน& เสมมหาศักด์ิ

63082001130 นายสรนันท& กันทะมูล

63082001131 นางสาวสมัชญา โชคมาก

63082001132 นายณัฐภัทร นามวงศ&พรหม

63082001133 นายณฐกร อุบล

63082001134 นางสาวอัญชลี มีทรง

63082001135 นายอลงกรณ& โสภา

63082001136 นางสาววิญญาดา ชาติไทย

63082001137 นางสาวนารีรัตน& สมบูรณ&

63082001138 นายนิเวทย& นทีโสภา

63082001139 นางสาวนิศาชล จังกTา

63082001140 นายธเนศ วงค&เสน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001141 นายสุรศักด์ิ ชูด(วง

63082001142 นางสาวสุจิตรา บุญสม

63082001143 นางสาวอัฐภิญญา ชาวเวียง

63082001144 นางสาวอาทิตยา รักษา

63082001145 นายฉัตรชัย ไผ#ล(อม

63082001146 นายอนิวัฒน& โพธิเลศ

63082001147 นางขนิษฐา วงศ&ษา

63082001148 นางสาวมุจรินทร& สอนลือ

63082001149 นางสาวสุพัตรา สุป5นนะ

63082001150 นายคมคาย มาชัยวงศ&

63082001151 นายนพกุล คํารอง

63082001152 นางสาวกมลฉันท& ลืมหลง

63082001153 นายอาทิตย& ป5งฟอง

63082001154 นางสาวอัจฉรา สุพรรณ&

63082001155 นางสาวบุษษยา ยาวิละ

63082001156 นายจิรายุส เตชะวงศ&

63082001157 นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ&

63082001158 นางมินตรา เป]กศรี

63082001159 นายอาธิเกียรติ เครือแก(ว

63082001160 นางสายใจ ศรีสุมิตร

63082001161 นายเฉลิมศักด์ิ ทองแก(ว

63082001162 นางสาวสุทธิดา ศิริรัตน&

63082001163 นายศรราม พรมมา

63082001164 นายอธิวัฒน& โพธ์ิพนา

63082001165 นางสาวขวัญจิตร ทรายมูลคํา

63082001166 นางสาวนิตยา ใจมาเชื้อ

63082001167 นางสาวภาสินี จีรัตน&

63082001168 นายสมบัติ ป5นทรายมูล

63082001169 นางแพรวพรรณ ศิรินวล

63082001170 นายธนกฤต แต(มคล#อง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001171 นายสุขสันต& สร(อยวงศ&

63082001172 นางสาวฐิติพร แก(วอินทร&

63082001173 นางกัญญาพัชร& ธรรมเมือง

63082001174 นางสาวสุพัตรา สงวน

63082001175 นางหยาดพิรุณ สิทธิ

63082001176 นางภาวิณี เตชะนันท&

63082001177 นางสาวธีรรัตน& ตัวะฮ(อ

63082001178 นายณัฐกรณ& คําชัยวงค&

63082001179 นายณัฐพล ต(องใจ

63082001180 นายณัฐชัย สุริยะ

63082001181 นางสาวเบญจมาภรณ& จิตมนตรี

63082001182 นายภาคภูมิ ขําคํา

63082001183 นายศตวรรต มันกระโทก

63082001184 นายอลงกรณ& อลงกรณ&โสภิต

63082001185 นางสาวณัฐธนวรรณ& จันทร&ยอด

63082001186 นางสาวณิชาวีร& ธิหมุด

63082001187 นางสุชาดา กุหลาบบ(านนา

63082001188 นางสาวอรวรรณ อาวรณ&

63082001189 นายวรโชติ ศรีวิชัย

63082001190 นางสาวณิชานันท& คําปVอ

63082001191 นายภาสกร หม่ืนจินา

63082001192 นางสาวยุวรีย& เจียมตระดิเรก

63082001193 นายสุรชัย สุวินาเจ

63082001194 นางสาวทวินันท& สุนันตา

63082001195 นายกนก สุยะตา

63082001196 นายณัฐพล ยอดวงค&

63082001197 นายสุรศักด์ิ จันทร&เมือง

63082001198 นางสาวปลายฝน มุสุ

63082001199 นางสาวอังคณา รัตตะนัง

63082001200 นายณัฐพงษ& นวลชมภู
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001201 นางสาวนัทธมน สุริยพรม

63082001202 นางสาวนิฐกานต& สานใจวงค&

63082001203 นางแย(ม ธิศาลา

63082001204 นายณัฐพงษ& สุขแก(ว

63082001205 นางสาวเบญจวรรณ ป=ญญาเก#ง

63082001206 นางสาวภัทรียา อุปถัมภ&

63082001207 นางสาวนฤมล หล(าโสด

63082001208 นางสาววรัญญา จักรสาร

63082001209 นางสาวมนสิชา ม#านทอง

63082001210 นายชคัทพล กัลยาณมิตร

63082001211 นางสาวอรุณลักษณ& วังใจชิด

63082001212 นางสาวอรทัย ไพรจุฬากุล

63082001213 นางสาวภิญญาพัชญ& ภูวดลโชคสุนทร

63082001214 นางสาวสุดารัตน& มูลเมือง

63082001215 นางสาววิจิตรา กิติ

63082001216 นายชาญณรงค& ยศอิ

63082001217 นางสาวอัจจิมา สิงห&แก(ว

63082001218 นางสาววิญาดา ธรรมนูญ

63082001219 นายนิติภูมิ หมาดเส็น

63082001220 นางสาวศุภรัตน& ชมชื่น

63082001221 นางสาวธัญญลักษณ& พวงมาลัย

63082001222 นางสาวสุภญา มีชื่อ

63082001223 นายสมเพชร ยอดปรารถนา

63082001224 นางสาวสิริรัตน& ประสมทรัพย&

63082001225 นายอัครพล ประสงค&ทรัพย&

63082001226 นางสาวจิณณพัต แสงทอง

63082001227 นายพลวิทย& รวมสุข

63082001228 นายณัฐวุฒิ สุธรรมปวง

63082001229 นายอัครพล ถาอินจักร&

63082001230 นายปวริศร& มัทธุ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001231 นางสาวณัฐกานต& เครืออ(าย

63082001232 นางสาวเกตุวรา เอื้อจีน

63082001233 นางสาวมณีรัตน& เป;<ยขัน

63082001234 นายณัฐชัย สมศิริ

63082001235 นายวรัญDู เรือนคํามา

63082001236 นายภานุวัฒน& ถาวร

63082001237 นางสาวศรีพนา ไพรขจรเกียรติ

63082001238 นางสาวจริยา พรหมเปPง

63082001239 นายธิฌานนท& บุญเทพ

63082001240 นางสาวอมรรัตน& ถาสว#าง

63082001241 นางสาวสิริภรณ& ปากันสุข

63082001242 นายวีระพงษ& วงนาสัก

63082001243 นางสาววรรณิกา สุริวรรณ

63082001244 นางสาวเมธินี คิดอ#าน

63082001245 นางสาวกัญญารัตน& ใจวุฒิ

63082001246 นายรุ#งเพชร มะโนเป;<ย

63082001247 นางจิรัฐติกร ป5งเมือง

63082001248 นางสาวธัญลักษณ& ตQะวิชัย

63082001249 นางสาวนายิกา สุระวัง

63082001250 นายธฤต นาโตนด

63082001251 นางสาวกนกพร พินทิสืบ

63082001252 นายดนุพงษ& กําแพงทิพย&

63082001253 นางสาวศุฑาภรณ& มหามิตร

63082001254 นางสาววรดา เศรษฐ&ชัยยันต&

63082001255 นายชัยชนะ ป5ยะลังกา

63082001256 นายยุทธนา งานดี

63082001257 นางสาวเจนจิรา จอมวงค&

63082001258 นางสาวนฤมล ศิริวงศ&

63082001259 นายวโรดม วงศ&ชัย

63082001260 นายพลรัตน& ป5นตา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001261 นางสาวแสงดาว หวังดี

63082001262 นางสาวอภิชญา อินนั่งแท#น

63082001263 นางสาวกนกวรรณ ประสารสุข

63082001264 นางสาวจุฑาพร บุญทอง

63082001265 น.ส.สุวัจนี กองไชย

63082001266 นางสาววาลินี ฟูม่ัน

63082001267 นางจิรนันท& เขียวทิพย&

63082001268 นางสาวภาวินี โยธา

63082001269 นางสาวศิริลักษณ& สเปาวงค&

63082001270 นายอภิชิต กระตุป=ญญา

63082001271 นายนิภัทร& ใจหม้ัน

63082001272 นายชวัลวิทย& จิตตรง

63082001273 นายจีรวุฒิ กันมา

63082001274 นายถนอมศักด์ิ แย(มบุบผา

63082001275 นายวีระศักด์ิ จันทร&ศรี

63082001276 นายณัฐดนัย ดินสอ

63082001277 นายธนวัฒน& ทิเขียว

63082001278 นางสาวณหทัย นุ#นยอง

63082001279 นางสาวลลิตา สมาธิ

63082001280 นางสาวรุ#งฟXา ยะชะระ

63082001281 นายกิตติศักด์ิ จากภัย

63082001282 นายธวัชชัย ต(านพู#

63082001283 นายศิริศักด์ิ ปะหูสี

63082001284 นายพรธนา ตTาฝ=<น

63082001285 นางสาวนารีรัตน& ศรีวิชัย

63082001286 นายจีรพันธุ& กํ่าตQะ

63082001287 นายพงศ&พันธ& นันชัย

63082001288 นายวรพล ใจประเดียว

63082001289 นายสมบุญศักด์ิ สุวรรณ&

63082001290 นางสาวสุนิสา มูลกันมะ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001291 นางสาวอธิชา ใจน(อย

63082001292 นางสาวเดือนเพ็ญ เมืองมูล

63082001293 นางสาวเมทิกา สินสุรินทร&

63082001294 นางสาวสุมัฌฌา ชัยเมคา

63082001295 นางสาวนันทิชา ขันทะสีมา

63082001296 นางสาวสุนิตา วงศ&แก(วมูล

63082001297 นายนเรศ พินโยจิต

63082001298 นางสาวณัฐธิดา แก(ว สุวรรณ

63082001299 นางสาวนุชกานต& ก(อนคําฮ(อย

63082001300 นางสาวพิราวัลย& สง#าศรี

63082001301 นายสิรวัฒน& สุราฤทธ์ิ

63082001302 นางสาวกัณฐ&มณี ศรีเที่ยง

63082001303 นางสาวพัชนีย& โปทาดุก

63082001304 นายปรีชา ละมุนยองใย

63082001305 นางสาวสุธีรา ศรีสุวรรณ&

63082001306 นายณัฐพล วังกาวรรณ&

63082001307 ว#าที่ร(อยตรีหญิงจิราภา ศิลปชัย

63082001308 นางสาวชุติมันต& เลสัก

63082001309 นางสาวประกายดาว นาคะปรีชา

63082001310 นายสุวิจักขณ& ขันตี

63082001311 นางสาวจุฑามาศ การเพียร

63082001312 นางกันยา เรือนคําจันทร&

63082001313 นางสาวฐิตารีย& รนนท&จุฑาธิป

63082001314 นางสาวนราวดี การเก#ง

63082001315 นายกฤษฎา วัลลภาชัย

63082001316 นายคณาวุฒิ อุตเจริญ

63082001317 นางสาวอินทิรา แก(วป=ญญา

63082001318 นางสาวรุ#งนภา อุตมะแก(ว

63082001319 นางสาวสวนีย& สุทายะ

63082001320 นายม่ังมูล กันยา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001321 นางสาวสุทธิดา ชุมภูชัย

63082001322 นายชัยเสถียร ศิลปUมิตรภาพ

63082001323 นางสาวสุภาภรณ& สายสินธุ&

63082001324 นางสาวกัญญาภัค ร#วมกุล

63082001325 นางสาวดารารัตน& วงค&เดช

63082001326 นางสาวนงลักษณ& พรมสุนทา

63082001327 นายกิตติศักด์ิ วิลัย

63082001328 นางสาววารุณี แก(วรากมุข

63082001329 นางสาวพรนภา ฤทัยกริ่ม

63082001330 นางสาวสุวรรณี ใจเกษมสุขดีมาก

63082001331 นายกฤษฎา มังปbอง

63082001332 นางสาววาสนา สุทธิ

63082001333 นางสาวณัฐชนิตา บุญสิทธ์ิ

63082001334 นางสาวชฎาภรณ& ขัดนันตา

63082001335 นายพงศกร สุทธิ

63082001336 นางสาวกาญจนา สะหัสสะ

63082001337 นางสาวอรนิช เมอเรียง

63082001338 นางสาวนุชนาถ ยามี

63082001339 นายนิธิวัฒน& แก(วกําเนิด

63082001340 นางสาวศิริรัตน& สุจินพรัชม

63082001341 นายเฉลิมพล ป=ญญาน#าน

63082001342 นายมณี ราชติง

63082001343 นางสาววรารัตน& ริมรั้ว

63082001344 นางสาวธัญลักษณ& เตมีศักด์ิ

63082001345 นางสาวกมลรรณ ป=ญญาวงศ&

63082001346 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง

63082001347 นางสาวชลธิชา ขุนพลพละ

63082001348 นายถิรพล กตัญDู

63082001349 นายภาณุพงค& จันตา

63082001350 นายเรวัต แก(วใส
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001351 นางสาวกฤตยา มีรส

63082001352 นายธนากร แซ#จTาว

63082001353 นางสาวนัดดาว คําระสิงห&

63082001354 นายกิตติพงค& สุธรรมมา

63082001355 นางสาวธัญญารัตน& เทพสืบ

63082001356 นายธีรวัฒน& นาบํารุง

63082001357 นางสาวดวงฤทัย กTาแก(ว

63082001358 นางสาวปรียานุช คํายวง

63082001359 นายธนรรคพงศ& สิริกรเกษม

63082001360 นางสาวกัญสิริ จิระดา

63082001361 นางสาวอภิญญา ศรีไชยา

63082001362 นายวิทยา สมเมือง

63082001363 นางสาวศิริรัตน& มูลสวัสด์ิ

63082001364 นายพีรพล ปพนวิช

63082001365 นางสาวสุพรรษา ธรรมสาร

63082001366 นายปกปVอง กัณฑาธัญ

63082001367 นายพิพัฒน& พัฒนชุติกุล

63082001368 นายก(องเกียรติ สมาเกตุ

63082001369 นายพงษ&ศักด์ิ ดวงทิพย&

63082001370 นางหทัยรัตน& วงค&ใจมา

63082001371 นางสาวรินดา คําวัน

63082001372 นายชนัยชาญ อุทโท

63082001373 นายไชยวัฒน& แก(วอินทร&

63082001374 นางสาวนภาพร ดวงใย

63082001375 นางสาวรัชฎาพร บุตรแก(ว

63082001376 นางสาวกรกช อินทร&จันทร&

63082001377 นายณัฐพงศ& รอดทุกข&

63082001378 นางสาวทิพย&กฤตา กิจอมรพาณิชย&

63082001379 นางสาว.ลัดดาววรณ ถินคําเชิด

63082001380 นางสาวพัณณิตา กันทรักษ&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001381 นายอนุพล ปราณีต

63082001382 นายอรรถพันธ& ไชยราช

63082001383 นางสาวพนิตนันท& แก(วมณีย&

63082001384 นางสาววรารัตน& ใจวังเย็น

63082001385 นายศราวุธ ป=ญญาไว

63082001386 นางสาวอังคณา ยาท(วม

63082001387 นางสาวเมธาวารินทร& พินา

63082001388 นายวสันต& บุดดี

63082001389 นางสาวสกุลรัตน& ชัยวงศ&

63082001390 นายธีระ ขวัญธนถิระเมธี

63082001391 นายวรพรรษ นันตา

63082001392 นายเอนก เข่ือนคํา

63082001393 นางสาวนันทณัฐ วงศ&ป5น

63082001394 นางสาวเย็นจิตร เทพอินถา

63082001395 นายกฤษณะ อินนวน

63082001396 นายนลธวัช ตุ(ยคง

63082001397 นางสาวรุ#งทิวา อาษา

63082001398 นางสาววาสนา คํามูล

63082001399 นางสาววิมลรัตน& วรรการ

63082001400 นางสาวณัฐนิชา เลี้ยงสมบูรณ&

63082001401 นายนนท&ทฤต เชื้อสะอาด

63082001402 นายศักด์ิณรงค& เผ#าตุ#น

63082001403 นายมโนรมย& ประทุมมา

63082001404 นางสาวศิรินพร เต็มใจ

63082001405 นายศุภกร จินะจันตา

63082001406 นายศุภรัตน& หน#อแก(ว

63082001407 นายสมชาย กTาถ(วย

63082001408 นางสาววรรณริยา ดินทิศ

63082001409 นางสาวนันทวรรณ ป=นลํา

63082001410 นายอุเทน กําเหนิด
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001411 นางสาวรุจิรา มหัสพันธ&

63082001412 นายวิรุทธ์ิ มาทา

63082001413 นางสาวเสาวลักษณ& งามดีศรีเจริญ

63082001414 นายธนากร ใจสืบ

63082001415 นายณัฐพล จันทร&เเจ#มกระจ#าง

63082001416 นายพงศกร บุญป;

63082001417 นายยุทธศิลปU ลินใจ

63082001418 นางสาววิณดา ตQะวงค&ษา

63082001419 นายธนาวัฒน& การินจันทร&

63082001420 นายปฏิพล สมศรี

63082001421 นางสาวภิมลพรรณ& สมนวล

63082001422 นางสาวพลอยไพลิน ฟูใจ

63082001423 นางสาวพรนิภา ป=นศิริ

63082001424 นายเจริญศักด์ิ อิ่นคํา

63082001425 นางสาวณัฐปภัสร& เป;ยงคํา

63082001426 นายพชร ขันสุภา

63082001427 นายอานนท& มากมี

63082001428 นายศักนรินทร& อุปวงศิลปU

63082001429 นายวุฒิพงศ& พงศ&วุฒิศักด์ิ

63082001430 นางสาวสิริวรรณ เมฆสีขาว

63082001431 นางสาวเกตวลี สุดใจ

63082001432 นายรัชชานนท& สิทธิวงค&

63082001433 นางสาวขวัญจิรา ทิน#าน

63082001434 นายรัฐศาสตร& ณ ลําปาง

63082001435 นางสาวพัชยา การุณวงศ&

63082001436 นายปลาบปลื้ม หล(าเปPง

63082001437 นางสาวเบญญาภา ขาวแท(

63082001438 นายขวัญแก(ว ก(อนสินธุ&

63082001439 นายคณิศร จันทร&สว#าง

63082001440 นายนที พ้ืนอินตQะศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001441 นางสาวนันชนัช ทาทะลักษณ&

63082001442 นายภูวดล ม่ิงเชื้อ

63082001443 นายวรากรณ& ต๊ิบเต็ม

63082001444 นางสาวโสภิดา ตาคํา

63082001445 นางสาวจันทร&เพ็ญ แคว(นประจิม

63082001446 นางสาวชนกนาส กัลยา

63082001447 นางสาวสุนิตา นายมู

63082001448 นางสาวศุภานัน ป=ญญาจุ#ม

63082001449 นายอนุชา ต#อสนิท

63082001450 นายเอกรินทร& ภคพลพงษ&

63082001451 ว#าที่ ร.ต.อนันต& แก(วไชย

63082001452 นายปองพล กันธะณะ

63082001453 นางสาวนฤมล ชัยป=น

63082001454 นายพงศกร ศรีทะนันชัย

63082001455 นางสาวธีราพร สะเลโพ

63082001456 นายณัฐรินทร& เดระดา

63082001457 นางสาวอนงค& โปธิมอย

63082001458 นางสาวน้ําฝน สอนดี

63082001459 นางสาวนันท&นภัส อานนท&

63082001460 นางสาวสุวรรณา กิจเจริญ

63082001461 นายณัฐพงศ& กุลวงศ&

63082001462 นางสาวศิริลักษณ& แสนสักหาญ

63082001463 นางสาวนิตยา แก(วเรือน

63082001464 นางสาววีระพร วงค&เข่ือน

63082001465 นางสาววิลาวัลย& ป=ญถา

63082001466 นายธีรเดช มูลแก(ว

63082001467 นายธนกฤต ทาสุวรรณ&

63082001468 นางสาวจันทร&เพ็ญ สิงขรชัยรัตน&

63082001469 นางสาวขนิษฐ&พร ศักด์ิคีรีชัย

63082001470 นายนพพล บุตรชุมแสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001471 นางสาวปนัดดา สิทธิเดช

63082001472 นายชุติพงศ& บุญชู

63082001473 นายศุภกรณ& สายใจ

63082001474 นายทวีศิลปU แสนงาม

63082001475 นายพีรณัฐ นิยมกิจ

63082001476 นายภัทรภณ ทาตายุ

63082001477 นายศราวุธ มาเรือน

63082001478 นายศิวกร คําเศษ

63082001479 นางสาวสุนารี ใจกองคํา

63082001480 นายนพดล สิทธิเดช

63082001481 นางสาวสุวิมล สกุลสมศรี

63082001482 นางสาวป5ยะฉัตร ทารินทร&

63082001483 นางสาวชฎาทิพ เกิดสา

63082001484 นางสาวอินทิรา บงกันคํา

63082001485 นางสาวพวงผกา แสงแก(ว

63082001486 นางสาววิราตรี ยอดแก(ว

63082001487 นายนิกร สิทธิบุญเรือง

63082001488 นางสาวศศิธร เครือประสิทธ์ิ

63082001489 นายภูมินทร& ปวงคํา

63082001490 นางสาวขวัญชีวา ป=ญญา

63082001491 นายพงศกร สอนใจ

63082001492 นายกฤษฎา บุญคํา

63082001493 นายสรกรรจ& แมตเมือง

63082001494 นายย่ิงยศ มงคลเพชรรัตน&

63082001495 นางสาวเกศริน ตาป5น

63082001496 นายเมธิชัย กาบหล(า

63082001497 นางสาวโสภิตา ร#มโพธ์ิ

63082001498 นางสาวอัมพิกา สุมา

63082001499 นายอนุพงศ& บุญเปPง

63082001500 นายเนติ สีเข่ือนแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001501 นางสาววิภัทรธราพร ดอยลอม

63082001502 นายภาณุพงษ& รัตนะ

63082001503 นางสุดาพร คําบุญเรือง

63082001504 นายพลากร เม(ากําเนิด

63082001505 นายธนกร สมนา

63082001506 นายณัฐดนัย มูลแฝง

63082001507 นางสาวจุรีรัตน& รุ#งเรือง

63082001508 นางสาวเพ็ญพิชชา ตาคํา

63082001509 นางสาวอินทิรา ศรีจันทร&

63082001510 นายกิตติศักด์ิ ศรีเวียงชัย

63082001511 นายพัชรพงศ& อุตสาหป=น

63082001512 นางสาวกัญญารัตน& โนโชติ

63082001513 นางสาวจิราพร วงศ&สุริยะ

63082001514 นายณัชพล แก(วเมืองมา

63082001515 นางสาวหนึ่งฤทัย มากพงษ&

63082001516 นางสาวณัฏฐนารา สมตQะแก(ว

63082001517 นางสาวนภาพร จันท&โกฎ

63082001518 นายอนิวัฒน& คําวัง

63082001519 นางสาวนารีนาถ วรรณเครือ

63082001520 นายปภาวิน ธรรมเสน

63082001521 นางณัชชา ทองแสน

63082001522 นางสาวณัฐธิรา ศรีติสาร

63082001523 นางสาวสุพัตรา ประทีปภัทร

63082001524 นางสาวชุติมา สุธรรมเม็ง

63082001525 นางสาวฤทัยรัตน& เขียวคํา

63082001526 นายกิตติศักด์ิ ทริยะ

63082001527 นายชัยอนันต& ศรีบุศย&

63082001528 นางสาวปรีญานันท& งามจิต

63082001529 นายอัจฉริย สีหว(าสะโสม

63082001530 นายศักด์ิรพี คงปรีชา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001531 นางทิพาวรรณ กันฉ่ิง

63082001532 นางสาวอรญา กอนแก(ว

63082001533 นางสาวสุธิดา หล(าสมศรี

63082001534 นายธนาวุฒิ ชมภูเทพ

63082001535 นางสาวจณิสฐา ยศป5นตา

63082001536 นางสาวธัญพร ทองรักษ&

63082001537 นางมณฑากาญจน& จันแปงเงิน

63082001538 นางเรณู จิวิตัน

63082001539 นายป5ยะณัฐ ฐานพานิช

63082001540 นางสาวนันธิยาภรณ& โชควัฒนนิธิ

63082001541 นางสาวณัฐกานต& เตชะลือ

63082001542 นางสาวจิดาภา คําผง

63082001543 นางสาวมุขสุดา อุตรชน

63082001544 นายธนันชัย เคลือบหิรัญ

63082001545 นางสาวรัฐติภรณ& ยานะรินทร&

63082001546 นายทรงวิทย& อินตQะ

63082001547 นางสาวศริญญา มุ(ยจีน

63082001548 นายวรภพ ประสมทรัพย&

63082001549 นายชัยณรงค& ป5นตามูล

63082001550 นายมงคล ประเสริฐ

63082001551 นางสาววนิดา โชคชัยวันดี

63082001552 นายรังสิมันตุ& ถ่ินแถลบ

63082001553 นางสาววาสนา อินตQะ

63082001554 ว#าที่ ร.ต.หญิงศิริโสภา ขันธะรี

63082001555 นายณัฐดนัย เทพศิรZิ

63082001556 นายเทพพิทักษ& ทองเตจา

63082001557 นายวัทน&สิริ แซ#ย#าง

63082001558 นางสาวอรอุษา มีอินถา

63082001559 นายธนากาญจน& วงษ&กุณา

63082001560 นายณรงค&ฤทธ์ิ คําเปPก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001561 นางสาวจิราพร สาระทูล

63082001562 นายณัฏฐากร อริยะโพธิแสง

63082001563 นายนวพล ฝ=<นมณีวรรณ&

63082001564 นางสาวมัสติกา ยะสมจิตร&

63082001565 นางสาวอาภารัศม์ิ ปภาอนันต&วัฒน&

63082001566 นายณัฐวุฒิ ทิพย&ทัย

63082001567 นายธีระประพงษ& คําวงค&

63082001568 นายณกรณ&กมล ใจแก(ว

63082001569 นางสาวรุ#งทิวา มะลิวัลย&

63082001570 นางสาวนัทรียา สุทา

63082001571 นางสาวนิตยา อยู#เป]าะ

63082001572 นายโยธิน อินเลี้ยง

63082001573 นายฐฏพงศ& ผลดี

63082001574 นางสาวสุภัชชา โสภณจิตร

63082001575 นายทวีพงษ& จันทาพูน

63082001576 นางสาวพิจิตรา วัชรประภาพงศ&

63082001577 นางสาวโชติการ ไชยานนท&

63082001578 นางสาววิรากานต& คําโคตรสูง

63082001579 นายนัฐตพล แก(วกันใจ

63082001580 นางสาวจิราภา ดาราวงษ&

63082001581 นางสาวจุฑามาศ กรงทอง

63082001582 นางสาวธัญญามาศ ป=นติ

63082001583 นางสาวศิริวรรณ แตะต(อย

63082001584 นายธนภัทร จุลเจิม

63082001585 นายมนตรี ลีสุขสาม

63082001586 นางสาวอรพินท& ทาเครือ

63082001587 นายธนากร พจน&หรรษา

63082001588 นางสาวสายทิพย& เข่ือนวงค&วิน

63082001589 นางสาวนฤมล มะโนจิตร&

63082001590 นายอภิรักษ& แก(ววงค&เขียว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001591 นายพัชรพล คําภิโล

63082001592 นางสาวพรกนก วงค&จันตQะ

63082001593 นายณัฐพงศ& คําป=น

63082001594 นางสาวกิติญา แดงนา

63082001595 นางสาววริศรา สําอางค&อินทร&

63082001596 นางสาวอรยา ไกลถ่ิน

63082001597 นายสถาพร จัดสวย

63082001598 นายเศวต คําภา

63082001599 นางสุพรรณี หอมนาน

63082001600 นายจตุพงษ& กุณมา

63082001601 นางสาวสิริรดา แก(วทิพย&

63082001602 นางสาวมาลินี รีวงค&

63082001603 นายณัฐพล เฟc\องเงิน

63082001604 นางสาวสมหญิง คําพิชัย

63082001605 นายศิวกร ทองพูลเจริญดี

63082001606 นายสมเกียรติ ใคร(โท(ง

63082001607 นายธนกร เถาเป;<ยปลูก

63082001608 นางสาวเก็จมณี วงศ&วาท

63082001609 นายปฏิเวช รสหวาน

63082001610 นางสาวชัญญานุช เฉลิมภูษิตารักษ&

63082001611 นายณัฐสิทธ์ิ สันกําแพง

63082001612 นางสาวอาทิตยา การเพียร

63082001613 นางสาวอาริษา ใจTคําตTา

63082001614 นายชญานนท& กันทะสอน

63082001615 นางสาวภัทริยา หม่ืนทา

63082001616 นายเพทาย ใจเย็น

63082001617 นางสาวพิมปภา อินทร&วัน

63082001618 นางสาวนิราวัลย& ไชยวรรณ&

63082001619 นายพัสสน สุขสุมิตร

63082001620 นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001621 นางสาวจันทร&ทิรา สมฤทธ์ิ

63082001622 นางสาวมนทกานต& ทิพย&มาบุตร

63082001623 นายกิติศักด์ิ ศรีเมือง

63082001624 นายโยธิน จิโน

63082001625 นางสาวพรณภา เผ#าเต็ม

63082001626 นายณรงค& สุวรรณเดช

63082001627 นางสาวเมวดี ใจเที่ยง

63082001628 นายธนวัฒน& พรมจันทร&

63082001629 นางเพียงรวี กันทะวงค&

63082001630 นายยุทธชัย พุทธคํา

63082001631 นายธิติสรรค& อะโนตQะ

63082001632 นางสาวภัทราวดี สิงหฤทธ์ิ

63082001633 นางสาวอรนุช ชลาลัยบรรพต

63082001634 นายพันธ&ธกร ทอนช#วย

63082001635 นางสาวเสาวลักษณ& ไชยมาลา

63082001636 นายฌวิณ อุดมชัยถาวร

63082001637 นางสาวฉัตรธิดา ฟVานิมิตสวย

63082001638 นายสุรพรรณ วรรณแก(ว

63082001639 นายธีรศักด์ิ จิตม่ัน

63082001640 นางสาวพรประภา วรรณแก(ว

63082001641 นางสาวุสุภาลักษณ& สารป5ง

63082001642 นางสาวณัฎฐยา กัณฑะเจตน&

63082001643 นายมนัญชัย ป5ติ

63082001644 นางสาวสุดาพร ศรีบุญเรือง

63082001645 นางสาวสุภาพร ป5นใจ

63082001646 นางสาวสมศรี ยาง

63082001647 นายปรัชญา สุธรรม

63082001648 นายสุทธิพงษ& ทองสุข

63082001649 นางสาวนิษฐิดา ต๊ิบมา

63082001650 นายณัฐพงษ& ประจิตร&
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001651 นายพัชรพงศ& ตุ#นแก(ว

63082001652 นายณภัทร อินทรเดช

63082001653 นายสุภกิจ สืบใจ

63082001654 นางสาวเจนพิชชา เขียวบุญ

63082001655 นายพงศธร ใจจันทร&

63082001656 นายวุฒิพงษ& เครือวงศ&

63082001657 นางสาวรัติกานต& ไชยงาม

63082001658 นายประดิษฐ& สร(อยข#าย

63082001659 นางสาววนิดา สุรินทร&

63082001660 นางสาวภูริชญา ดวงสว#าง

63082001661 นายประยูร ปางโชติ

63082001662 นายวศิน คําเนตรคํา

63082001663 นางสาวพรพิมล ผาสิงห&

63082001664 นางสาวสุดารัตน& ชมภูใบ

63082001665 นายอดิศร ฉลองชน

63082001666 นายธนพงศ& สัตยธรรม

63082001667 นายวีรพล กํ่าแก(ว

63082001668 นายนพคุณ แก(วบุญเรือง

63082001669 นางกรรภิรมย& ผลลมุด

63082001670 นางสาวจิตราภรณ& รัตนโทกาศ

63082001671 นายประจักษ& พิทยาเสนีย&

63082001672 นางสาวอําพร ชัยวงศ&

63082001673 นายไกรสิทธ์ิ เชื้อสมเกียรติ

63082001674 นางสาวพรรษ ชล อุ#นพรม

63082001675 นางสาวกาญจนา เทพป5นตา

63082001676 นางสาวศยามล เอื้องเขียว

63082001677 นางอรทัย สิงหฤกษ&

63082001678 นายปฏิญาณ ธํารงสิริกุล

63082001679 นายกิตติพงศ& จันทร&แก(ว

63082001680 นางสาวพัทธ&ธีรา หวานประเสริฐ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001681 นางสาววนิดา แก(วมา

63082001682 นายกฤษฎา กTาสมุทร&

63082001683 นายวัชรินทร& อุปนันท&

63082001684 นายธีรศักด์ิ แปงขา

63082001685 นางอาณัติญาณ& ศักด์ิเมธาจิรกิจ

63082001686 นางสาวประกายมาศ ราชบุญยืน

63082001687 นายอนุชา ณ พิกุล

63082001688 นางสาวพัชยา จงถาวรพิทักษ&

63082001689 นางสาวพัชราภรณ& กวงไหม

63082001690 นายภูวดล จงจิตร

63082001691 นายณัฐภัทร สุภาวรักษ&

63082001692 นายอนุรักษ& วงค&แก(วมูล

63082001693 นางสาวกันยารัตน& ชูไว

63082001694 ว#าที่ร(อยตรียงยุทธ ป=ญญาจักร

63082001695 นางสาววาสนา ป=นดี

63082001696 นางสาวจิราพร กุลฉัตรเดชากุล

63082001697 นางสาวพรทิพย& แสนบัวหลวง

63082001698 นายนภัทร นรชัยนาท

63082001699 นางสาวรวิษฎา คําป=น

63082001700 นางสาวจินตนาพร คําแปงไชย

63082001701 นางสาวศรีวัฒนา แซ#ย#าง

63082001702 นายอาทิตย&พงศ& เม็งทะเหล็ก

63082001703 นางสาวทิพวรรณ เทพหินลัพ

63082001704 นายนพรัช ใจป=ญญา

63082001705 นางสาวจารวี บุญปอง

63082001706 นายธีรศักด์ิ กระจ#างแก(ว

63082001707 นายจิตติพล วงค&ธิดา

63082001708 นางสาวธัญชนก วังขาว

63082001709 นางสาวชมภูนุช แสงหล(า

63082001710 นายกิตติพงษ& ปาลี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001711 นางวีรินรดา รังกาใจ

63082001712 นายณัฐนันท& ครองชัย

63082001713 นายมนัสนันท& จันตา

63082001714 นายยุทธพิชัย ตQะคํา

63082001715 นางสาวมณีมณฑ& แก(วกTอง

63082001716 นายอนุนัย จีนบุญเหล็ก

63082001717 นายธนาวุฒิ อินทํา

63082001718 นางสาวดวงพร ธิเนตร

63082001719 นางปุณรวิภา ทาอวน

63082001720 นางกนกพร คําสา

63082001721 นายปฏิภาณ ภูมิศรี

63082001722 นายคงเดช ฐานชาลี

63082001723 นายพัลลภ สุขสุวรรณ

63082001724 นางสาวอัจฉรา บุญสม

63082001725 นายรัชพล พร(อมจิตร

63082001726 นางสาวสุดาพร แซ#เฮ(อ

63082001727 นางสาวป5ยมน คันธา

63082001728 นางสาววาสนา วังพฤกษ&

63082001729 นางสาวรุ#งนภา ช#วยดร

63082001730 นางสาวเกศรินทร& ไชยวิราช

63082001731 นางสาวจุฑามาศ แซ#ซึง

63082001732 นางสาวอารีรัตน& นันชา

63082001733 นายวทัญDู เชื้อเมืองพาน

63082001734 นายวิทยา สุมณี

63082001735 นายภาสกร ขัดชอนใบ

63082001736 นางสาวเปมิกา ทะนุชิต

63082001737 นายวสุพล ไทยโกษา

63082001738 นายวรเทพ ชุมนุมพร(อม

63082001739 นางสาวกุลณัฐ วงศ&ป=น

63082001740 นายศตวรรษ เนื่องพืช
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001741 นางสาวศุลีพรรณ อุนจะนํา

63082001742 นางสาวจิราพร วรรณวารี

63082001743 นายชาคริต นันตQะรัตน&

63082001744 นายวชิร วัฒนาชีรานนท&

63082001745 นางสาววันวิสาข& การด#วน

63082001746 นายอัษฎา คําตาเทพ

63082001747 นายจิรพงศ& พิบูลศิลปU

63082001748 นายวรากร อาศัยบุญ

63082001749 นายกัมพล กําเนิดสูง

63082001750 นางสาวนภัศราภร เมทาดุก

63082001751 นางสาวป5ยะธิดา วัฒนากร

63082001752 นายณัฐวัตร& ศรีกุลนา

63082001753 นางสาวณัฐธีญา สารสี

63082001754 นางสาวปฐมวดี วงค&ถาต๊ิบ

63082001755 นายรัฐภูมิ รุ#งเรือง

63082001756 นางสาวสิริลักษณ& เสานุ

63082001757 นางสาวพัชรินทร& ใจชมภู

63082001758 นายเสฎฐวุฒิ ชินะ

63082001759 นายเจษฎา สัทธรรมนุวงค&

63082001760 นางสาวปอรรัชม& สุนทรพัฒน&

63082001761 นายวดินทร& วงค&สนั่น

63082001762 นางสาวสุพัตรา ไชยสิงห&

63082001763 นายเศรษฐกานต& ใจดี

63082001764 นายเสกสรร ฉลาดแหลม

63082001765 นายเจตนรินทร& ใจสิทธิ

63082001766 นางสาวถนอมศรี ป=ญญาเหล็ก

63082001767 นางสาวอภิชญา ดาวเรือง

63082001768 นายธีระพงษ&ZZ ลัดดา

63082001769 นายวัฒนา คุ(มวงษ&

63082001770 นายสุกัณฐ& ใจลูน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001771 นางสาวดวงฤดี บุญวงศ&

63082001772 นางสาวกนกวรรณ สะหัสสะ

63082001773 นางสาวประไพศรี เชียงแขก

63082001774 นายจิรวัฒน& โชคลาภ

63082001775 นางสาวพิมพินันท& จันทพร

63082001776 นายธนกฤต ถาตา

63082001777 นายภาณุสรณ& ภิญโญ

63082001778 นางสาวพัชรา กาจินะ

63082001779 นางสาวสุชาวลี ธนธํารงกุล

63082001780 นายเอกพล ปะสันใจ

63082001781 นายคงคเณศ สิงหนรดี

63082001782 นายวิทยา แสนธนโชคชัย

63082001783 นางสาววาสนา อิสาพรม

63082001784 นางสาวปาริชาติ ทาจุ#มจิต

63082001785 นายธันวา ศุภศร

63082001786 นางสาวพิมพิไล อมรใฝXทรงกิจ

63082001787 นายธนัฐพล ศรีขวาพา

63082001788 นางสาวชลลดา แซ#ฉ่ัว

63082001789 นางสาวณัฏฐณิชา กับปะหะ

63082001790 นายธนาพันธุ& คําภาพันธ&

63082001791 นางสาวพรนภา สุกันทา

63082001792 นางสาวบงกช กุระปะ

63082001793 นายคณาธิป ป5นตา

63082001794 นายฉัตรชัย ยะสินธุ&

63082001795 นางสาวปรียานุช มณีจักร&

63082001796 นางสาวปภาดา คํา วงค& 

63082001797 นายอนุพงษ& ยืนยงค&

63082001798 นายรุจิภาส กฤษวงศ&

63082001799 นางสาวธารวิมล สุตTา

63082001800 นายวงศกร เรือนสุภาธง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001801 นายมาวิน ไชยเปPง

63082001802 ว#าที่ร(อยตรีศิวกร ใจสุยะ

63082001803 นางสาวจุฑามาศ นิ่มนอง

63082001804 นางสาวฐิติมา เบญจวรรณ

63082001805 นางสาวอุบลวรรณ เกษโร

63082001806 นางสาวคัทรียา ป=ญญาพฤกษ&

63082001807 นางสาวสุทธิกานต& ทูนเกิด

63082001808 นางสาวดาราวลี พรหมภีระ

63082001809 นายฉัตรเกล(า แก(วแกมเสือ

63082001810 นางสาวธัญญาเรศ แก#นป=น

63082001811 นางสาวศิริรัตน& สุตา

63082001812 นางสาววิภาดา ดวงแก(ว

63082001813 นายสิรวิชญ& ขาวเขียว

63082001814 นายป;ใหม# สมานพงศ&พันธ&Z

63082001815 นางสาวจุลลดา ตาลุน

63082001816 ว#าที่ ร.ต.หญิงผกามาศ คิดอ#าน

63082001817 นางสาวอนุชรา ไชยวงศ&สาย

63082001818 นายนนทกานต& ป=นทะช(าง

63082001819 นางสาวกรทิพย& สุดสม

63082001820 นางสาวกนกพร ภูธรมิตร

63082001821 นางสาวมนฑาทิพย& ชุมภูแก(ว

63082001822 นางสาวหนึ่งฤทัย สนชาวไพร

63082001823 นางสาวพัทธ&ภรณ& ลือคํา

63082001824 นายกฤช อินทรสัตยพงษ&

63082001825 นางสาวสุภัสสรา คําแสน

63082001826 นายประกฤษฎ์ิ สีฟVา

63082001827 นายสุทธิพงศ& วิยานันต&

63082001828 นางสาววาริณี แหนคํา

63082001829 นางสาวศศินา อินทสุข

63082001830 นายณัฐพงศ& อินทะป=ญโญ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001831 นายมหรรณพ สร(อยแก(ว

63082001832 นายพิทักษ& คําใส

63082001833 นางสาวอภิฤดี นามสุม

63082001834 นายกลวัชร สันธิ

63082001835 นายประวิทย& อําพันทอง

63082001836 นายกฤษดา ประมูล

63082001837 นางสาวจันทนา เตTจQะใหม#

63082001838 นางสาวลัดดา ไพรประสิทธิผล

63082001839 นายศรัณย& แสงบุญเรือง

63082001840 นางสาวสุนิตา ทากอง

63082001841 นางสาวธัญญาภรณ& แสนละมูล

63082001842 นางสาวบัณฑิตา แก(วนา

63082001843 นายจิระวัฒน& พรมนวล

63082001844 นางสาวปวีณา เทือกธรรมมา

63082001845 นายรังษิมันต& มะวงค&ไวย

63082001846 นายเนติพงษ& อิสระบุตร

63082001847 นายภูวเดช เทพพิทักษ&

63082001848 นายศราวุฒิ จTอมเอ(ย

63082001849 นางสาวอาภาพร ไชยวงค&

63082001850 ว#าที่ ร.ต.ทินกร พุ#มมี

63082001851 นายธีระวันต& วงศ&เขียว

63082001852 นายลภัสกร กวีวัฒน&

63082001853 นางสาวอโรชา ทักษะ

63082001854 นางสาววิลาวัณย& สร(อยนาค

63082001855 นางสาวศิรินภา ทรงศิริ

63082001856 นางสาวอารดา เลิศหล(า

63082001857 นางสาวภัทรานิษฐ& จะมัง

63082001858 นายเกริกพล ป=ญญาดี

63082001859 นายณัฐศักด์ิ ชุมภูศรี

63082001860 นายธีรชัย ใจจม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001861 นายยุทธภูมิ ศิริแก(ว

63082001862 นายณัฐกานต& วิริยะ

63082001863 นายรณชัย โมริกุล

63082001864 นางสาวกัญญาพัชร วงศ&ยี

63082001865 นางสาวผุสดี มณีวรรณ&

63082001866 นายกฤติเดช ห(วยแก(วหลวง

63082001867 นางสาวสวรรยา ไชยนุบาล

63082001868 นายกรวิชญ& รุ#งเรืองไพศาล

63082001869 นางสาวป5ยธิดา กันทวงค&

63082001870 นางสาวจามจุรี หาญสุข

63082001871 นางสาวณิชภัทร วงค&ยะ

63082001872 นายณัฐวุฒิ นันทะศิลปU

63082001873 นางสาวชัชรีย& ผาแก(ว

63082001874 นายพงษภัทร เพ็ชรฎา

63082001875 นายจักรพันธ& จ๋ิวแก(ว

63082001876 นายยุทธการ จันทูน

63082001877 นายธีรภัทร กิติคํา

63082001878 นางสาวขวัญวิมล ดอนกาวิล

63082001879 นายเมธาวุฒิ วงศ&เเก(วมูล

63082001880 นางสาวรัตน&ติกานต& บัวเทศ

63082001881 นางสาวปฏิพร คําแก(ว

63082001882 นายวีรพันธ& คําเมือง

63082001883 นางสาววรรณิกา ลือคํา

63082001884 นายธีรชัย เชียงบุญ

63082001885 นายพนธกร แก(วมณี

63082001886 นายปฏิภาณ จีปน

63082001887 นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน&

63082001888 นายฉัตรชัย กองแก(วใจ

63082001889 นางสาวชาริสา บรรดิ

63082001890 นายภูวดล ตามเพียร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001891 นายอนุชา พงศ&แหงม

63082001892 นายปฎิภาณ สุภาสอน

63082001893 นางสาวอรทัย แสนวิชัย

63082001894 ว#าที่ร(อยตรีธงชัย ดวงแก(ว

63082001895 นางสาววรรณวนัช พรมฤทธ์ิ

63082001896 นายรัชชานนท& โพธาวิชัย

63082001897 นางสาวมธุรส เครือสายใจ

63082001898 นางสาวมนทิยา พรมจักร

63082001899 นางสาวพรปวีณ& กอบกํา

63082001900 นายธนัสนันท& สุวรรณกาศ

63082001901 นางสาววันเพ็ญ คีรีวิริยจิตต&

63082001902 นางสาวกฤติยาภรณ& ต(องสู(

63082001903 นายวรวุฒิ สวนธิ

63082001904 นางสาวณัฐริกา วงศ&เหมาะ

63082001905 นายเสถียร สุวรรณ&

63082001906 นางสาวจานิศตา มาตQะพาน

63082001907 นางสาวภาวินันท& โนโชติ

63082001908 นายธราวิชญ& ไชยวงศ&

63082001909 นายภูรินท& แก(วประเสริฐ

63082001910 นายรัฐกร ฟองทา

63082001911 นางสาวณัฐวรรณ ญาณะทวี

63082001912 นายกรวิก วรรณไทย

63082001913 นายสามารถ สุขพ้ี

63082001914 นางสาวกรกช ฟูแสง

63082001915 นายอนุกูล เป;ยงน(อย

63082001916 นางสาวสุทธิดา สุขศรี

63082001917 นางสาวพรวิภา อุปถัมภ&

63082001918 นายอภิเดช เรือนฟVางาม

63082001919 นางสาวสุรีพร พรคุณวุฒิ

63082001920 นางสาวนํากมล เกิดใหม#
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001921 นางสาวอาธัญญา ม#วงมัน

63082001922 นายกฤศ สัวประเสริฐสุข

63082001923 นางสาวพรรณมัย พรมณี

63082001924 นางสาวตรีเนตร บุญตัน

63082001925 นางสาวประภัสสรา เตจQะมัง

63082001926 นายเกรียงไกร ป=นดอน

63082001927 นางสาวสุมาลี วงค&โกฎ

63082001928 นายพรสรรค& ภู#ทอง

63082001929 นายสมรักษ& โพนงาม

63082001930 นายชนะภัย ทิยาว

63082001931 นางสาวศศิธร แก(วเทพย&

63082001932 นางสาวไพลิน ช#างกิจจา

63082001933 นายพิเชษฐ& สุกสีทอง

63082001934 นางสาวปรุงฉัตร สายนวล

63082001935 นายภาณุพงษ& ฉกรรจ&

63082001936 นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี

63082001937 นางสาวปภัสรากรณ& มีจันทึก

63082001938 นางมนัสชนก เตชะกัน

63082001939 นางสาวชลิดา จูมพลหล(า

63082001940 นางสาวสุชานุช หารบุรุษ

63082001941 นางสาวปรารถนา ปวกพรมมา

63082001942 นายวรายุทธ ยศศรี

63082001943 นายภัทรนันท& นิลคง

63082001944 นายธนพล นาระถี

63082001945 นายวัชรพงษ& ตQะบรรจง

63082001946 นางสาวมัณฑนา นามวัง

63082001947 นายวุฒิพงษ& นิยมพงค&

63082001948 นายอภิชิต อินทนนท&

63082001949 นางสาวศิรัญญา สามัญแก(ว

63082001950 นางสาวประกายดาว ตันตุ(ย

หน(า 65 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001951 นางสาวสุดารัตน& เติมมี

63082001952 นางสาวพรรณนภา ทาเจริญ

63082001953 นายวโรดม วาดวงศ&ยศ

63082001954 นายไตรภพ อนุสรณ&

63082001955 นายพีรพัฒน& ศิริอ(าย

63082001956 นางสาววรัญญา มัชชะ

63082001957 นางสาววิลาสินี ดวงจันทร&แก(ว

63082001958 นางสาวกัญญาภัค นันทะสาร

63082001959 นายอาทิภันท& ยะใจ

63082001960 นายขจรศักด์ิ ตันอุตม&

63082001961 นางสาวอาทิตยา จันทาพูน

63082001962 นายสุรวุฒิ ยศหนัก

63082001963 นายจิตรภาณุ ตาเมืองมูล

63082001964 นางสาวพรสุภา อัครผล

63082001965 นางสาวยุพา พงค&จันตา

63082001966 นางสาวรวีนิภา พ้ืนอภัย

63082001967 นางสาวจารุเนตร ชัยศิริ

63082001968 นางสาวจารุวรรณ กันวงค&

63082001969 นายโยธิน ปูXหม่ืน

63082001970 นายพลวัชร& ไชยวุฒิ

63082001971 นายสันติ ชูประยูร

63082001972 นางสาวนัฐภรณ& คําแก(ว

63082001973 นายธนาวัฒน& ย่ีหล(า

63082001974 นายวรากร นะวัน

63082001975 นางสาวสุภาพร ดลนวสวัสด์ิ

63082001976 นางสาวชลดา สีตะมะ

63082001977 นางสาวสิทธินันท& จันทิมา

63082001978 นายคชาพล โสวะ

63082001979 นายสุทธิพงษ& โอเงิน

63082001980 นายณัฐพงศ& เทพคําใต(
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082001981 นางสาวขวัญจิรา แม#หล#าย

63082001982 นายธนวุฒิ ภูชาดา

63082001983 นายศนุสิทธ์ิ ทองแสง

63082001984 นายอัญณานนท& ดูงาม

63082001985 นายนพดล ถาอินทร&จักร&

63082001986 นางสาวฝนทิพย& ทัพท#าช(าง

63082001987 นายนเรศ ยศบุรี

63082001988 นางสาวแสงระวี สุวรรณศร

63082001989 นางสาวชมพูนุช ไชยเรือน

63082001990 นายชิษณุพงศ& สายถ่ิน

63082001991 นางสาวภูริษญา เกษบุญเรือง

63082001992 นางสาวนิชาภา โภคินวัฒนากุล

63082001993 นางสาวนัดธิดา สมพิพงษ&

63082001994 นางสาวอาทิตยา สุขาวรรณ

63082001995 นางสาววริษา วิทยาดีมาก

63082001996 นางสาวณัฐชยา จําตQะ

63082001997 นายศุภกร แสงสวัสด์ิ

63082001998 นายอลงกต สุธรรม

63082001999 นางสาวนิสิตา ชุมศรี

63082002000 นางสาวจิดาภา สิงหา

63082002001 นางสาวจีรภรณ& จิกคํา

63082002002 นางสาวเมธาพร แสนทวีสุข

63082002003 นางสาวภาวดี มาอุ#น

63082002004 นางสาวรัตนาวลี ทะน(อย

63082002005 นางสาวกรรณิการ& มูลป5ง

63082002006 นางสาวปฏิมาวดี เรือนคํา

63082002007 นายสังข&ทอง ก(องนที

63082002008 นางศิริพร แซ#ตัน

63082002009 นายอนุรักษ& แสงบุญ

63082002010 นางสาวจุทารัตน& รัตนจุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002011 นางศิรินทิพย& ขัดสีใส

63082002012 นายนพดล อินทร&เปPง

63082002013 นายสหปภพ เมืองป=Rน

63082002014 นายสามารถ ศรีใจ

63082002015 นางศิรินันท& วิริยสามารถ

63082002016 นางสาวสอิ้ง เกิดแสง

63082002017 นางสาวป=ทมาพร สมคํา

63082002018 นายปฏิวัติ เหมยเมืองแก(ว

63082002019 นางสาวกัญญารัตน& พรมมา

63082002020 นายนราพล ป=ญญาจันทร&

63082002021 นางสาวธนพร ใจปล้ํา

63082002022 นางสาวภัทรมน ใจจุ#ม

63082002023 นางสาวอมรรัตน& สมโภชน&

63082002024 นายกานต&ชนะ เตชะเต#ย

63082002025 นางสาวศิริรัตน& จันทร&เกลี้ยง

63082002026 นายสรัล หน#อทิม

63082002027 นางสาวธัญทิพย& อย#างวรโชติ

63082002028 นางสาวมนทกานต& ไชยคําร(อง

63082002029 นายรัชชานนท& ขันชัยวงค&

63082002030 นางสาวศิรินทรา สมศรี

63082002031 นางสาวกรองกาญจน& คําแตงกา

63082002032 นางสาวลัดดาวรรณ มณีศร

63082002033 นายธีรยุทธ พรมแก(ว

63082002034 นายจักรกฤต พรหมเพ็ชร

63082002035 นางสาวอุไรวรรณ โพธิมา

63082002036 นายอนุสรณ& กมลเรืองวาณิช

63082002037 นางสาวพร(อมพรรณ แก(วคําปา

63082002038 นางสาวป5ยาพัชร อาจประจักษ&

63082002039 นายณัฐวุฒิ อนุวงศ&

63082002040 นายอานนท& ไชยราช
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002041 นายธนภัทร จิตนาวณิชย&

63082002042 นางสาวกิตติญา สอดส#อง

63082002043 นางสาวนุชจรี ตาตุ

63082002044 นางสาวขวัญชนก อินตQะวงษ&

63082002045 นางสาววิสุดา ห(วยลึก

63082002046 นางพรรณโสภา ไชยเหล(

63082002047 นายวัฒนกุล ตาลเมือง

63082002048 นางสาวสุรีรัตน& มาไกร

63082002049 นางสาวอภิชญา แซ#ท(าว

63082002050 นางสาวธรดารา กุณะสุข

63082002051 นายณัฐกาล วง&แก(วเขียว

63082002052 นางสาวนนท&รียา โตนะโพ

63082002053 นางสาวเสาวลักษณ& ตาคํา

63082002054 นายปฏิภาณ ไทยเจริญ

63082002055 นางสาวอมรรัตน& ชมภูใบ

63082002056 นางสาวขนิษฐา จินาฟู

63082002057 นายธนกิจ ป=ญญาเก#ง

63082002058 นางสาวมารยาท เขาเลียง

63082002059 นางสาวสุรีย&รัตน& เก#งการ

63082002060 นายบัณฑิต อุ#นใจ

63082002061 นายสมรรถ วัฒนเขตร&

63082002062 นายจักรกฤษณ& แสนดวงแก(ว

63082002063 นางสาวปุณยาพร ขุมคํา

63082002064 นายวิทยา มูลอ(าย

63082002065 นางสาวชญาดา เธียรธนาการ

63082002066 นายณัฐพล เขมาชะ

63082002067 นางสาวมะลิวรรณ วังแง#

63082002068 นายณฤทธ์ิ ครองจริง

63082002069 นางสาวเกศริน มุดเป;<ย

63082002070 นางสาวเบญจวรรณ วังแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002071 นายพงษ&ศักด์ิ บางแช#ม

63082002072 นางสาวกนกวิภา แก(วชมภู

63082002073 นางสาววชิรา อุตมา

63082002074 นายธัชพล วิทัตพลกูล

63082002075 นายพิชชากร บรรดาศักด์ิ

63082002076 นางสาวเสาวรักษ& ชัยอุปละ

63082002077 นางสาวสุวันนา เขียวโทเครือ

63082002078 นายธัญพิสิษฐ& จินะวงค&

63082002079 นางสาวพาวริณร& เพชรน้ํา

63082002080 นายสุรเดช เชษฐชมภู

63082002081 นายภูมัย เกิดผล

63082002082 นายธนัท ปุญญมัย

63082002083 นายจิระพงศ& เพชรรัตน&

63082002084 นายนรนารท ใสพิมพ&

63082002085 นายปวเรศ สารีรัตน&

63082002086 นางสาวธัญญลักษณ& กวางร(อง

63082002087 นายจิรวุฒิ ตุ(ยหนิ้ว

63082002088 นายณัฐชนน อยู#ม#วง

63082002089 นางสาวสุดาภรณ& ธรรมศร

63082002090 นางสาวนันชนก ปามาคํา

63082002091 นางสาวศศิพร พร(อมพันธ&

63082002092 นางสาวนิภาพร ปวนสุข

63082002093 นางสาวอมลสิริ ศรีสิรินราพร

63082002094 นายสมเจตน& วงค&จันทร&

63082002095 นางสาวสุดาภรณ& รักบุตร

63082002096 นายณัฐชนน จันทร&สอน

63082002097 นายธนากร พิมาสน

63082002098 นางสาวนภสร ปภาโชติ

63082002099 นางสาวจิราภรณ& สุริยะมณี

63082002100 นายณัฐวุฒิ แสงศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002101 นายนิรันดร& เป;<ยเก๋ียง

63082002102 นางสาวยุพดี สุปน

63082002103 นางสาวจารุมาศ คําป5นใจ

63082002104 นางสาวยุพา ขิงเครือ

63082002105 นางสาวพัชรี อุตมา

63082002106 นายภูริเดช สมบุตร

63082002107 นางสาวปาณิตา ตQะพันธ&

63082002108 นางสาวดารารัตน& ใจพุธ

63082002109 นางสาวแพรววนิต กาวิละ

63082002110 นายวสวัตต์ิ ผ#านสมุทร

63082002111 นางสาวแพรวนภา ปวงคํา

63082002112 นางสาวประภัสสร แสนปรน

63082002113 นางสาวนุชจรีย& สติแน#

63082002114 นางสาววรรธิดา ตTาคํา

63082002115 นายสานิติ ตามควร

63082002116 นายศุภกิจ ป=ญญา กูล

63082002117 นายณัฐพงษ& พงษ&ประดิษฐ&

63082002118 นางสาวพัชราภรณ& รูปโฉม

63082002119 นางสาวฤทัยรัตน& แซ#ลี

63082002120 นายคมสันต& รังสรรค&

63082002121 นายเทวินทร& สุขเกษม

63082002122 นายภานุวัฒน& รักบุตร

63082002123 นายศุภกร มาลัย

63082002124 นายเมธาพนธ& จันดา

63082002125 นางสาวภัสสร พรมท(าว

63082002126 นางสาวพัชรินทร& ศรีมณี

63082002127 นายนราศักด์ิ สันสี

63082002128 นางนันทญา เรือนทอง

63082002129 นางสาวอลิษา วงศ&ใหญ#

63082002130 นายพงษ&สิทธ์ิ สยอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002131 นายสุขวิช จันทร&ฝ=<น

63082002132 นายอัษฎา สุยะ

63082002133 นางสาวณิชนันทน& ประสาทดีย่ิง

63082002134 นายณัฐพงษ& ขัดชมภู

63082002135 นางสาวมลนภา ลาภสุรพรชัย

63082002136 นางสาววิราภรณ& พันพลสิทธ์ิ

63082002137 นางนุชนาถ ยาแก(ว

63082002138 นายธนพล ปุกป5นกาศ

63082002139 นางสาวจันทนา พัฒนกิจรัตนะ

63082002140 นายสุริยา จันตา

63082002141 นายสัมพันธ& เงินเย็น

63082002142 นายสัพพัญDู เรือนทราย

63082002143 นายพงศ&พลิน ภาพเพริดพริ้ง

63082002144 นายนิรันดร เพ็งไสย

63082002145 นางสาวป=ทมา ปคุณาธนภัทร

63082002146 นางสาวจินดาพร บุญเจริญ

63082002147 นายวุฒิชัย สมปาน

63082002148 นายจิรพัทธ& กาธาตุ

63082002149 นางสาวพิมพ&วิภา นิลรัตน&

63082002150 นางสาวเสาวลักษณ& จันดาหาร

63082002151 นายวิทยา จันตาสิงห&

63082002152 นายวัชรมินทร& ชาญอินทร&

63082002153 นายจักรกฤษ สุตาโย

63082002154 นายธรรนวิชญ& อุดปVอ

63082002155 นางสาวศุภกานต& ผ#องฉวี

63082002156 นายวันชัย สิมนาม

63082002157 นางสาวนวพรรษ ชุมชอบ

63082002158 นางสาวนฤมล ชัยประยูร

63082002159 นายธีระพงษ& เจริญมา

63082002160 นายพิชญากร อุทธวัง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002161 นางสาวสุวนันท& ชุ#มธิ

63082002162 นางเบญจมาศ รัศมีป=ญญากุล

63082002163 นางสาวสุภิสรา อุตสาห&

63082002164 นายสุริยา น(อยจันทร&ตQะ

63082002165 นางสาวธนธรณ& กาวินันท&

63082002166 นางสาวขวัญฤทัย ชัยเผด็จ

63082002167 นางสาวกานต&ชนิต ตุ(ยหล(า

63082002168 นายทรงเดช อินตา

63082002169 นายจรินทร& โกมาลย&

63082002170 นายพีรพงษ& ใกล(ลําธาร

63082002171 นางสาวพัชรินทร& ทองสัน

63082002172 นางสาวพิมพ&พิสุทธ์ิ ภูคํา

63082002173 นางสาวธนาภา มูลลา

63082002174 นายเกียรติศักด์ิ ทองฟู

63082002175 นายสรนัย นันตา

63082002176 นายวรพจน& ป=ญญาปุก

63082002177 นางสาววรัญญา ไชยเมือง

63082002178 นางกัณหา ฝ=<นอิ่นแก(ว

63082002179 นายเชิดพันธ& คะมะณี

63082002180 นายสราวุฒิ ธรรมชัย

63082002181 นายณัฐพล กTาจารี

63082002182 นางสาวแสงระวี แรงจีนะ

63082002183 นางสาวนวพร ยอดสิงห&

63082002184 นางสาวสุอําภา สุยเสนา

63082002185 นางสุทธนุช พรหมก่ิงแก(ว

63082002186 นางสาวไพลิน จองคําอาง

63082002187 นายวรปรัชญ& ทิพย&ศักด์ิ

63082002188 นางสาวปนิดา สายสุข

63082002189 นายพิชฌานย& ทาสุนย&

63082002190 นางสาวรัตติกาล ขันคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002191 นายวุฒิไกร พุทชา

63082002192 นายธารินทร& ใจมูล

63082002193 นางชลลดา เจตะบุตร

63082002194 นางสาวสุธาวี แก(วสมศิริ

63082002195 นางสาวภิรมณ&ญา มะทะจิตต&

63082002196 นายอินทนนท& ชมดี

63082002197 นางสาวพรสินี ชัยนิลพันธ&

63082002198 นายสุเชษฐ& ธรรมขันทา

63082002199 นางสาวกาญจนา กาทอง

63082002200 นางสาวมยุรา อารยะกุล

63082002201 นายวีราทร วงศ&ใหญ#

63082002202 นายอนุชิต นพสุวรรณ&

63082002203 นางสาวบุษยมาศ ใฝXกุศลอภิชน

63082002204 นายสุวิทย& ป=ญญาวงค&

63082002205 นายเศรษฐพล พงษ&พานิช

63082002206 นางสาวอภิญญา วงศ&มา

63082002207 นายปณัสพล จ๋ีเอ(ย

63082002208 นายนิธิพร ม่ังมูล

63082002209 นางสาวนิลาวรรณ ซ(อนเขียว

63082002210 นางสาวเกษราภรณ& พงกาง

63082002211 นางสาวณฐอร คํามูล

63082002212 นางสาวเวณิกา ธิเขียว

63082002213 นางสาวยุพา ไคร(อุดม

63082002214 นางสาวจันทนา พุทเกิด

63082002215 นางสาวจิตตา รัตนชญานันท&

63082002216 นายยุทธนา จําปbา

63082002217 นายนันทกร มัฆวาฬ

63082002218 นางสาวนาตารี จงถนอม

63082002219 นางสาวกัลปภัสสร มะโนจิตต&

63082002220 นางสาวรัษฎากร สุขเกษม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002221 นางสาวลลิดา สายป5ง

63082002222 นางรุ#งนภา ร(องหาญแก(ว

63082002223 นางสาววรรณิกา อินตาโย

63082002224 นางสาวอภิญญา ยาวิลาศ

63082002225 นายณัฐพล สมานจิตร

63082002226 นางสาวกาญจนา ฟองฝ=<น

63082002227 นายทัตพงศ& ฝ=<นอุตมะ

63082002228 นายปฎิวัติ คลังสุพรรณ

63082002229 นายศราวุฒิ จาสมุด

63082002230 นางสาวธนัชพร สอนบาลี

63082002231 นายป5ยะพงษ& ใจหนู

63082002232 นางสาวอรุณวรรณ เรือนคํา

63082002233 นายจักรกฤษณ& จิตอ#อนน(อม

63082002234 นายปฏิพัทธ& ปาลีกุย

63082002235 นางสาวอ(อยใจ เขียวเชย

63082002236 นายสุริโย มณีณิชากร

63082002237 นางสาวกรภัทร& ไชยวุฒิ

63082002238 นางณัฐกฤตา งามดี

63082002239 นายธนะชัย ยศบุญเรือง

63082002240 นางสาวเมริษา เดชหิรันสกุล

63082002241 นายไตรภพ วิไชยยา

63082002242 นางสาวกมลเนตร เทพพรมวงศ&

63082002243 นางสาวพัชราพร จอมคํา

63082002244 นางสาวศศิกานต& พูดฉลาด

63082002245 นางสาวทัศนีย& ศรีนาค

63082002246 นายอนิรุจน& ขุนพรหม

63082002247 นายภูธเนตร เหลี่ยมมงคล

63082002248 นางสาวมานิตา สิทธิวัง

63082002249 นายธนกฤต คงเจริญ

63082002250 นางสาวอังคณา ถาริน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002251 นางสาวสุภัสตา กาวารี

63082002252 นายศราวุธ ต(นศรี

63082002253 นางสาวนุชนาถ แปงมูล

63082002254 นางสาวพิมพิกา ราชคม

63082002255 นายจรณชัย จามะนุ

63082002256 นายปราโมทย& มะนุภา

63082002257 นางสาวเวธนี ดํารงสืบสกุล

63082002258 นางสาวปราณิชา ปุระดุก

63082002259 นางสาวภรณชุดา ดวงสุรินทร&

63082002260 นางสาวกัญญาภัทร แก(วก(อ

63082002261 นายปภินวิทย& ฝ=<นมณีวรรณ&

63082002262 นายวัชระ ไชยอินตา

63082002263 นายกันตพล อินทร&ตาวงค&

63082002264 นางสาวสุนันทา สวัสดีลาภา

63082002265 นางสาวอรพรรณ คําสะเรียง

63082002266 นางสาวเก็จมณี อินถา

63082002267 นายปรเมศวร& กองสีใจ

63082002268 นางสาวณัจฉรียา ไชยะเสน

63082002269 นางสาวศรีวรรณ จําเริญภัทรสกุล

63082002270 นางสาวขวัญชนก ศรีวิศยานนท&

63082002271 นางสาวรุ#งนภา จันทร&ตา

63082002272 นางสาวกุลิสรา ศุภนารถ

63082002273 นางสาวอนุสรา ไกรกิจราษฎร&

63082002274 นางสาวพรพิมล ฟองวรรณา

63082002275 นายไตรภพ ไชยขัติย&

63082002276 นางสาวเปรมฤทัย นันทะเสน

63082002277 นางสาวนันทิชา ศรีทินนท&

63082002278 นายอภิวัฒน& อรุณกาล

63082002279 นางสาวกรรฑิมา ยศต้ือ

63082002280 นายนรปกรณ& แก(วสาร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002281 นางสาวมัทรียา สารสุรินทร&

63082002282 นางสาวอรสา หลวงตุมมา

63082002283 นายนัฐพงษ& อุปมาณ

63082002284 นางสาวนภาพร สมศักด์ิ

63082002285 นางสาวพรรวษา ทาอ(าย

63082002286 นายพิสิษฐ&พล ไชยพรหม

63082002287 นางสาวปรานอม เชื้อกTอง

63082002288 นายพรทวี สีไชย

63082002289 นายกิตติภัฎ หล(าสมบูรณ&

63082002290 นายกรวิชญ& ใจชุ#ม

63082002291 นายณัฐชนน ธรรมศิริ

63082002292 นางสาวธัญลักษณ& วาสนะตระกูล

63082002293 นางสาววัลลี ศรีเพชร

63082002294 นายธีรยุทธ สัตวิวัฒน&

63082002295 นางสาวณัฐดาฉัตร ม#านใต(

63082002296 นายสุวิทย& ธาราสุจริต

63082002297 นายชมอักษร ศรีมหันโต

63082002298 นางสาวอริสา อินทะจักร&

63082002299 นางสาวสุรีย&พร ธรรมสอน

63082002300 นางสาวสุพัตรา ใจงาม

63082002301 นายทัตพงศ& ประวัติชอบ

63082002302 นายธนัช ศิริรัตน&

63082002303 นายบัณฑิต รุ#งเรืองอนันกุล

63082002304 นายธวัชชัย คําปุก

63082002305 นางสาวมะลิวรรณ กุนนะ

63082002306 นายวิรัตน& ป=ญญากรพิวัฒน&

63082002307 นางสาวกาญจนา เชื้อสุข

63082002308 นายณัทนพงศ& ส#างใส

63082002309 นางทิพย&พิมาน พจนาธํารงพงศ&

63082002310 นางสาวศิริพร ใจเป;<ย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002311 นางสาวชโลธร ไชยวรรณ

63082002312 นางสาวศิริขวัญ ขันนาแล

63082002313 นายธนกร นิลมล

63082002314 นางสาวสุพิมพร ยาดี

63082002315 นายวิษณุ ส#องแสง

63082002316 นายกิตติศักด์ิ นันทะเสน

63082002317 นางสาวภัทรวดี อุตสาสาร

63082002318 นายปุริม ทองน(อย

63082002319 นางสาวกานต&ธิดา ไชยสุข

63082002320 นางสาวจริญญา เสาร&สาร

63082002321 นายทรงพล พรหมวัน

63082002322 นางธนัญญา ดาสุรินทร&

63082002323 นางสาวอุษา ธิโนชัย

63082002324 นายชนุตม& ป=ญโญ

63082002325 นางสาวอุบลวรรณ ยินดี

63082002326 นางสาววงค&ดาว ไวยธารี

63082002327 นายนิรันดร& บุญมา

63082002328 นายภูวพรรณ& จําฟู

63082002329 นางสุภาวรรณ ชัยมงคล

63082002330 นางสาวรัญชญา ไชยกันทะ

63082002331 นายกานต&รวี จันทรสมบัติ

63082002332 นางสาวอนัญญา วันทะนาม

63082002333 นายสุทธิพงศ& สุขมี

63082002334 นายป=ญญาวัฒน& ป5นตา

63082002335 นายกรวิชญ& เชื้อสายใจ

63082002336 นางสาวนิตย&รดี อินแสนตQะ

63082002337 นางสาวดารุณี เครือบุญมา

63082002338 นางสาวภูษณิศา ยารังษี

63082002339 นางสาวภารดี ล#ามแขก

63082002340 นายพํฒนเศรษฐ& ไชยะสาร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002341 นางสาวมนัสชา เทพแสน

63082002342 นายเฉลิมชัย ราชปVองขัน

63082002343 นายปฏิภาณ แสนดี

63082002344 นางสาววิลาวัณย& จ#าเห็ม

63082002345 นางสาวชลดา กTาจารี

63082002346 นายอชิตพล บุญเปPง

63082002347 นายพิชDุตม& สุภาชนะ

63082002348 นางสาวเกตุวรินทร& จันทวัง

63082002349 ว#าที่ ร.ต.หญิงคันธาลักษณ& แก(วอุไรรัตน&

63082002350 นายนิคม เฟc\องแก(ว

63082002351 นายคมกฤษณ& ธรรมกูล

63082002352 นายสมพงษ& กาตาสาย

63082002353 นางสาววารุณี นารินทร&วัฒน&

63082002354 นายเมธัส ทาตะรัตน&

63082002355 นางสาววรญา อินตQะมูล

63082002356 นายภานุวัฒน& ใจเดช

63082002357 นายพีระศักด์ิ กระเสาร&

63082002358 ว#าที่ร(อยตรียุทธนา คงม่ัน

63082002359 นางสาวสุพรรณ กําแพงเพ็ชร

63082002360 นายณัฎฐนันต& ผาสิงห&

63082002361 นางสาวเครือวัลย& คําคุ(ม

63082002362 นางสาวรัตนาภรณ& ปะทิ

63082002363 นายกฤตเมธ ตQะนางอย

63082002364 นายจิรายุ ยศอิศวกุล

63082002365 นางสาวอนงค&นุช กุTนนา

63082002366 นางสาวสุวนันท& ฝ=<นจักสาย

63082002367 นางสาวธัญญะรัตน& ทวีทรัพย&ธารดา

63082002368 นายเจษฎา ทาวี

63082002369 นายธีระยุทธ จันตQะคํา

63082002370 นายธํามรงค& กันธะ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002371 นายอรรถพล กองมี

63082002372 นายณัฐนนท& อินทวิชัย

63082002373 นายกฤตนัย ไชยวุฒื

63082002374 นายยศกร สาคร

63082002375 นางสาวกมลเนตร สีรัตน&

63082002376 นายกิตติพงษ& นวลแขว#ง

63082002377 นายภูวดล เทพท(าว

63082002378 นายอนุชา จันตาสิงห&

63082002379 นายบัญชา อุงคุนา

63082002380 นายอนันต&เทพ ยาใจ

63082002381 นายวุฒินันท& เพชรอารีลักษ&

63082002382 นางสาวธมลวรรณ อุ#นใจ

63082002383 นางสาวปรียาดา มุ#งกรุณา

63082002384 นางศิริรัตน& จุใจ

63082002385 นายชัยนนท& แซ#ว#าง

63082002386 นางสาวบุญธิดา ซ(อนฝ=<น

63082002387 นายวทัญDู เทพอุดม

63082002388 นางสาวแพรวพรรณ เตชะพลี

63082002389 นางสาวเพ็ญจมาศ เทพวรรณ&

63082002390 นางสาวลัดดาวัลย& วงศา

63082002391 นายเอกราช น้ําไหลทุ#ง

63082002392 นางสาวเกวลิน รุ#งโรจน&

63082002393 นายภาณุวิชญ& กันธุระ

63082002394 นายกิตติพงษ& ธรรมมา

63082002395 นางสาวเดือนมีน ตอบสันเทียะ

63082002396 นางสาวลภัสรดา แก(วยอด

63082002397 นายธนาวัฒน& ตาเมืองมูล

63082002398 นางสาวสุภาวดี แพร#ทอง

63082002399 นายนพดล กองสอน

63082002400 นายภานุวัฒน& พรุ#งหล(า
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002401 นายกิตติพศ ปาละธรรม

63082002402 นายเทพพิทักษ& นาระถี

63082002403 นางสาวมาริสา วังแง#

63082002404 นางสาวหนึ่งวิมล ทองนันชัย

63082002405 นายพิเชฐ ก#อเกิด

63082002406 นางสาวจีราวรรณ พ่ึงสุข

63082002407 นางสาววราลี ธนาคํา

63082002408 นายภูมินทร& ห#อตระกูล

63082002409 นางสาวสุภาวดี ยศบุญเรือง

63082002410 นางสาวกฤษณา ไชยวงค&

63082002411 นางสาวป5ยะธิดา เค(าศรีวงษ&

63082002412 นายอนุศิษฏ& บุญทาแดง

63082002413 นางมลิวัลย& วงค&คําป=น

63082002414 นายณัฐกานต& แก(วใหม#

63082002415 นายวสันต& สองสีขวา

63082002416 นายทินวัฒน& วรรณหนอง

63082002417 นางสาวธนภรณ& ชุมภูพงค&

63082002418 นายทักษรัต ภูมิผิว

63082002419 นางสาวธิดารัตน& มณีวรรณ&

63082002420 นางสาววรรณา ชนาภาวิโรจน&

63082002421 นายธวัชชัย แก(วแก#น

63082002422 นายพงศธร จูเรือน

63082002423 นายชาคริต ม#วงขาว

63082002424 นางธีราพรรณ หอมพันธุ&

63082002425 นายศัดด์ิสิทธ์ิ อรุณศิลปU

63082002426 นางสาวณัฎฐณิชา แก(วลับแล

63082002427 นางสาวเบญจวรรณ& ดอกป;

63082002428 นางสาวป5ยนุช พันธ&เลิศ

63082002429 นายมนัส วงค&ตาคํา

63082002430 นางสาวสาธิตรา นาคป5\น
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002431 นายวัชรพล แก(วน#าน

63082002432 นางสาวอัจฉรา อินตQะ

63082002433 นายศรายุธ สุริโย

63082002434 นางสาวสุภัสสร ผาพบุญ

63082002435 นายเจษฎา สุริยาวงษ&

63082002436 นางสาวพิมพ&พรรณ ไชยวรรณ&

63082002437 นางสาวนันทวรรณ แสนวัง

63082002438 นางสาวอัยลดา สายน

63082002439 นายนราวิชญ& ไชยสวัสด์ิ

63082002440 นางวิมลพร นากุย

63082002441 นางสาวอนัญลักษณ& สิทธิจีน

63082002442 นายประดิษฐ& มณีราด

63082002443 นายธีรภัทร ป=ญญะแสง

63082002444 นางสาวอัญชลีทิพย& คําดาวแสน

63082002445 นายอภิสิทธ์ิ เตจQะนา

63082002446 นายชราวุธ เสนนันตา

63082002447 นายวราวุฒิ เทพา

63082002448 นางสาวป5ยะวรรณ จิระพันธ

63082002449 นายศรัญDู เล็กอิ่ง

63082002450 นายสุริยา สอนเขียว

63082002451 นายจิรวัฒน& วงศ&มี

63082002452 ว#าที่ร.ต.กฤษฎา ขันตาเครือ

63082002453 นางสาวชลิตา ตันปะละ

63082002454 นายอนุพงศ& ครองไชย

63082002455 นางสาววริศรา แก(วบุญป=น

63082002456 นายบูรณ&วิสิษฐ& โรจน&วัชรศิริกุล

63082002457 ว#าที่ ร.ต.ณัฐพงศ& คําโม(

63082002458 นางสาวพรธิญาณี มะโนแสน

63082002459 นายธนพนธ& ไชยเพ็ญ

63082002460 นางสาวเบญจรัตน& เด#นศิริโยธา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002461 นายศักวิน กาพิยะ

63082002462 นายสุเมธ เป;<ยฝ=<น

63082002463 นายเลอสรรค& จันพยา

63082002464 นายวีรพงษ& เผ#าพันธ&

63082002465 นายวิชัย เครือคํา

63082002466 นางสาวหัทยา แก(วรากมุก

63082002467 นางสาวศิริพร ราชคม

63082002468 นายพงศกร แสนเมือง

63082002469 นายสัมฤทธ์ิ ใจคําป5ง

63082002470 นายเอกพจน& อินถานะ

63082002471 นายศิระเดช ศรีวิชัย

63082002472 นายดนัย กลางทุ#งกว(าง

63082002473 นายศิลากร วงศ&หาญ

63082002474 นางสาวนิภาพร คําปXาแลว

63082002475 นางสาวเบญจมาศ กันทายวง

63082002476 นางสาวอัจฉราพันธ& โมทารัตน&

63082002477 นายภาณุวัชร ทองประไพ

63082002478 นายนิโรจน& บุญทาวัน

63082002479 นายณฐนน วะลา

63082002480 นางสาวนุชจรีย& กิติธนะ

63082002481 นายสุรชัย โกชุม

63082002482 นางสาวภัทรติยา โนมายา

63082002483 นายพชร เขตรักษา

63082002484 นางสาวเบญจมาศ เสริมสุข

63082002485 นางสาวธนัชชา คํารศ

63082002486 นางสาวรัตนภรณ& เทศชมภู

63082002487 นายชนาธิป พรมวัน

63082002488 นางสาวอรอนงค& จําพุฒ

63082002489 นายนุภาวัฒน& ชมภูวงษ&

63082002490 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002491 นายไตรภพ เทียนเต้ีย

63082002492 นายวุฒิชัย ใหม#ตQะวัน

63082002493 นายสันติชัย พรมวิชัย

63082002494 นายศฤงคาร กันทะคํา

63082002495 นายภรัณยู เชียงคํา

63082002496 นายสวราชย& แสงคํา

63082002497 นายเชิดชู มะโนเจริญ

63082002498 นางสาววาสนา ธรรมพันธ&

63082002499 นายพจศิลปU สุดสม

63082002500 นายอนุรักษ& วงศ&ศรี

63082002501 นางสาววาสนา จับจ#าย

63082002502 นายนพดล ใจเป;<ย

63082002503 นางสาวนิฤชา สืบแสน

63082002504 นายอนุชา หม่ันคิด

63082002505 นางสาวสุภาว& ลนทอง

63082002506 นางสาวพรรณธิพา ยาระนะ

63082002507 ว#าที่ร(อยตรีศตวรรษ สมบัติใหม#

63082002508 นางสาวพัชรี ดีเลิศ

63082002509 นางสาวกัลยาณี สุทธิกุล

63082002510 นายตันติกร เลื่อยสาด

63082002511 นางสาวกันต&กมล เงินพจน&

63082002512 นางสาวโสพิศตา บุรีรัตน&

63082002513 นายปวเรศ สุขสวัสด์ิ

63082002514 นางสาววีรยา จันทร&ยอด

63082002515 นางสาวอรพรรณ วิลัย

63082002516 นายมีชัย พีละแสน

63082002517 นายจุติเทพ โยธิน

63082002518 นางสาวนันทกา ปูXเงิน

63082002519 นายสรานนท& พุทธสอน

63082002520 นายปฏิพัฒน& กาศแสวง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002521 นางสาววนิดา โนราช

63082002522 นางสาวณัฐวดี ประสพ

63082002523 นายชินโชติ สุวิทย&

63082002524 นายชิตดนัย ไชยมงคล

63082002525 นางสาวจุฬาลักษณ& หม่ืนตุ(ม

63082002526 นายสุรสิทธ์ิ คําอ(าย

63082002527 นายฉัตร&วิวัตร& ดวงใย

63082002528 นายรณฤทธ์ิ หม#องพิไชย

63082002529 นายคมกฤษณ& ป=นชัย

63082002530 นายองอาจ ทาแกง

63082002531 นางสาวมาลัยพร จอมเจ(าวัว

63082002532 นางสาวณัฐทิกานต& บุญเพ่ิมพูล

63082002533 ว#าที่ ร.ต.สรวิชญ& มูลทา

63082002534 นางสาวหทัยชนก มีสุข

63082002535 นางสาวศิรประภา เอี่ยมจะโร

63082002536 นางสาววัชราพร สุภาศรี

63082002537 นางสาวพิมพ&ประไพ วงค&ษา

63082002538 นางสาวทิราภรณ& เครือคําอ(าย

63082002539 นายณฐนนท& หมอกขัติ

63082002540 นางสาวพิมพ&ชนก ตามนต&

63082002541 นายณัฐวุฒิ สิทธิหล(า

63082002542 นางสาวก่ิงแก(ว ทามูล

63082002543 นายเขมมนัท คฤหาสน&ทอง

63082002544 นายวิทยา ปราการ

63082002545 นายสุภาภณ นิธิชูปรีดา

63082002546 นางสาวกนกลดา ใจตาบุตร

63082002547 นางสาวก่ิงกาญจน& พรมสืบ

63082002548 นายเจษฎา ภีระสินธุ&

63082002549 นายกิติพงษ& เทพป=นติ

63082002550 นางสาวจันทร&เพ็ญ คําแขก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002551 นางสาวพวงผกา อุ#นเครือ

63082002552 นางสาวเมธาวดี ใจแก(วแดง

63082002553 นางสาววรณัน สุภาแก(ว

63082002554 นางสาวภาณุมาศ เทพสุธรรม

63082002555 นางสาววรงค&พร กองกุณะ

63082002556 นางสาวธิษณาธรณ& จันเทพ

63082002557 นายนันทวัฒน& แก(วใจบุญ

63082002558 นางสาววิจิตรา ศรีบานเรือง

63082002559 นายสุรศักด์ิ สุทธิมวล

63082002560 นางสาวพิชญ&นภา เขตอินตา

63082002561 นางสาวพัชรา กาวี

63082002562 นางสาวธัญภัส กลิ่นจันทร&

63082002563 นางสาวนวพร เทพเดชา

63082002564 นางสาวแสงดาว ดูใจ

63082002565 นางรัตติกาล สมโน

63082002566 นางสาวจุติพร บ#อแก(ว

63082002567 นางสาวธีมาพร อินตา

63082002568 นางสาวจุฬามณี ทองชา

63082002569 ว#าที่ร(อยตรีหญิงธนัชพร แจ(ปVอม

63082002570 นางสาววาธิณี เชื้อตุ(ย

63082002571 นายณัฐพงษ& ทิพวรรณ&

63082002572 นางสาวภิรมย&ภรณ& สะเสริม

63082002573 นางสาวสรวงสุดา สายคําฟู

63082002574 นายวณัฐพงศ& ศรีเรือง

63082002575 นางสาวประกายกาญต& วงศ&เรือน

63082002576 นางสาวอภิญญา วิบูลย&ผล

63082002577 นายวัชรพล โพธ์ิดี

63082002578 นายนิรันดร& สุทธิ

63082002579 นางสาวนิลอุบล เย็นชุ#ม

63082002580 นางสาวจุฑามณี เมฆรัตนชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002581 นางสาวจิณณ&ณณัช สนธิ

63082002582 นางสาวสุวนันท& จันไชยยศ

63082002583 นางสาวน้ําเพชร สร(อยทอง

63082002584 นายพลชนก กอบแก(ว

63082002585 นางสาวอรพิน มณีสาร

63082002586 นายนพรัตน& คําอิ่น

63082002587 นายพชกร วงค&ช#างเงิน

63082002588 นางสาวรัตติยากร พักแพง

63082002589 นายรามิล สุวรรณศร

63082002590 นางสาวพิมพ&ผกา ดาววงศ&

63082002591 นายพงษ&ประภัทร เฉียบแหลม

63082002592 นางสาวชัชชุอร ดนัยดุริยะ

63082002593 นายธนาวุฒิ การเพียร

63082002594 นายธนกฤต แก(ววงศ&วาล

63082002595 นายนัทธพล แปงใจ

63082002596 นายเวชยันต& มหาวรรณ&

63082002597 นายชาครีย& สงวนสุข

63082002598 นายทินกร กูลสวัสด์ิมงคล

63082002599 นางสาวรุ#งนภา กาแพร#

63082002600 นายพีร พล สุวรรณ 

63082002601 นางสาวอัจฉราภรณ& หน#อหล(า

63082002602 นายอภิชาติ ป5มปา

63082002603 นางสาวมะลิวัลย& ยามะสัก

63082002604 นางสาวณัฐกานต& ปงธิยา

63082002605 นายเฉลิมชัย สวนสวรรค&

63082002606 นางสาวหิรัณยา ปXางง(วน

63082002607 นางสาวอติกานต& ไทยใหม#

63082002608 นางสาวจิตราภรณ& ศิริ

63082002609 นางสาวจิราวดี ป=นผาง

63082002610 นางสาวพิมภกา จิตรแจ(ง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002611 นางสาวนัทธมน กTาแปง

63082002612 นางสาวจามจุรี จิตหาญ

63082002613 นายณัฐพล อวนมาก

63082002614 นางสาวศิรินภา ต๊ิบโตQะ

63082002615 นางสาวพรรณนิกา ดุมวัน

63082002616 นางสาวฐิติมา จัดสม

63082002617 นางสาวสุรีย& อินประชา

63082002618 นายรัฐพงษ& เดชะวงศ&

63082002619 นางสาววนัดดา ป=ญญาทิพย&

63082002620 นางสาวธัญลักษณ& เจียตระกูล

63082002621 นางสาวพรวิมล แสนอะทะ

63082002622 นางสาวอรุณี เทพสาย

63082002623 นายพีระวัฒน& ใหม#หล(า

63082002624 นายกรีฑา ขัติวงศ&

63082002625 นางศุภัชญา มหาไชย

63082002626 นายธัญวิช ตาแว#น

63082002627 นางสาวรัตนา ดูพร(อม

63082002628 นายเชษฐ&ชัย อุดแก(ว

63082002629 นายบดินทร& วงค&ดี

63082002630 นายพงศธร ใจหงษ&

63082002631 นางสาวณัฐธิดา สิงห&แก(ว

63082002632 นายปวุติ ศรีใจ

63082002633 นางสาวกัลยรัตน& ทิพย&ตัน

63082002634 นายศรัญDู จันทร&ตQะ

63082002635 ว#าที่ ร.ต.ศุภณัฐ มณีกาญจน&

63082002636 นางสาวภัทรธิดา ไพรธนสิน

63082002637 นางสาวนภารัตน& จองคํา

63082002638 นางสาวคัชาริณ จรอุโมงค&

63082002639 นายเกียรติศักด์ิ เตปู

63082002640 นายบุริศร& ดาวฤกษ&
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002641 นางสาวพิมพ&พิลาศ งามดี

63082002642 นางสาวนิรมล พิพัฒน&ทวีวงศ&

63082002643 นางสาวปาณิสรา เฟc\องไพบูลย&

63082002644 นายพรสุริยะ เครือวงค&

63082002645 นางสาวภัสร&ชญามณฑ& แก(วแกมเงิน

63082002646 นายภูริทักษ& แสนหลวง

63082002647 นางสาวลภัสนันต& จันทา

63082002648 นายชัยมงคล สมบัติ

63082002649 นางสาวศิริลักษณ& โชคดี

63082002650 นางสาวพัชรีพร อินทะมูล

63082002651 นายศุภกิตต์ิ ใจแก(วแดง

63082002652 นางสาววิรัชฎา ศรีพลาย

63082002653 นางสาวจิตตมาศ มณีกาศ

63082002654 นางสาวปพิชญา ยะบุญธง

63082002655 นางสาวจุฬาลักษณ& พรมส(มซ#า

63082002656 นายเมทวี ทนันไชย

63082002657 นางณัฐธยาน& กองแก(ว

63082002658 นายธนวุฒิ ขัดป=ญญา

63082002659 นางสาวจารุวรรณ เติบโต

63082002660 นายสุพจน& เดชบุญมาก

63082002661 นายสิทธิพงษ& อุ#นเอ(ย

63082002662 นางสาวฉันทนีย& พลหาญ

63082002663 นางสาวอนุทัย ป=นทะกูล

63082002664 นางสาวนฤมล ยาสมุด

63082002665 นางสาวธนวรรณ เหมยเปPง

63082002666 นายศักดิพัฒน& สุริยะวงศ&

63082002667 นายวงศกร โทนะพันธ&

63082002668 นางสาววิรยา ธิโนชัย

63082002669 นางสาวพรรณิภา ชายลาด

63082002670 นายมงคล จ๋ีคํา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002671 นายกฤตชยา โปธิรัง

63082002672 นางสาวปรีญารัตน& สุภาษิต

63082002673 นายชญานนท& มะโนแป]ก

63082002674 นายธรณินทร& ปาเครือ

63082002675 ว#าที่ร(อยตรีศิริขวัญ คําภิโล

63082002676 นางสาวอัยยรัช ครพิรุณ

63082002677 นางสาวธนาพร จินดาลัย

63082002678 นางสาวรุ#งนภา สิมารักษ&

63082002679 นางสาวผการัตน& ภาวงศ&

63082002680 นางสาวชฏาธาร โมกสุวรรณ

63082002681 นางสาวพรรณนิภา กาวิตู

63082002682 นางสาวเนตรนภา มโนทา

63082002683 นายมงคล อรรถวิเชียร

63082002684 นางสาวภานุชนาถ ไทยบุญเรือง

63082002685 นางสาวธนิฐตา นิรากรณ&

63082002686 นางสาวชญาณิศา ชัยน#าน

63082002687 นางสาวขวัญตา จินดาลัย

63082002688 นายพศุตม& ป5นไข

63082002689 นางสาววานิสา มหาวงศ&

63082002690 นายนัดตพล มังคะวงค&

63082002691 นางสาวกาญจนา อินกาสุข

63082002692 นางสาวดลยา จรรยาดี

63082002693 นายศุภกิตต์ิ สุนันตQะ

63082002694 นายดนุเดช สุฤทธ์ิ

63082002695 นางกมลวรรณ ใบปVอ

63082002696 นายยสินทร สุขแสน

63082002697 นางสาวชุติมณฑน& จันตาวงศ&

63082002698 นางสาวขวัญใจ เชี่ยวสุวรรณ

63082002699 นายธรรมนูญ แสนหลวง

63082002700 นายประภวิษณุ& ข(ามสาม
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002701 นางสาวไอรดา ท(าวอาวุธ

63082002702 นายพิเชฐ รสกลิ่นกันทา

63082002703 นายสุภาษิต ป5นตาเทพ

63082002704 นางสาวอังคณา วิเชียรสมิชาติ

63082002705 นายฐปณวัชร& สมศักด์ิ

63082002706 นายวรพงษ& อุเทน

63082002707 นายคณิน พลสิงห&

63082002708 นางสาวปวีณา โกสินทร&

63082002709 นายวัชระ ถวิลนอก

63082002710 นางสาวฐาณิษฎา นากายามะ

63082002711 นางสาวกุลณัฐ ถานะ

63082002712 นางสาวอัญชลี ลุนันตQะ

63082002713 นางสาวสุนิตา สุดสาคร

63082002714 นายณัฐพงศ& เย็นใจ

63082002715 นายพงศกร การะแบก

63082002716 นางสาวธัญชนิต ตะนาวศรี

63082002717 นางสาวรัตนาภรณ& ลอยธง

63082002718 นางสาวกาญจนา กลิ่นขจร

63082002719 นางสาวทิพวรรณ ธาตุรักษ&

63082002720 นายคะนินทร แสนกาวี

63082002721 นางสาวภิญญามาศ ก(อนใจ

63082002722 นายวรพงษ& แสงคํามา

63082002723 นายพิทักษ& อ#อนทอง

63082002724 นายนครินทร& อินสุข

63082002725 นางสาววราภรณ& เหลืองประมวล

63082002726 นางสาวกรวิภา ลือชา

63082002727 นางสาวแรงอุบล จงถนอม

63082002728 นางสาวอัญชลีพร ดวงแก(ว

63082002729 นางสาวนวรัตน& มะโนวอน

63082002730 นายศรัญ ใจน(อย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002731 นายนพดล อินถา

63082002732 นางสาวจุฑาทิพย& บุดดี

63082002733 นายเปรม ภักดีศรีสันติกุล

63082002734 นายฐาปกรณ& เหล#าไชย

63082002735 นางสาววาสินี สืบไชย

63082002736 นางชนาภา สมหาญวงศ&

63082002737 นายสิรสิทธ์ิ คํายวง

63082002738 นางสาวปณิดา ธงสิบสอง

63082002739 นางสาวบุษบา หล(าปาวงค&

63082002740 นายดนุพล ณวันมา

63082002741 นางสาวศรัณย&พร มะโนป5น

63082002742 นายฤทธิชัย พูลสวัสด์ิ

63082002743 นายวีรวัฒน& ภัทรเคหะ

63082002744 นายธนวันต& รอดรู(

63082002745 นายภิรมณ& ดวงรักษ&

63082002746 นางสาวจุรี นายทุนหล(า

63082002747 นายนิพิฐ เสาร&สุวรรณ&

63082002748 นายวิทยา กTองคํา

63082002749 นายภูเบศร& อัจฉริยมาศ

63082002750 นางสาววิภาวี แสงสุรีย&โรจน&กุล

63082002751 นางสุพัตรา สมบัติธนสาร

63082002752 นางสาวพิมภิลาวรรณ ก(อเฝcอ

63082002753 นางสาวณัฐริกา ชื่นกระจ#าง

63082002754 นางสาวพัชรินทร& เข้ือคําลือ

63082002755 นางสาวสาวิตรี ขันติยะ

63082002756 นางสาวกัญญารัตน& ดวงจิต

63082002757 นายอรรถพล สิมสีดา

63082002758 นายสิทธิเดช ประไพพงษ&

63082002759 นายนัฐพล แก(วอุด

63082002760 นางสาวภานุมาส ชัยอํานาจ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002761 นายวิษณุ สองเปPง

63082002762 นางสาวนิศารัตน& อุดนัน

63082002763 นางสาวกันต&ฤทัย ป5นตาสี

63082002764 ว#าที่ร(อยตรีอนุชาติ บุญวงค&

63082002765 นางสาวนิตยา ฝ=<นเฝcอ

63082002766 นางสาวไพลิน หลวงธิจา

63082002767 นายธงชัย ดํารงพนาเกียรติ

63082002768 นางสาวน้ําทิพย& ราญรอน

63082002769 นายณรงค&ศักด์ิ ลางหล(า

63082002770 นายชนาธิป ไชยแก(ว

63082002771 นายภานุวัฒน& จ้ีอินทร&

63082002772 นายภาณุวัฒน& น้ําสา

63082002773 นางสาวฤทัยชนก มูลพุ#มสาย

63082002774 นางสาวมณีรัตน& ศรีวิชัย

63082002775 นางสาวอภิศรา ปาละโกน

63082002776 นายวิทูร ไชยภา

63082002777 นางสาวจุฑามาศ กาวิลตา

63082002778 นายธนบดี วรรณราช

63082002779 นายจิรพนธ& ฝ=<นชุมภู

63082002780 นางอัญธิกา ลมลื่น

63082002781 นายจิระพงษ& สามลทา

63082002782 นางสาวสุดารัตน& ไชยการ

63082002783 นายจิรายุ น(อยหมอ

63082002784 นายณัฐพงศ& ปูเรือน

63082002785 นางสาวธัญนิฏฐา นะติยา

63082002786 นายภูริพันธ& กํ่าแก(ว

63082002787 นางสาวเรณู แก(วนํา

63082002788 นายสุธิน ทายะรินทร&

63082002789 นางบุษบา อินเตชะ

63082002790 นายสกล สิทธิ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002791 นายธวัชชัย สงคราม

63082002792 นายเชษฐพันธ& สิงห&เทพ

63082002793 นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ&

63082002794 นางสาวสุธิดา กันทวงค&

63082002795 นางสาวสุกัญญา เมืองดี

63082002796 นายณัฐสิทธ์ิ ป5งกัน

63082002797 นายธัญพิสิษฐ& รุ(งแก(ว

63082002798 นางสาวชนิตตา ฟ=งเย็น

63082002799 นางสาวชลธิชา คอทอง

63082002800 นายเกรียงไกร สิงห&สุริยะ

63082002801 นางสาวพราวนภา ฉัตรพรม

63082002802 นางสาวพิชกุล อรุณพงษ&

63082002803 นายศตวรรษ ธาตุรักษ&

63082002804 นางสาวพัชราพร จาระณะ

63082002805 นายณัฐพงศ& ไชยรัตน&

63082002806 นายพงศกร หงษ&หิน

63082002807 นางสาวกชพร กูโน

63082002808 นางสาวณัฐมล บุญเลิศ

63082002809 นางสาวมาศสุภา ไชยชะนะ

63082002810 นางสาวณัฐสิณี กันตQะ

63082002811 นายธนยศ กันทะมา

63082002812 นางสาวณัฐกานต& เซ#งจ#าว

63082002813 นายอรุณรุ#ง อินสมพันธ&

63082002814 นางสาวจิราวรรณ พุ#มมูล

63082002815 นางสาววราลักษณ& เครือตQะมา

63082002816 นางสาวขลิตา เสนพนัสสัก

63082002817 นางสาวภิริณี อินทระชัย

63082002818 นายวัชรพล นวลวงศ&ขจร

63082002819 นางสาวนันทิกร สุทธิ

63082002820 นางสุทัตตา อินทรรุจิกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082002821 นายเสกสิทธ์ิ จิตตาดู

63082002822 นายชนินท& ใหม#หม(อ

63082002823 นายณัฐวุฒิ จําปาทุม

63082002824 นายนิพนธ& เจริญศิลปU

63082002825 นายธนดล คํามา

63082002826 นายธีระพงษ& หงษ&สาม

63082002827 สิบเอกกิตติพงศ& พิทํา

63082002828 นายศิริชัย เฉพาะธรรม

63082002829 นายวุฒิชัย เมทาคํา

63082002830 นางวีรรัตน& จิตรธนสุริยะกุล

63082002831 นายศิวกร โปXงแก(ว

63082002832 นายภัทรกร กําแพงเพชร

63082002833 ว#าที่ร(อยตรีอรรถพล แสนหมุด

63082002834 นายกฤษดา ราชไชยา

63082002835 นางสาวอุรัสยา เพชรใหญ#

63082002836 นางสาวรัชดาภรณ& ตQะวิไชย

63082002837 นางสาวสาลิณี มีเดช

63082002838 นางสาวปริชญา กันทะทรง

63082002839 นางสาวชฎาพร สานธรรม

63082002840 นางสาวบุษบาภรณ& อนันเทพา

63082002841 นางสาวกัณฐภรณ& สุวรรณการ

63082002842 นางสาวสุภัสร กิติบุตร

63082002843 นางสาวพีนารินทร& ปุระเสาร&

63082002844 นางสาวชุติมา สีสุวรรณ

63082002845 นายคเชนทร& รินใจ

63082002846 นางสาวเมมิตรา จักขุเรือง

63082002847 นายเจษฎา คําราชา

63082002848 นางสาวเมธิณี สิทธิยา

63082002849 นางสาวสมัชญา ค(าสม

63082002850 นางสาวรังสิยา สืบกันทะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002851 นางสาวธัญญาเรศ เหลี่ยมมงคล

63082002852 นายบุรัสกร คุ(มกิจ

63082002853 นายอนุภาพ ทาวรรณะ

63082002854 นางสาวภาวินีย& วงศ&อ#อน

63082002855 นางสาววันนิดา เตมียะ

63082002856 นายวรโชติ ภางค&สอาด

63082002857 นางสาวไอริน วงศ&วิวัฒน&

63082002858 นายนนทวัส จันทร&ตQะเครือ

63082002859 นางสาวอารยา วิญญายอง

63082002860 นางพิมพ&ใจ บุญเรือง

63082002861 ว#าที่ร(อยตรีรุจาภา ป5งเมือง

63082002862 นางอภิญญา วรรณคํา

63082002863 นายจิระพงศ& แสนใจ

63082002864 นางสาวจีรนันทร& จันเมืองมาย

63082002865 นางสาวลิลณ&ลฎา โรจน&นิธิพร

63082002866 นางสาวพีรภาว& ศิริสุข

63082002867 นางสาวนงลักษณ& ปูXป=Rน

63082002868 นางสาวสุพรรณี คําแสน

63082002869 นางสาวพสิกา มาเทพ

63082002870 นางนันทิกานต& เครือวิยะ

63082002871 นายธนาวิทย& สายฝูง

63082002872 นายพัชรพล จําปาหอม

63082002873 นายชาญวิทย& วงศ&ใหญ#

63082002874 นายศิลา จันทร&คํา

63082002875 นายศุภกร สายเครือรินทร&

63082002876 นายธีรวัฒน& บ(านสระ

63082002877 นายนักรบ บุญมาลัย

63082002878 นางสาววิลาวรรณ& น(อยท#าช(าง

63082002879 นายวรพล สิงห&เรือง

63082002880 นางสาวจารุวรรณ จันทร&มูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002881 นายเอกลักษณ& พลพิชัย

63082002882 นายจิรวัฒน& พูลสวัสด์ิ

63082002883 นางสาวปภัสสร พุทธิแก(ว

63082002884 นายยุทธนา เขียวนิล

63082002885 นายถิรวัฒน& เมธาวงศ&

63082002886 นางสาววิภาวัลย& หล(าตานะ

63082002887 นางสาวนิภาพร บุญธรรม

63082002888 นายฉัตรชัย แสนอิว

63082002889 นายอนุชิต ดวงพันธ&

63082002890 นายเจษฎา แก(วบุญป=Rน

63082002891 นางสาวปาริชาต มณีโชติ

63082002892 นายพีรพัฒน& สะเอียบคง

63082002893 นางสาวคณิศรา ใจสุนทร

63082002894 นายชนินทร& เลิศเกษม

63082002895 นายสมคิด ชัยสงคราม

63082002896 นางสาวโชติกา กล(าหาญ

63082002897 ว#าที่ ร.ต.ธีรเดช ประพฤติ

63082002898 นางสาวธิดารัตน& ทองคําโฮ(ง

63082002899 นายพัชรพล วัฒนพร

63082002900 นายเจษฎากร จันกา

63082002901 นางสาวสุภนิตย& พุทธิมา

63082002902 นางสาวบุษยมาศ กาญจนวงศ&

63082002903 นางสาวอทิตยา ธิราช

63082002904 นายสิรวิชญ& แพร#กาษา

63082002905 นายสุภาษิต สิทธิประภา

63082002906 นายเชาวฤทธ์ิ สร(อยแก(ว

63082002907 ว#าที่ร(อยตรีกิตติพงษ& วงษ&วุฒิ

63082002908 นายคฑาวุฒิ ใจกาศ

63082002909 นายกิตปกรณ& อุQตชัยวงค&

63082002910 นายอิสระพันธุ& วิรัตนชัยวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002911 นายจิรเมธ ลีลาศ

63082002912 นางสาวปริศนา ปูแปง

63082002913 นายจุนฬชาติ กัปปะหะ

63082002914 ส.ท.พงษ&พิพัฒน& เตชะนันท&

63082002915 นางสาวนิภาวรรณ ขาวงาม

63082002916 นางสาวดวงเดือน สอนใจ

63082002917 นายอัศวฤทธ์ิ เหมือนฟู

63082002918 นางนิรมล เหมยต#อม

63082002919 นางสาวแคทรียา ตัญDู

63082002920 นางสาวมัลลิกา สุทธิ

63082002921 นางสาวหทัยรัตน& มณีวรรณ&

63082002922 นายณัฐพล หาญใจ

63082002923 นายมนตรี คําไพร

63082002924 นายธีรนาถ สิทธิอาษา

63082002925 นางสาวมะลิ แสงหล(า

63082002926 นางสาวจันทร&ฉาย สุรินทร&

63082002927 นางสาวสกุลรัตน& ขันแก(ว

63082002928 นางสาวชนิดา คิดต๋ัน

63082002929 นายรุ#งรักษ& เรือนประเสริฐ

63082002930 นางสาวกานต&พิชชา เตTจQะนัง

63082002931 นางสาวอรญา ยะรินทร&

63082002932 นางสาวสุจิตราภรณ& คนโต

63082002933 นายธีระศักด์ิ นิจพันธ&

63082002934 นางสาวศิริรัญญา กิติศักด์ิ

63082002935 นางสาวอินทิรา ชีวิตราบรื่น

63082002936 นางสาวสุนันทา ประจานุกุล

63082002937 นางสาวมัชฌิมา ต๊ิบศรีบุตร

63082002938 นายกิตติชัย ชัยชนะ

63082002939 นางสาวพัชราภรณ& สวนยะ

63082002940 นางสาวสิตานันท& คําสุ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002941 นายธีระพงษ& สุวรรณวงศ&

63082002942 นายวรกานต& สุภาพ

63082002943 นางสาววริศรา เหมืองสาม

63082002944 นายวงศธร หลวงจันทะ

63082002945 นางสาวธนพร วิมาลัย

63082002946 นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ&

63082002947 นางสาวเสาวลักษณ& ใคร(โท(ง

63082002948 นางสาวกฤษชาญา หม#องสา

63082002949 นางสาวแพรวา เชื้อศิลา

63082002950 นางสาวป5ยะนุช จบแสน

63082002951 นายภาสกร รัตนวิจิตร

63082002952 นายสุริยะ ศรีวิชัยมูล

63082002953 นายอธิวัจน& ใจสาร

63082002954 นางสาวอภิชญา หงษ&ย่ีสิบสี่

63082002955 นางสาวมณฑิชา จันทร&สุข

63082002956 นางสาวเณศรา จะวะนะ

63082002957 นางสาวนวภัสร& ลาดมา

63082002958 นายภัทรพงษ& หล(ากัน

63082002959 นายสิทธินนท& ชัยวงศ&

63082002960 นางสาวจุฑาทิพย& ทะนันชัย

63082002961 นายมโนเชาว& ป5ดเคราะห&

63082002962 นางสาวเนตรชนก สหธารา

63082002963 นายนิชคุณ จายน(อย

63082002964 นายอาณัตชัย รอสมิง

63082002965 นายจาตุรนต& มหายศนันท&

63082002966 นางสาวสุวัจนี แก(วราช

63082002967 นางสาวสุภาภรณ& วะเท

63082002968 นายธนากร ตาโน

63082002969 นายสุริยา คําภิระธรรม

63082002970 นายทัศนะ ศรเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082002971 นางสาวพรพิมล ตุ(ยดง

63082002972 นายพีรดนย& พูลสวัสด์ิ

63082002973 นายปฏิภาค คําสุขฉลาดพันธ&

63082002974 นายณัฐวัฒน& สุทธะคํา

63082002975 นางสาวอัณณ&ชณิภา อินจินดา

63082002976 นายเกียรติศักด์ิ อุดนัน

63082002977 นางสุภาภรณ& งามล(อม

63082002978 นายเฉลิมพล อินตQะเสน

63082002979 นางสาวชนนิษฐ& ศรีปฐมสวัสด์ิ

63082002980 นายจตุพล ยศป5นตา

63082002981 นายวรกานต& ยะยอง

63082002982 นางสาวศรัญญา หม#องอินตQะ

63082002983 นายธนภพ ทิวิชัย

63082002984 นางสาวศรสวรรค& จําศิล

63082002985 นางสาวจินตภา ป=ญญา แก(ว

63082002986 นายปลอดภัย ใจฟู

63082002987 นายธนพงศ& ยศนันท&

63082002988 นางสาววิภาดา บุญสูง

63082002989 นายเมธนันท& บุญพระรักษา

63082002990 นายธนกร คํามณี

63082002991 นายบุญรัตน& ผาธํารงไท

63082002992 นายนฤเบศร& อริวันนา

63082002993 นางสาวกัญญาภัทร แสงวัน

63082002994 นายสมโภชน& ขัดศรี

63082002995 นายปวีณ ผลทอง

63082002996 นางสาวศิริโฉม บุญฤทธ์ิ

63082002997 นายณัฏฐพล ฉลาดการ

63082002998 นางสาวเบญจมาศ หล#ายสอง

63082002999 นายธีระวัจน& จันทร&กันธรรม

63082003000 นางสาวณิชาฎา คําป=ญโญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003001 นายศุภวิชญ& ยะสารวรรณ

63082003002 นายวุฒิชัย มะโนวัง

63082003003 นายกิตติคุณ กวางทู

63082003004 นายตฤณ ทวีเดช

63082003005 นายธนเมธ มกรสุต

63082003006 นางสาวลินดา ไสยาพรม

63082003007 นายธนาวัตร ไชยรุ#งเรือง

63082003008 นายกฤษดา สมพมิตร

63082003009 นายศุภนิมิต เชียงแรง

63082003010 นางศรัณย&พัชต& เทพวงค&

63082003011 นายวุฒิไกร ปVอตะมา

63082003012 นางสาวอภิญญา กันธิมา

63082003013 นายนันทวัฒน& ไชยมงคล

63082003014 นายสิรวิชญ& ไพบูลย&

63082003015 นายพงศกร โยธาดี

63082003016 นางสาวกนกพร อรุณกาล

63082003017 นางสาวจุฑามาศ ชวนรัมย&

63082003018 นางสาวพลอย อุดมสม

63082003019 นางสาวสุภาพร ฤทธิไกร

63082003020 นายรังสรรค& แคว(งอินทร&

63082003021 นายอนุกูล มหาวงค&

63082003022 นางสาวชนิกา บรรจบ

63082003023 นางสุมินตรา หน#อแก(ว

63082003024 นายเอกพล คนสูง

63082003025 นายเฉลิมฤทธ์ิ ศตะกูรมะ

63082003026 นางสาวธิดารัตน& พลเย่ียม

63082003027 นางสาวกัญญาภัค มาละใจ

63082003028 นางสาวพัชราพรรณ วรรณจักร&

63082003029 นายสนธยา คําคิด

63082003030 นายกฤช สงสิริพันธุ&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003031 นายพิทักษ& ลังกากาศ

63082003032 นายปรัชญา มะชะลา

63082003033 นางสาวศจิกา บุญทอง

63082003034 นายณัฐวัฒน& ด้ันเมฆ

63082003035 นายนัทธพงศ& สุตานันต&

63082003036 นางผกาพร แดงเรือ

63082003037 นายณัฐพล วินทวามร

63082003038 นางสาวสุพักต&ดี ศรีสง#า

63082003039 นายอานนท&ชัย ทะลือ

63082003040 นายอํานาจ ไชยะเลิศ

63082003041 นายณัฐวัตร ใจดา

63082003042 นางสาวดารารัตน& ชาวแพร#

63082003043 นางสาวณัฐฐานิตา คํามามูล

63082003044 นายสุธิพงศ& ประธานราษฎร&

63082003045 นางสาวกุสุมา คําเฮือน

63082003046 นายเจตบดินทร& ศิริพันธ&

63082003047 นายคมสันต& อวดครอง

63082003048 นายสิปภาส วะระกูล

63082003049 นายกิตติพงษ& รอบคํา

63082003050 นายทัชชกร กองมงคล

63082003051 นางสาวทิพวัลย& วุฒิ

63082003052 นางสาวปรียาภัทร& เอกจันทร&

63082003053 นายพงศกร กาบัว

63082003054 นายวุฒิชัย พ#อแจ(

63082003055 นางสาวป5\นนภา ธนันชัย

63082003056 นายวิศรุต น้ําชํา

63082003057 นายภานุวัฒน& รุณตQะราช

63082003058 นายวราวุธ พงษ&ทองหล#อ

63082003059 นางสาวธีราภรณ& ใจซ่ือ

63082003060 นายศราวุฒิ อิสระไพศาล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003061 นางสาวอภิญญา ฝ=<นแก(ว

63082003062 นายศิริชัย ใจอะทะ

63082003063 นางสาวแคทรียา เพ็ญอัมพร

63082003064 นางสาวจุฑารัตน& ผัดอิ่นแก(ว

63082003065 ว#าที่ร(อยตรีหญิงภัทรธียา อินทรัญ

63082003066 มตอุเทน สุขใจ

63082003067 นายศุภฤกษ& ไหลงาม

63082003068 นายชาญณรงค& กุหลั่น

63082003069 นายกิตติธนโชติ คงแสนคํา

63082003070 นางสาวชลิตา แก(วเชื้อ

63082003071 นางสาวอัมพิกา กําลังว#อง

63082003072 นายอภิรักษ& มณQวรรณ

63082003073 นายธนาวุฒิ คําอินทร&

63082003074 นางสาวธัญพิมล มาลีกิตติการต&

63082003075 นายธวัช แก(วบุญมา

63082003076 นายธนพงษ& แมนบรรพต

63082003077 นางสาวเสาวรัตน& โลแก(ว

63082003078 นางสาวอมรรัตน& อินตQะ

63082003079 นายนิธิ ด(วงประสิทธ์ิ

63082003080 นายสาธิต ญาณทัสนะสกุล

63082003081 นายธนาวุฒิ มาลี

63082003082 นางสาวธิดารัตน& พรมทัด

63082003083 นายเจตนิพัทธ& ชะโพ

63082003084 นายนัฐพงษ& วงษ&สละ

63082003085 นางสาวรัชนีกร สมศิริ

63082003086 นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

63082003087 นายอภิวัฒน& กTอนนาค

63082003088 นายสันติ แสนธนโชคชัย

63082003089 นางสาวนันทยา แสนหลวง

63082003090 ว#าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก ซอมน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003091 นางสาวนิภาพร บุญมี

63082003092 นางสาวศิรินทิพย& เหล็กเทศ

63082003093 นางสาวสุภาภรณ& คําไชยวงค&

63082003094 นายวีระชัย บุญหอม

63082003095 นางสาวเขมมิกา สายศร

63082003096 นายชวลิต ชมภูเทพ

63082003097 นางสาวอภิญญา มณีทองเจริญ

63082003098 นางสาวอภิญญา แซ#โซว

63082003099 นางสาวพุทธชาติ ประสิทธ์ิศรีสุข

63082003100 นายจิตรทิวัส ป=ญญาคม

63082003101 นางสาวธัญวรัตน& ตาทอง

63082003102 ว#าที่ ร.ต.หญิงโสภาลักษณ& ไพรวงศ&

63082003103 นางสาวชญานิษฐ& แซ#ซ(ง

63082003104 นายโชกุล อริยะวงค&

63082003105 นายไฟโรจน& ธรรมมาศ

63082003106 นางสาวประภัสสร วงศ&ไชยสิทธ์ิ

63082003107 นางสาวจิดาภา เงาธรรม

63082003108 นายกิตติพงษ& อิ่นเงิน

63082003109 นายนฤกบินทร& จันธิมา

63082003110 นางสาววิศัลย&ศยา วรธนเกษมพล

63082003111 นางนันท&นภิภา พรมมา

63082003112 นายชนะชัย วรรณสืบ

63082003113 นางสาวป5ยนุช ดีมาก

63082003114 นายวิชัย ขันแก(ว

63082003115 นางสาววิไลวรรณ ป=นธิวงศ&

63082003116 นายมาฆบดินทร& ผิวขาว

63082003117 นายธีรพัฒน& ก(อนแก(ว

63082003118 นางสาวอรวรรณ ป=นนา

63082003119 นางสาวธิดารัตน& วงค&สิงห&แก(ว

63082003120 นายชลธิศ กันทวงค&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003121 นายพงศกรณ& สอาดเอี่ยม

63082003122 นางสาวมีนา ต#ายพูล

63082003123 นายไกรวิชญ& นภาลัย

63082003124 นายเดชานนท& เฉพาะธรรม

63082003125 นายรัฐพล อินปา

63082003126 นายพีรพัฒน& พรเจริญ

63082003127 นายชิษณุพงศ& จอมขันเงิน

63082003128 นายชานนท& ฤกษ&ถนอมศรี

63082003129 นางสาวจุฑามาศ แสนวงค&

63082003130 นางสาวสโรชา โนจรมา

63082003131 นางสาวสุวนันท& กิติสาย

63082003132 นางสาวกฤตพร บุตรคําลือ

63082003133 นางสาวสุพัตรา อนุกุล

63082003134 นางสาวพิชญาภา ทะแก(ว

63082003135 นายจรินทร& อะกะวงค&

63082003136 นางสาวบูรณี วงค&กลม

63082003137 นายธีรยุทธ เตมีศักด์ิ

63082003138 นางสาวจารุวรรณ คําฟู

63082003139 นายเขมวันต& สิงหเทพ

63082003140 นายพงศ&ศิริ อังกาบ

63082003141 นายเอกชัย สุนิติภานนท&

63082003142 นางสาวกมลชนก ทองแก(ว

63082003143 นายสุวินัย สิงห&แก(ว

63082003144 นางสาวสุภาภรณ& ภักดี

63082003145 นายณัฐกรณ& ถนอมไทย

63082003146 นางสาวณปภัช คําจ่ิง

63082003147 นายวรวิทย& สุเมทา

63082003148 นายณัฐวัตร แก(วบุญเรือง

63082003149 นายณัฐชนน ค(าสม

63082003150 นายชรุจ ม่ันเหมาะ

หน(า 105 จาก 177                
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003151 นายกฤษฎา ทะนะใจ

63082003152 นายเทพพร เตชะวงค&

63082003153 นายณัฐชนม& พรหมมินทร&

63082003154 นายเทียนชัย ใจบ#อแปVน

63082003155 นายจินฑกานต& ปรมสันติ

63082003156 นางสาวปวีณ&นุช เหล#าสูง

63082003157 นายศุภกร มณีรัตน&

63082003158 นางสาวชฎาพร วังอุทัย

63082003159 นางสาวภาวิณี เตจQะปุ]ด

63082003160 นางสาวสุดารัตน& ใฝXสันติธรรม

63082003161 นางสาวพัชรินทร& ขาวแท(

63082003162 นางสาวกมลชนก คําวรรณ

63082003163 นางสาวกชกร พิมพ&สวรรค&

63082003164 นายธนกฤต รวิพงศ&ภา

63082003165 นางสาวจีราภรณ& บุญรัง

63082003166 นางสาวอาลิษา ยะแสง

63082003167 นางสาวพวงเพ็ชร หนิ้วหย่ิน

63082003168 นางสาววนันธร เป;<ยรินทร&

63082003169 นายชาญณรงค& อุดจอม

63082003170 นายกฤษณพล กันทาสี

63082003171 นางสาวธัญญานุช ปวงรังษี

63082003172 นางสาวน้ํารินทร& พันอัน

63082003173 นางสาวหฤทัย โชติอัศวนันท&

63082003174 นายพงษ&สิทธ์ิ แก(วอันตา

63082003175 นายทรัพย&สถิตย& ลาวเครือ

63082003176 นางสาวนิภาพร วงค&ทอง

63082003177 นายสุวิชัย ทับชุ#ม

63082003178 นายเจนณรงค& พุทธา

63082003179 นายณัฐพล วีรสุเมธา

63082003180 นางสาวภิรมยา ปลาเงิน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003181 นางสาวปวีณา อินศรี

63082003182 นางสาวกัญญารัตน& วงค&คํา

63082003183 ว#าที่ ร.ต.วัชรากร เชื้ออินถา

63082003184 นางสาวสุภนิดา ต๊ิบปะละ

63082003185 นางสาวขนิษฐา เดวีเลาะ

63082003186 นางสาวธนภัทร เตชะกัน

63082003187 นายศุภวิชญ& นวนใจ

63082003188 นางสาวธัญลักษณ& คําลือเลิศ

63082003189 นางสาวชดาพร ไชยวงศ&

63082003190 นายวันมงคล วิโยธา

63082003191 นางสาวภควดี คิดอ#าน

63082003192 นางสาวชลภัส แสนราช

63082003193 นางสาวดารุณี ป=จเวก

63082003194 นางสาวสุวิชชา เมฆบังวัน

63082003195 นางสาวอัจฉรา เป;ยงงาม

63082003196 นางสาวรัตติกา สุภาราช

63082003197 นางสาวชนิดดา ขันเพชร

63082003198 นางสาวโสธิดา ใจแข็ง

63082003199 นายวิทยา สงเก้ือ

63082003200 นายศุภกิจ ปะทิ

63082003201 นายภาณุพงศ& เจริญในเมือง

63082003202 นายเจษฎา จิตมานนท&

63082003203 นายภราดร สุทธิพันธ&กูร

63082003204 นายชาญณรงค& ชวนประเสริฐ

63082003205 นายวรากร ถาวร

63082003206 นายวุฒินันท& คําปวน

63082003207 นางสาวอาภรณ& คงแก(ว

63082003208 นางสาวฉัตรวดี ไวโย

63082003209 นางสาวสายพิรุณ ปะละน#าน

63082003210 นายวันชนะ บังเกิดฤทธ์ิ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003211 นายกิตติศักด์ิ บุญมี

63082003212 นางสาวสุธีราพร อากิน

63082003213 นายกิตติพิชญ& กมลธง

63082003214 นายประทิน ปXาเขียว

63082003215 นายอัชนัย สิทธิชัย

63082003216 นางสาวอภิญญา กาละกูล

63082003217 นายพิสิฐ ผ#านการ

63082003218 นางสาวรัตติกร เทพวงค&

63082003219 นางสาวอัณณ&ชญา เรือนคําชัยสิน

63082003220 นางสาวดาวแจ#ม ใหญ#ผา

63082003221 นายณัฐนันท& สาใจ

63082003222 นางสาวณัฐธิดา เงินคํา

63082003223 นางสาวอัมพร เมาสาย

63082003224 นายอนุชา ติวาติน

63082003225 นางสาวประกาย ฮาวบุญป=Rน

63082003226 นายอภิสิทธ์ิ ปฎิพัทธ์ิกวี

63082003227 นายปรีวรรต แสงบุญเรือง

63082003228 นางสาวญาณิกา ป=ญญามงคล

63082003229 นางสาวจอยริกา จันทร&อินตา

63082003230 นางสาวหทัยรัตน& รอสูงเนิน

63082003231 นางสาวนฤมล ตรูหม#อง

63082003232 นางสาววราภรณ& แสนเสนา

63082003233 นายวนัชพร มะโนคํา

63082003234 นางสาวอัญชลิกา อินตา

63082003235 นางสาวสุวคนธ& ปพนวิช

63082003236 นายสิทธิชัย ทาทอง

63082003237 นางสาวฐิติพร คําลือสัก

63082003238 นายวีระชัย สุทธเสน

63082003239 นายอวิรุทธ์ิ นZัZZนทะ

63082003240 นางสาวสิริลักษณ& แสนศรี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003241 นางสาวธัญทิพย& สีแปงวงค&

63082003242 นายณัฐดนัย จินะราช

63082003243 นายสุขสันต& ตุทาโน

63082003244 นางสาวพิชชาภัทร แสนอุดแก(ว

63082003245 นายธัชนพงษ& สัตย&มาก

63082003246 นางสาวสกาวรัตน& ฟูอ(าย

63082003247 นายณัฐพงษ& โม#งจันทร&

63082003248 นายภาณุพงค& ตาใจ

63082003249 นางสาวอุมาพร ตาพันธ&

63082003250 นางสาวโสภาพร ขวัญพรหม

63082003251 นายอาทิตย& อรรคฮาต

63082003252 นางสาวพิมพ&พรรณ เหมืองห(า

63082003253 นางสาวรุ#งทิวา กันทะวงค&

63082003254 นางสาวสิรินยา บุญยืน

63082003255 นางสาวศิริวรรณ ซองเงิน

63082003256 นายทินกร เดชวิลัย

63082003257 นายตวงสิทธ์ิ สมจินตนารมย&

63082003258 นางสาวลัดดา ชลใสเย็น

63082003259 นางสาวอินทุอร สิทธิดง

63082003260 นางสาวชนภรณ& โรรัมย&

63082003261 นางสาวณัฏฐทิตา พงศ&ประภาอําไพ

63082003262 นางสาวทิพย&ธัญญา ทิพย&สม

63082003263 นายนคร มหาภูผานิล

63082003264 นางสาวสุดา ชัยมณี

63082003265 นายเทียนชัย ศรียอง

63082003266 นางสาวพรไพริน อินตQะพันธ&

63082003267 นางสาวปพิชญา นันทวงค&

63082003268 นายณัฐวุฒิ สุดสม

63082003269 นายปฏิพล อําพันทอง

63082003270 นายธีระ กันวิรันดร&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003271 นางสาวณัฏฐธิดา เมืองแก(ว

63082003272 นางสาวอาทิตยา บุญดี

63082003273 นางสาวอ(อมดาว อินศิริ

63082003274 นายการัณย& วงศ&เป;<ย

63082003275 นางสาวอัณณ&ชญา ธีรฉัตรหน#อแก(ว

63082003276 นางสาวสุพัตรา กาละวิน

63082003277 นายเกียรติศักด์ิ กันทะวี

63082003278 นางสาวปริมประภาวรรณ เชื้อคํา

63082003279 นางสาวนุจรี สลีวงค&

63082003280 นางสาวขวัญพิรมย& คงสุขี

63082003281 นายศักด์ิชัย แสนวงค&คํา

63082003282 นางสาวภาวิดา คีรีศรีสกุล

63082003283 นายอุทัย บุตรตา

63082003284 นายดลวัฒน& สุทธิยา

63082003285 นายเกริกพันธุ& หมีคุ(ม

63082003286 นางสาวนิภาพร ราชตัน

63082003287 นางสาวพรพนา วังชัย

63082003288 นายศุภวิชญ& เทพภูมี

63082003289 นายชลทิตย& แสงคํา

63082003290 นายภูมิรินทร& คุชเลิศ

63082003291 นางสาวจันทร&จิรา คํามาไวย

63082003292 นายราเชนทร& สายอุปราช

63082003293 นางสาวรัญชิดา ปวงคํา

63082003294 นางสาวณัฐกาญจน& ผ#องฉวี

63082003295 นายสิทธิกร สมใจ

63082003296 นางสาวกานต&ธิดา ศิริชุมภู

63082003297 นายธนากร ถือม่ัน

63082003298 นางสาววาสนา พรมรัตน&

63082003299 นายศักดาวุธ ตายัน

63082003300 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ ธรรมา

หน(า 110 จาก 177                
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003301 นายชัยวัฒน& ร(ายศรี

63082003302 นางสาวกมลพรรณ ป=นวงศ&

63082003303 นายสืบพงศ& ไกรสอน

63082003304 นายวรกานต& คุปตัษเฐียร

63082003305 นางณิชกุล ชวาลจําเนียรวงค&

63082003306 นายอภิชัย ใจลัง

63082003307 นางสาวธิดารัตน& บุญนะ

63082003308 นางสาววิศรุตา วงศ&หงษ&

63082003309 นายสุรจักษ& กันทักษ&

63082003310 นายทศพล ทองมาก

63082003311 นางสาวธัชนันท& อินตQะกอก

63082003312 นายเฉลิม พ งค& ท(าว อินทร& ตQะ 

63082003313 นายบุญญฤทธ์ิ ช#วงทอง

63082003314 นางสาวสุดารัตน& อนุ

63082003315 นางสาวสุญารัตน& ป5นตQะ

63082003316 นางสาวอรภิญญา ป5ยะโสภา

63082003317 นางสาวธนัฐชพร ย่ีนาง

63082003318 นายวิทวัส มาปลูก

63082003319 นางสาวจิราภรณ& ปูXตอง

63082003320 นางสาวชาลินี ขัติยะ

63082003321 นายกันตพัฒน& คําวัง

63082003322 นายณัฐพงษ& ผลคําแปง

63082003323 นายวันชัย เรืองจิตต&

63082003324 นางสาวธิชวดี อุสวา

63082003325 นายบรรหาร อ(ายแหง

63082003326 นายวรัญDู วงค&ตาทํา

63082003327 นางสาวเหมือนจันทร& ชอบจิตร

63082003328 นางสาวรัชฎาภรณ& ร#วมทอง

63082003329 นายสาธิต ฝ_กฝน

63082003330 นางสาวขวัญฤดี วางจิตร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003331 นางสาวหทัยชนก ทับไกร

63082003332 นางสาวกัญยาณี แสนราด

63082003333 นางสาวเมริสา คล(ายแสง

63082003334 นางสาวนุชสรา กันอูป

63082003335 นายวชิระ ชัยคํา

63082003336 นางสาวปทิตตา ยืนชีวิต

63082003337 นายภานุพงศ& ศรีรักษา

63082003338 นายศักดา ยงวิบูลย&ชัย

63082003339 นางสาวพนิดา สุวรรณบุตร

63082003340 นายยุทธ ภูมิ ไพรยอดสุข

63082003341 นางสาวทิพย&พวัลย& พนาสัมฤทธิผล

63082003342 นายนเรศ หันพนัส

63082003343 นายพนมพันธ& ร#องอังจันทร&

63082003344 นางสาวดวงกมล คงคา

63082003345 นางสาวินี สุขคําต๊ิบ

63082003346 นางสาวกมลทิพย& เทพลือ

63082003347 นายชนกานต& จันทร&สูง

63082003348 นายวิษณุ วงค&สุวรรณ&

63082003349 นางสาวป5ยะธิดา จันทร&เทศ

63082003350 นายณัฐวุฒิ วังทอง

63082003351 นายพัฒนนท& สุภาธาดา

63082003352 นางสาวฐิตินันท& เลิศผาสุข

63082003353 นายธีรพันธุ& ใจใส

63082003354 นางสาวป5ยวรรณ จันทราช

63082003355 นางสาวมณีรัตน& กันทวงศ&ษา

63082003356 นางสาวสุนทรี จุมปู

63082003357 นายสัภยา สุภาใส

63082003358 นางวราภรณ& ดีพาชู

63082003359 นางสาวสุรีย&รัตน& เหล็กเทศ

63082003360 นางสาวเจตปรียา เมืองแมะ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003361 นางสาวพรพิมล ธรรมญาติ

63082003362 นางสาวกัลยา จันทอง

63082003363 นางสาวรมย&ธีรา เรือนสุข

63082003364 นายณัฐวิทย& พิมพ&รส

63082003365 นายภัทรกวี เครือฟู

63082003366 นางสาวพัชรินทร& ทีกาศ

63082003367 นายปริญญา พนมทอง

63082003368 นางวิภา เสาธง

63082003369 นายรัฐภูมิ ยารังษี

63082003370 นายณัฐพงษ& ไชยวงค&

63082003371 นายรณชาติ วิถี

63082003372 นางสาวตวงพร เงาทอง

63082003373 นางสาวกมลวรรณ กาวิน

63082003374 นางสาวมนฑิรา ศรีเรือง

63082003375 นางสาวณัฐนิชา ลือตาล

63082003376 นายจีระพงค& เพ่ิมพูล

63082003377 นางสาวพูกัน กันทะวัง

63082003378 นางสาวภานิกา เรือนป5งวัง

63082003379 นางสาวณภัทร&ธมญณ& นันตQะหม#น

63082003380 นางสาวขนิษฐา ปาโกวงศ&

63082003381 นางสาวภัทรศยา พรมาลือ

63082003382 นายกฤติเดช ประดิษฐ

63082003383 นางสาวพรสวรรค& พันธุ&ศรี

63082003384 นายธนาวิทย& หวลอารมณ&

63082003385 นางสาววิยะดา ส#งศรีบุญสิทธ์ิ

63082003386 นางสาวพันธิภา แก(วคํา

63082003387 นายปฏิวัติ วงค&เทพ

63082003388 นางสาวอัจจิมา กาศรี

63082003389 นางสาวอโณทัย จันท&ทัน

63082003390 นายธนกฤต ทองล(วน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003391 นายพนมทวน เข่ือนเพ็ชร&

63082003392 นายณัฐพงศ& จันทิมา

63082003393 นางสาวนภารัตน& ป]อกคําอูT

63082003394 นางสาววรรณรุณี เทพฝ=<น

63082003395 นายนัทธพงศ& พรหมเผ#า

63082003396 นายพิสิษฐ&สรรค& นวลอนงค&

63082003397 นายปภาวิชญ& ป5นตาเป;<ย

63082003398 นายพงษ&พันธ& ทรัพย&ทวี

63082003399 นายภูผา ตาโมQะ

63082003400 นางสาวชรัมพร หงส&ประดับดาว

63082003401 นางสาวณัฐณิชา อินทร&จักร&

63082003402 นายภาณุวัฒน& ยาละ

63082003403 นางสาวเกศณี ยามี

63082003404 นางสาวนฤมล จันทวงค&

63082003405 นางสาวณภัทสนันท& เข็มกุล

63082003406 นางสาวสุวัจนี ฟVาร#วมป=ญญา

63082003407 นางสาวอรัญรัตน& แก(วคงทอง

63082003408 นางสาวปพิญชญา ทาโน

63082003409 นายกิตติชัย ป5งแก(ว

63082003410 นางสาวกรรณิกา มาลัยกุล

63082003411 นางสาวณัฐทริกา โกเมฆ

63082003412 นางสาวปราณปรียา คะณีวัน

63082003413 นายสันติ จตุรชัยมงคล

63082003414 นายพีรพงศ& สารศรี

63082003415 นายศักด&ดา ตาเมืองมูล

63082003416 นายอุทัย ไกลถ่ิน

63082003417 นายศรชัย ใจแสนวงค&

63082003418 นางสาวกมลวรรณ ป5งวงศ&

63082003419 นางสาวภาณุมาศ ไชยนิจ

63082003420 นางสาวนุชจรีย& โคดี

หน(า 114 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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63082003421 นางสาวศริญญา ฟองทา

63082003422 นางสาวจุฑามาศ สิทธิราช

63082003423 นางสาวกฤษณา ตุ(ยวงศ&

63082003424 นายปฏิพล แก(วมะลิวงค&

63082003425 นางสาวจินตรา นาลงพรม

63082003426 นางสาวนิลุบล ใจแพทย&

63082003427 นางสาวรัตศนิตรา หน#อแก(ว

63082003428 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณเมือง

63082003429 นางวีราภรณ& หม(อศรีใจ

63082003430 นายธนัพพัฒน& งามปรียะผล

63082003431 นางสรัลรัตน& ทนันชัย

63082003432 นางสาวกมลชนก อิ่นใจ

63082003433 นางสาวเอมมิกา แลใจปา

63082003434 นางสาวขวัญฤทัย เลอวงศ&รัตน&

63082003435 นางสาวนิรัชพร ชมเชย

63082003436 นายพิษณุพงศ& วันจันทร&

63082003437 นายธีรศักด์ิ สายตQะวัง

63082003438 นางสาวพาณิภัค เงินมูล

63082003439 นายธีรวัฒน& ป5นตา

63082003440 นายธนายุทธ พุทธสอน

63082003441 นางสาวพิมรพีร& ชัยนุรัตน&

63082003442 นายวีรากร ชูดวง

63082003443 นายศรัณยพงศ& จันทร&สว#าง

63082003444 นายธนากร พะยา

63082003445 นางสาวจุฑามาศ ธงสิบเอ็ด

63082003446 นางสาวชนิฐดา พิณตะคุ

63082003447 นางสาวกฤติกา เย็นสุหัส

63082003448 นายชิษณุพงศ& แก(วสีนวล

63082003449 นางสาวพัชรีภรณ& ถนอมกล#อม

63082003450 นายจิรายุ คําคุณเมือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003451 นายณัฐดนัย อินถา

63082003452 นางสาวพชรพรรณ ทาฤทธ์ิ

63082003453 นายสุวรรณ ลึแฮ

63082003454 นางสาวนาฎนลิน ไชยบาง

63082003455 นางสาวเทียนทอง ใชสงคราม

63082003456 นายฉัตรพล ม่ิงเชื้อ

63082003457 นางสาวนัฐยา ยศอินทร&

63082003458 นางสาวชลธิชา ห(าแสน

63082003459 นางสาวนวันธร ตQะบุตร

63082003460 นายพิพัฒน& ทิเก#ง

63082003461 นายธีรพัฐ กันทร

63082003462 นายกิติคุณ สมุทรวงค&

63082003463 นางสาวกาลัญDุตา บุญหลี

63082003464 นายวันเฉลิม ชุมพร

63082003465 นายภูมรินทร& มูลบุตร

63082003466 นายวิศรุต คําหนัก

63082003467 นางสาวอมลรุจี หลีกเลี่ยง

63082003468 นางสาวภัณฑิรา ทิวงค&

63082003469 นางสาวเทวี อินทรประสิทธ์ิ

63082003470 นายธรรมศาสตร& กันทะสอน

63082003471 นางสาวสุวรรณรัตน& อารินทร&

63082003472 นางสาวขนิษฐา สุยะสืบ

63082003473 นางสาวขวัญมณี วงค&สิงห&แก(ว

63082003474 นางวราภรณ& ป=ญญาช#วย

63082003475 นางสาวหทัยรัตน& สิงห&หล

63082003476 นางสาวกาญจนา สาระจันทร&

63082003477 นางสาวฐิติยา มาชื่น

63082003478 นางสาวจิณณ&ณิชา แทนสา

63082003479 นายถนอมศักด์ิ อินตQะเพชร

63082003480 นางสาวภคพร ใจแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003481 นายณัฐวุฒิ หล#ายห(า

63082003482 นางสาวสิริภรณ& พิมสอน

63082003483 นายรัฐธรรมนูญ ชุ#มวัง

63082003484 นางสาวประภา ชัยมงคล

63082003485 นางสาวบุญญาภา พลเย่ียม

63082003486 นางสาวอรวรรณ กรุณาอภินันท&พร

63082003487 นางศุภกานต& มูลกัน

63082003488 นางสาวณัฐลิกา ดวงตQะ

63082003489 นางสาวพรนิภา ป5งวัง

63082003490 นายภาณุมาศ เทือกชัยคํา

63082003491 นายภาณุวัฏ โยป5นตา

63082003492 นางสาวพอฤทัย จําปbา

63082003493 นางสาวจีรนันท& เป;<ยขัน

63082003494 นายเปรมศักด์ิ อุสาใจ

63082003495 นางอาริยา ยังเจริญ

63082003496 นางสาวพรทิพย& อภัยกาวี

63082003497 นายกฤษณะ น(อยดี

63082003498 นายจักรพันธ& ผดุงกิจ

63082003499 นางสาวณัฐธิณี โลหะ

63082003500 นางสาวอรพินท& สนธิ

63082003501 นายจีรวุฒิ สิริป=ญญาวงศ&

63082003502 นางสาวสุทธิชา พุทธวงค&

63082003503 นายจิรายุ ฟูต้ัง

63082003504 นายสุธี อุตอิ่นแก(ว

63082003505 นายกฤษฎา ใจกล(า

63082003506 นางสาวอภิสรา จันตQะพูล

63082003507 นางสาวนุชจรินทร& เอี่ยมสําอางค&

63082003508 นางสาววราภรณ& เทพธรรม

63082003509 นางสาวกนกทิพย& มะโนใจ

63082003510 นายเอกชัย หม(อศรีใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003511 นางสาวสินิทรา ดอนมูล

63082003512 นางสาวภานุมาศ เรียนแก(ว

63082003513 นางสาวดวงหทัย ป5งยศ

63082003514 นางพรพิมล สุยQะตQะ

63082003515 นางสุภาพร วีระวงค&

63082003516 นายธนากร ยะใหม#วงค&

63082003517 นางสาวจิตราภรณ& ปวนใต(

63082003518 นายธนันทร อภัย

63082003519 นางสาวสุนีรัตน& แก(วย(อย

63082003520 นายกัณท&อเนก ป5วศิลปUศักด์ิ

63082003521 นายอัครพนธ& อินตQะพันธ&

63082003522 นางสาวณัฐฐิณันท& ศาสตร&กลาง

63082003523 นางสาวป5ยธิดา ศรีชะฎา

63082003524 นางสาวสุฐิตา ไชยวงค&

63082003525 นายทศพล ทาสีภู

63082003526 นางสาวเกวลิน จอมเม็ด

63082003527 นายอาทิตย& เมทาดุก

63082003528 นางสาวจินตนา มูลเมือง

63082003529 นายยุทธพงษ& หน#อทิม

63082003530 นางสาวปภาธิดา สอดสี

63082003531 นางสาวเกวลิน สมฝ=<น

63082003532 นายศาสตราวุฒิ สุทธิพันธุ&

63082003533 นายไพรสณท& พรมตัน

63082003534 นายธนดล ตุ#นแก(ว

63082003535 นายเอกราช อิ่มสงวน

63082003536 นางสาวศิริธัญ วรรณรัตน&

63082003537 นางสาวกนกพร สมวงศ&

63082003538 นายทินวัฒน& ใสสอาจ

63082003539 นางสาวกิติมา ไพรสัจพร

63082003540 นายเขมนัส เล็กกระโทก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003541 นางณัฐวดี จําใจ

63082003542 นางสาวธีรดา ยานะฝ=<น

63082003543 นายตฤณ วังแสน

63082003544 นางสาววรกมล ชลสินธุ&

63082003545 นายณัฐวัฒน& ศรีไชยมูล

63082003546 นางสาวจุรีพร ปงกาวงค&

63082003547 นางสาววนาภรณ& นามวงค&พรหม

63082003548 นางสาวสุทธิตรา ทนทาน

63082003549 นายธีรดนย& มาปลูก

63082003550 นางสาววิลัยพร วันเต็ม

63082003551 นายอัชฌา อินจินดา

63082003552 นายอนุวัตร& ทนันชัย

63082003553 นางสาวชิดชนก อุดทาคํา

63082003554 นางสาววรรณิศา สุริยะวงค&

63082003555 นายภูริพัฒน& ธิยะ

63082003556 นางสาวอนัญญา เสพรรณ

63082003557 นายโภคิน จิตตาทิพย&

63082003558 นายศุภกิจ ฟ=กทอง

63082003559 นายฤทธ์ิเดช ของมูล

63082003560 นางสาวมิตรตา เป;<ยสืบ

63082003561 นางสาวจามจุรี วงค&มูล

63082003562 นางสาวธันย&ชนก จ้ีอินทร&

63082003563 นางสาวชไมพร แก(วปลูก

63082003564 นางสาวศิริพร เรือนใจ

63082003565 นางสาวรัชฎาพร วงค&ต๊ิบ

63082003566 นายกัมปนาท ชุ#มธิ

63082003567 นางสาวญาสุมินท& แก(วคําแสน

63082003568 นางสาววิราภรณ& ทุ#งเย็น

63082003569 นายกิจธวัช มะโนธรรม

63082003570 นางสาวสุทธิดา วงค&วัง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003571 นายสมชาย อินทร&ประสิทธ์ิ

63082003572 นางสาวธนาภรณ& จันทร&หลวง

63082003573 นายณัฐพล วงค&ฤทธ์ิ

63082003574 นายธีรยุทธ พูลเกษม

63082003575 นายพีรดนย& แบนขุนทด

63082003576 นางสาวณัฐมน ดวงตาคํา

63082003577 นางสาวสุภาดา ไชยเจริญ

63082003578 นายพัทธดนย& มโนกร

63082003579 นายอัครินทร& อินทะสุข

63082003580 นายภาณุกรณ& เขยเปPนสี

63082003581 นายรามิค จักรใจวงค&

63082003582 นางสาวกิตติมา อิ่มจิตร

63082003583 นางสาวเจนจิรา มโนชัย

63082003584 นางสาวมณฑิรา หอมแก#นจันทร&

63082003585 นางสาวทิวารัตน& ทิพย&นวล

63082003586 นายธนภัทร คาดคําฟู

63082003587 นางสาวพรพิมล หนิ้วแก(ว

63082003588 นางสาวจุฑาทิพย& เวียงนิล

63082003589 นายสุทธิเบศ คิดข(างบน

63082003590 นายธนกฤต เขตต&วัง

63082003591 นางสาวพัชรญดา เป;ยงเจริญ

63082003592 นางสาวพรศรี เฟc\องฟู

63082003593 นางพิมพรรณ ชัยน(อย

63082003594 นางสาวธิดารัตน& แสนศรี

63082003595 นางสาวณัฎฐธิดา อุดม

63082003596 นายศราวุธ เปPนนุจา

63082003597 นางสาวปทุมวดี ศรีธิราช

63082003598 นางสาวณัฎฐ&พิมล เป;ยงเรือน

63082003599 นางสาวเมษา อิวปลา

63082003600 นางสาวสกาวเดือน เตจQะคง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003601 นายกฤตยชญ& บังอร

63082003602 นายธวัชชัย อินแปง

63082003603 นางสาวนภิสา จันทร&ชัยชนะ

63082003604 นายวัชรากรณ& สมปาน

63082003605 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบเสียง

63082003606 นายพิษณุ ปากกล(า

63082003607 นางภานิดา ตาจุมปา

63082003608 นายนพพร ชาวแพร#

63082003609 นางสาวสุธิดา กาทองทุ#ง

63082003610 นางพิชญาณัฎฐ& สมมนุษย&

63082003611 นางสุภาภรณ& ทิพย&ศรีบุตร

63082003612 นางสาวกิตติยา การิยา

63082003613 นายพัชรเมธ ศรีพันธุ&เนตร

63082003614 นายชัยวัฒน& ขันทะบุตร

63082003615 นายอนุศิษฏ& นานแกง

63082003616 นางสาวเปมิกา ศรีสมุทร

63082003617 นายภานุพงศ& หลวงโย

63082003618 นายพัชรกร กามล

63082003619 นางสาวศรัณย&พา ตาฐิรีย&

63082003620 นางสาวพรพิมล ปVองแก(ว

63082003621 นางสุภาวรรณ คําขาว

63082003622 นายป5ยพงษ& สืบจิตต&

63082003623 นายภาคิน บุญมาดํา

63082003624 นางสาวสุดาภรณ& กองแก(ว

63082003625 นายนพปฏล สิงห&แก(ว

63082003626 นางสาวเบญจมาศ พวงเสน

63082003627 นางสาวสุวรรณี ใจกันติ

63082003628 นายปาฎิหาริย& อภิญญาลังกร

63082003629 นางสาวพรพิมล สมนาสัก

63082003630 นายทนงศักด์ิ สิงห&ตา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003631 นายฤทธ์ิณรงค& บุญจTา

63082003632 นายศรุต อุปคํา

63082003633 นางสาววราพร แฮตุ(ย

63082003634 นางสาวสุปรียา ชารัมย&

63082003635 นายโชค มูลประการ

63082003636 นายธีรพร ฝ_กฝน

63082003637 นางสาวบุษกร ทองดี

63082003638 นางสาวปนัดดา อุทธาเครือ

63082003639 นายวัชระ เตชนันท&

63082003640 นายณัฐพล สามงามยา

63082003641 นายธนา ถาวรสันต&

63082003642 นางสาวราตรี อินทนนท&

63082003643 นายชนัญชัย อุทโท

63082003644 นางสาวอมรรัตน& สุขวัฒนา

63082003645 นางสาวธัญชนก ชาตะพล

63082003646 นางสาวธนภรณ& เรือนเงิน

63082003647 นางสาวสุทารัตน& เทพวงค&

63082003648 นางสาววรรณกานต& ครอบครอง

63082003649 นายณัฐพล ยศคํา

63082003650 นายรุ#งกฤษาภัค สักเร็ว

63082003651 นางสาวอรณิชา สูงงาม

63082003652 นางสาวรัตติยากร ศรีเขียว

63082003653 นางสาวผกากรอง หาญกล(า

63082003654 นายวรัญDู ไชยบุญทา

63082003655 นายสงกรานต& คําดา

63082003656 นางสาววิสา สุนทร

63082003657 นางสาวสุทัศนี สุริยะหน#อคําชัย

63082003658 นายกิตติ ไชยอินตQะไพร

63082003659 นายวัชรากร นุยศ

63082003660 นางสาวศิริกุล วงศ&กTองแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003661 นางสาวอมรรัตน& อินทะนนต&

63082003662 นางสาวกุสุมา สุดใจ

63082003663 นางสาวรุ#งทิพย& แลใจ

63082003664 นายณัฐพล คนสูง

63082003665 นายอนุราช จําปาดง

63082003666 นายอรุณชัย ใจเเก(ว

63082003667 นางสาวรัตนาภรณ& เป;<ยสาย

63082003668 นางสาววิภาวดี กว(างขวาง

63082003669 นางสาวเบ็ญจพร ปริมา

63082003670 นายเกรียงไกร จริยา

63082003671 นางสาวโนราห& ถาน(อย

63082003672 นางสาวกนกวรรณ ชัยห(วยห(า

63082003673 นางสาวอรทัย บําเหน็จงาม

63082003674 นายไตรภพ วชรโชติ

63082003675 นายเดชฤทธ์ิ ไชยคํา

63082003676 นายภาคภูมิ บุญมา

63082003677 นายธีรเดช ป=ญบุตร

63082003678 นางสาวกนกวรรณ ลาดกัน

63082003679 นางสาวอุบล หัตหาญ

63082003680 นางสาวปวริศา จันทรบุตร

63082003681 นายอุกฤษฎ& หงษ&ดาลัด

63082003682 นายพุฒิธร เตชาวรรธนา

63082003683 นายวสันต& คําชมภู

63082003684 นางสาวภัทราวดี จันทร&แจ(ง

63082003685 นางสาวชลิดากานต& จับใจนาย

63082003686 นางอรทัย แสนงาม

63082003687 นายนิธิพัฒน& ประยูรแสงรัศมี

63082003688 นางสาวศุจินทรา แจ#มศรี

63082003689 นางสุภาพร แดงจีน

63082003690 นางสาวดาริน ยะหม่ืน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003691 นางสาวนฤมล ทิพเทพา

63082003692 นางสาววิริญญา ไชยวงค&

63082003693 นางสาวนิจวิภา วังผา

63082003694 นายเดช คงจงเจริญ

63082003695 นายเอกรินทร& เพชรสวี

63082003696 นางสาวอรณี มุขดา

63082003697 นางสาวกรรณิการ& ศรีไม(

63082003698 นายศุภกร หนูเก้ือ

63082003699 นางสาวกฤติยาภรณ& วงค&จักร&

63082003700 นางสาวเบญจมาศ นิลสวิท

63082003701 นางสาวบุษราภรณ& พ#วงพลับ

63082003702 นายธนพล พรหมป=ญญา

63082003703 นายวีระวัฒน& จันตQะวงค&

63082003704 นายอธิป ไชยา

63082003705 นางสาวพิณสุดา ไชยวรรณ&

63082003706 นายพิเชษฐ& คชบุตร

63082003707 นายวัทน&สิริ เล#ห&ดี

63082003708 นางสาวภัทรสุดา ดาวดึงษ&

63082003709 นางสาวเวธกา ใจเขียว

63082003710 นางสาวสิริไกร ใจคนอง

63082003711 นางสาวสายไหม ธรรมไชย

63082003712 นายกลางชล ทองหนู

63082003713 นายกฤตภาส หาญหทัยพันธ&

63082003714 นางสาวเกศรา อิสระบุตร

63082003715 นางสาวจุฑามาศ ป5งเมือง

63082003716 นายวิภพ มนัสเสวี

63082003717 นายอนุวัฒน& ขันคํานันตQะ

63082003718 นางสาวเบญจมาศ อินบุตร

63082003719 นางสาวสุชาดา รินคํา

63082003720 นายธนทัต ป=นซังคอน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003721 นางณิชนันท& ชุติมา

63082003722 นายทนงศักด์ิ นันทะน(อย

63082003723 นายชูชิต ใจม่ัน

63082003724 นายชลทิตย& คําราพิช

63082003725 นายณัฐกิตต์ิ ศรีประมงค&

63082003726 นางสาวสุกัญญา ยวงคํา

63082003727 นายสง#า จันทิมา

63082003728 นายทัศนพล ศรีไชย

63082003729 นางสาวอรยา ป5ยะลังกา

63082003730 นายธนภัทร จุมพิศ

63082003731 นางสาวพรศิริ มูลปะละ

63082003732 นางสาวพัชรินทร& ป5นทรายมูล

63082003733 นางสาวสกาวเดือน คําวงศ&ษา

63082003734 นายณัฐวุฒิ จันทร&สงเคราะห&

63082003735 นางสาวธนัชชา เชาว&ดี

63082003736 นางสาวเบญจพรรณ แก(วตาบุศย&

63082003737 นายปกรณ& ต(นประสงค&

63082003738 นายนัฐพล ย่ีสุ#นหอม

63082003739 นายสุทธิรักษ& จันทร&เรือน

63082003740 นางสาวภัทรพรรณ ธนันตา

63082003741 นางสาวสาวิตรี แซ#ย#าง

63082003742 นายเรวัฒนน& คุณสุขุมพันธ&

63082003743 นางสาวกันตพร สิงขรพิมาน

63082003744 นางสาวดลฤดี ภิญโญคํา

63082003745 นายทิตพร ดอนโคตร

63082003746 นางสาวพรศิริ สารกลม

63082003747 นายวรชิต กําลังหาญ

63082003748 นางสาวนันท&นลิน เหล#าชุนสุวรรณ

63082003749 นางสาวรัตติกาล มีบุญ

63082003750 นายชนาธิป ทนันชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003751 นายไกรเพชร โกโลโบ

63082003752 นางสาววันพกา สุทาชัย

63082003753 นายณัทคุณ สุธรรม

63082003754 นายสมรรถชัย อุษา

63082003755 นางสาวจุฑาธิป กระทง

63082003756 นางสาวจิราพร เลยไธสง

63082003757 นายสินธิชา เป;\ยงชมภู

63082003758 นางสาวสุภาวินี เครื่องไชย

63082003759 นางสาวรักษณาลี สุขศรี

63082003760 นางสาวกนกวรรณ ชอบประหยัด

63082003761 นางสาวรุจิรา ธัญญะ

63082003762 นางสาวธิดาลักษณ& อําพราง

63082003763 นายธนชิต กันทะวงค&

63082003764 นายจิรายุทธ์ิ ทับทิมศรี

63082003765 นายกฤติพงษ& เตTจQะนัง

63082003766 นายปรัชญา องอาจ

63082003767 นายภูเมศร& สุวรรณ

63082003768 นางสาวกรรณิกานต& เกษร

63082003769 นางสาวพัชนีมาศ ศรีใจวงศ&

63082003770 นางสาววฤณดา ทองอะคร(าว

63082003771 นายจักรภัทร เพ่ิมพูล

63082003772 นายจรณชัย สุรี

63082003773 นางสาวอารดี เมืองคํา

63082003774 นายพิชชากร ดวงรัตน&

63082003775 นายยุทธนา เทพป5นตา

63082003776 นายธนภูมิ เครืออินตา

63082003777 นางสาวนวลปรางค& สายวงค&ฝ=<น

63082003778 นายพีรพัฒน& คุณารูป

63082003779 นายพิทวัส คิดดี

63082003780 นายชุติพนธ& สังคริน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003781 นายณัฐดนัย สมใจ

63082003782 นางสาวสุรีพร กาวรรณ

63082003783 นางสาวณัทพิชญ&ชา พงษ&ปกาวรินทร&

63082003784 นายนราวิชญ& ป=นกาศ

63082003785 นางสาวครินรัตน& โลแก(ว

63082003786 นายพิทยา ฉัตรสงวนชัย

63082003787 นายสุทธิพงษ& มะโนสืบ

63082003788 นางสาวณิชาภา บุญแก(ว

63082003789 นางสาวอภิชญา อินตQะศรี

63082003790 นางสาวกชพรรณ มีแจ(

63082003791 นายจตุพล จันทร&ดี

63082003792 นายนครินทร& หม#องคํา

63082003793 นางสาวพัชราภรณ& ไชยา

63082003794 นางสาวศุทธินี อาจคํา

63082003795 นายพงค&พัทธ& อุย่ี

63082003796 นางสาวจีรวรรณ เขียวงาม

63082003797 นายภานุวัฒน& ห(วยลึก

63082003798 นายสาละวิน คําไทย

63082003799 นางสาวกมลรัตน& เพตะกร

63082003800 นายนิติพงษ& สุยะใหญ#

63082003801 นางสาวศรัญญา สาก(อน

63082003802 นางสาวเพ็ญนภา มลิวรรณ&

63082003803 นายธนิตย& อินตาแก(ว

63082003804 นายณัฐวุฒิ มุ(งทอง

63082003805 นายอดิศร เครือสาร

63082003806 นายณัฐภัทร กรณ&เกียรติภัทร

63082003807 นายธนาดล เกตุหมัด

63082003808 นายณัฐพล ตQะสม

63082003809 นายณรงค&ศักด์ิ ม(าชัย

63082003810 นายกิจชนะ ใจล(อม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003811 นางสาวสวรรยา ใจหม้ัน

63082003812 นายณัฐวุฒิ นะวะโต

63082003813 นางสาวชลธิชา วงศ&เป;<ย

63082003814 นางสาวสุภัสสร ปะทิ

63082003815 นางสาวสิริญา สถานเดิม

63082003816 นางสาวอรศิริ ใจคะจัด

63082003817 นางสาวนัฐทิชา แก(วแหวน

63082003818 นายฐาปกรณ& ตัณฑสุริยะ

63082003819 นางสาวศศิธร ไชยแก(ว

63082003820 นายณัฐวุฒิ ท(าวต้ือ

63082003821 นางสาววิลาสิณี บุตรชา

63082003822 นายสุรเชษฐ& แสงสาย

63082003823 นายอภิสิทธ& หม่ืนลาง

63082003824 นางสาวกรธิรา กันทา

63082003825 นางสาวธิดารัตน& รู(ธรรม

63082003826 นายบัญชา ไชยสาร

63082003827 นางสาวนฤมล การด่ืม

63082003828 นายธนวัฒน& วิโรจน&รัตโนดม

63082003829 นางสาวเจนจิรา ม่ังมูล

63082003830 นางสาวศิวพร เนยไธสง

63082003831 นายจําลอง พงษ&คํา

63082003832 นายศตวรรษ สุนันตQะ

63082003833 นายธนพล เตชะมาเรือน

63082003834 นางสาววาสินี ประดิษฐ&ชัยชนะ

63082003835 นายศุภณัฐ ดวงตา

63082003836 นายณัฐพงษ& คําก(อน

63082003837 นายทิพยเนตร& น้ําแก(ว

63082003838 นายสุวิชชาZ ป5ยะจันทร&

63082003839 นางสาวนพรัตน& แก#นไม(

63082003840 นางสาวอัมพร ปอนสืบ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003841 นายฐนพงศ& วงศ&กัน

63082003842 นายอภิชาติ ทองมี

63082003843 นางสาวผณิตนิภา ป=ญญาวงค&

63082003844 นางสาวณัฐวรรณ นันทา

63082003845 นางสาวจุฑารัตน& ศรีสวัสด์ิ

63082003846 นางสาวอัญชลี จันทร&ผา

63082003847 นางสาวสิราลักษณ& เขียนนา

63082003848 นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน&

63082003849 นายเนติพงษ& สุภาโขง

63082003850 นางสาวทศพร วรรณพรมมิน

63082003851 นางสาวอาทิตยา ตันป=น

63082003852 นางสาวณัฐริกา เตจา

63082003853 นางสาวนภัสกร ป=นตา

63082003854 นางสาวอาทิยตยา ศรีมาเหล็ก

63082003855 นางสาวดวงดาว ก(อนคํา

63082003856 นางสาววรรณิภา อามอ

63082003857 นางสาวนิรัญญา จันทราภิรมย&

63082003858 นายผดุงศักด์ิ ฝ=<นป=นวงค&

63082003859 นางสาวสุวพัชร ป5นตาดง

63082003860 นายรัฐธรรมนูญ ลีลาศ

63082003861 นางสาวสุนิษา ยาสมุทร

63082003862 นางปวีณา กาต๊ิบ

63082003863 นายวัลลภ ใหม#วงค&

63082003864 นางสาวนภาพร เทพท(าว

63082003865 นางสาวภัทรวดี สุระเดช

63082003866 นางสาวชนินร&พร ไชยประคอง

63082003867 นางสาวภัทรภรณ& โลมาแจ#ม

63082003868 นางสาวสิริพร ใฝป=น

63082003869 นางป5ยวรรณ พัฒนพงศ&สถิต

63082003870 นายณัฐกมล คํายันต&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003871 นายวรโชติ จันทวีป

63082003872 นายเจม ทรัพย&ทวี

63082003873 นายธนาพงศ& อินทจักร

63082003874 นายพัทธนันท& ชัยอักษร

63082003875 นายอานนท& แสนใจเปPง

63082003876 นายธนโชติ คําลือชัย

63082003877 นายชาญวิทย& ดวงทิพย&

63082003878 นายวิสุทธ์ิ สกุลหงษ&

63082003879 นางสาวชวิศา ชาญณรงค&

63082003880 นายณัฐพงษ& ค(าคํา

63082003881 นางสาวดาริกา เถาป=ญญา

63082003882 นางสาวณัจฉรียา ลุงมู

63082003883 นางสาวมาลิกา กิติมา

63082003884 นายสรรชัย เรืองจิตต&

63082003885 นายภานุพงศ& ไชยกันทะ

63082003886 นายสุรพงษ& บุตรแก(ว

63082003887 นางสาวพิจิตรา หล(าวงศา

63082003888 นายกัมปนาท เดชสาวงค&

63082003889 นางสาวพัชรวลัย ศิริรัตน&

63082003890 นายศุภวัฒน& คําภีระ

63082003891 นายณรงค&ศักด์ิ ใฝXฝากเกียรติ

63082003892 นายสุริยนต& สุดใจ

63082003893 นายญาณวุฒิ ฟูวัน

63082003894 นายพสธร หินแก(ว

63082003895 นางสาวปราณี อามือ

63082003896 นางสาวดุจธิดา อ(นพิทักษ&

63082003897 นางกัญญนันทน& สุวรรณการ

63082003898 นายธนากร ปอกแก(ว

63082003899 นายทรงกรด โรรัมย&

63082003900 นายเกียรติศักด์ิ เพชรเขมา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003901 นายวิศรุต พูลเหลือ

63082003902 นางสาวอนุธิดา ขัดคํา

63082003903 นายณัฐนันท& น(อยมุ(ง

63082003904 นายฤทธิชัย ปาสําลี

63082003905 นายถิรวุฒิ บุญเรือง

63082003906 นางสาวสุดารัตน& บุญยืน

63082003907 นายนครินทร& จะบกกลาง

63082003908 นายณัฐวุฒิ จ้ีมูล

63082003909 นางสาวกรรณิการ& หม#องหล(า

63082003910 นางสาวรวิวรรณ วงศ&เมือง

63082003911 นางสาวทิพย&ประพันธ& ปานกรด

63082003912 นางสาวธนัชพร เสนาหวาน

63082003913 นายพุฒิพงศ& สิทธา

63082003914 นางสาวประทุมรัตน& นวลละออง

63082003915 นายไตรภพ เผ#าเผือ

63082003916 นายกรวิชญ& สมวรรณ

63082003917 นางสาวนภาพร แก(วประเสริฐ

63082003918 นายธนากร แต(คํา

63082003919 นางสาวเบญจพักตร& บุญมาเอ(ย

63082003920 นางสาววิภาสิณี อินตQะวิภาค

63082003921 นายฐปกรณ& โมกขสุวรรณ

63082003922 นางสาวรัชญา วรรณเลิศ

63082003923 นางสาวยุภารัตน& หลานปVอ

63082003924 นายอรรถชัย โพธาแก(ว

63082003925 นายณัฐพล บุญทอง

63082003926 นายกฤษดา คําตาเทพ

63082003927 นายภควัฒ สานะ

63082003928 นางสาวธนันพร กําลังประสิทธ์ิ

63082003929 นายสมชาย อัคคเดชร&

63082003930 นางสาวกรรณิการ& พุทธสาร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003931 นายบัญญัติ ศรีธิศาล

63082003932 นางสาวสุกัญญา พรมอินถา

63082003933 นายฐิติภัทรวรกฤต สุป=ญโญ

63082003934 นายอรุณสวัสด์ิ คํามาโต

63082003935 นางสาวกัญญาวีร& บุญมา

63082003936 นางสาวสุวิชาดา จันทะราชา

63082003937 นางสาวรสริน ขัติแสง

63082003938 นางสาวดาเรศ จันทร&สมวงค&

63082003939 นายวโรดม พรมเมืองยอง

63082003940 นายธนพล จิราธนานุกูล

63082003941 นายสุวิชา ศิริเงิน

63082003942 นายวชิรกร บุญเรือง

63082003943 นายอนุสรณ& ธนูสาร

63082003944 นายอานนท& ไชยแว#นตา

63082003945 ว#าที่ร(อยตรีสงคราม ยัญศรี

63082003946 นางสาวสนธยา ใจเปPง

63082003947 นางสาวอัมภิกา อินทร&ศรี

63082003948 นางสาวป5ยวรรณ ลาดดี

63082003949 นางสาวเบญจรัตน& ใจจันทร&

63082003950 นางสาววิชุดา คําโย

63082003951 นายศรชัย นามวงศ&

63082003952 นายทองดี สุนทรียวนา

63082003953 นายโชติพล ไฉไลไมตรีมิตร

63082003954 นางสาวป5ยพร ดวงใน

63082003955 นายเทพนม นันตาเครือ

63082003956 นางสาวธัญลักษณ& แก(วสุวรรณ

63082003957 นางสาววริศรา ใจเย็น

63082003958 นายพรศักด์ิ ป=ญญา

63082003959 นางสาวบุญทิวา บุญพันธ&

63082003960 นางสาวกัญญารัตน& มาเชียงผา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003961 นายจิร ประดิษฐวนิช

63082003962 นางพรชนก สุธรรม

63082003963 นายพินิตนันต& ยศย่ิง

63082003964 นายพงษ&อนันต& อายุยืน

63082003965 นายอัครชัย เมืองไชย

63082003966 นายสุทธิพงษ& วงศ&บุญ

63082003967 นางสาวศิริกานต& กามินทร&

63082003968 นายธนากร จันทะวงค&

63082003969 นายณัฐพล อ#องคํา

63082003970 นางสาวณัฐชาญา จอมแก(ว

63082003971 นางสาวฐิติพร เกษตรการ

63082003972 นายกฤษณะ วังมูล

63082003973 นายอาทิตย& อินนั่งแท#น

63082003974 นายณัฐกานต& ทองทิพย&

63082003975 นางสาวธิดา มณฑาทอง

63082003976 นางสาวภัณฑิรา กูลแผ#น

63082003977 นางสาวอาภาภัค วนาศิริ

63082003978 นายพูลทรัพย& ศูนย&กลาง

63082003979 นางสาวปนัชดา จันตา

63082003980 นางสาวเกวลิน ใจแก(ว

63082003981 นางสาวภัทรวดี ใจคําลือ

63082003982 นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ

63082003983 นางสาวศุภกานต& สันธิ

63082003984 นางสาวนัทภัทร&ชา วิมานพนา

63082003985 นางสาวสุพัตรา กันทะยัด

63082003986 นางสาวภักด์ิธิดี เรืองสอาด

63082003987 ว#าที่ร(อยตรีทศพล อุQดสม

63082003988 นายป5ยพันธุ& เกตหอม

63082003989 นางสาววิชชุดา แมนบรรพต

63082003990 นางสาวสุวณีย& วังซ(าย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082003991 นายพัชนนท& เวียงนาค

63082003992 ว#าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ ท#องเที่ยว

63082003993 นายขจรฤทธ์ิ รินใจ

63082003994 นายนิติพล ไชยชนะ

63082003995 นายณัฐภูมิ เข็มขาว

63082003996 นางสาวรัตติกาล ไชป=ญญา

63082003997 นางสาวสุนันทา โขโลจวง

63082003998 นางสาวชมพูนุท บุญอุปถัมภ&

63082003999 นางสาวจิราภรณ& คูตา

63082004000 นางสาวทินพร ยอดปา

63082004001 นายธีรกานต& บุญมา

63082004002 นายณัฐวุฒิ เชื้อเมืองพาน

63082004003 นายธนพงษ& คงยอด

63082004004 นางอรวรรณ สมัคร

63082004005 นายสุชาญ โตสุวรรณเจริญ

63082004006 นางสาวอาริยา ศรรบศึก

63082004007 นางสาวธนัชชา ทุนแก(ว

63082004008 นางสาวพลอยพรรณ สุวรรณเดช

63082004009 นายราเชนทร& ภู#ตระกูล

63082004010 นายขจรเกียรติ บ(านสระ

63082004011 นายอิทธิพล จันทร&พรมมิน

63082004012 นางสาวทิพย&สุดา เรือนปานันท&

63082004013 นางสาวชญาฎา ป5นตาเปPก

63082004014 นายวุฒิชัย คําเปPง

63082004015 นางสาวกมลวรรณ อุ#นคํามี

63082004016 นายธนพันธ& ยศนันท&

63082004017 นางสาวณัฐริณี ตระกูลอภิชิต

63082004018 นางสาวพิชญา ภูหนองโอง

63082004019 นางสาวชนากานต& สมฤทธ&

63082004020 นายถิรวุฒิ เขยกลาง

หน(า 134 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004021 นางสาวพนิตกุล มุทธาสุพงศ&

63082004022 ส.อ.กฤษดา เกิดงาม

63082004023 นายนที อินทจักร&

63082004024 นายกิตติพิชญ& สนใจ

63082004025 นายวณัชพล แก(วบุญมา

63082004026 นางสาวทิพย&นภา ผ#านกTาง

63082004027 นายภูมินทร& อินตQะขัน

63082004028 นางสาวพรพิมล ป=ญญาแก(ว

63082004029 นางสาวเมย&วิกา นามมาลา

63082004030 นายเอกพันธ& เข่ิงภักดี

63082004031 นายวิทวัส ปbาเมืองมูล

63082004032 นายพันธ&ยศ ปุระดุก

63082004033 นายพนม ตุ#นคํา

63082004034 นายกฤษณพงศ& พุทธิสอน

63082004035 นางสาวอภิรดี จิตตางกูร

63082004036 นายอภิชาติ กันทา

63082004037 นายอนุชิต กาวรรณ&

63082004038 นางสาวกานต&สิรี เตวี

63082004039 นางสาวศิริพร มงคลเกียรติคีรี

63082004040 นางสาวณัฐพร มังสี

63082004041 นายเอกชัย ป=ญญาแก(ว

63082004042 นางสาวกาญจนา ธรรมศรี

63082004043 นางสาวภักด์ิชญาณ& กันสม

63082004044 นางสาวภัคจิรา จอมแปง

63082004045 นางสาวนฤมล พูนผล

63082004046 นางสาวสุธิชา ไชยสูง

63082004047 นางสาวจิรา กันวิรันดร&

63082004048 นายบรรพต อินป=Rน

63082004049 นางสาวดารารัตน& ต๊ิบแดง

63082004050 นายนพรัตน& โคตรคันทา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004051 นางสาวชญากาณฑ& ระวังกาย

63082004052 นางสาวพัชรพรรณ จันทร&เรือน

63082004053 นางสาวศรันญา เทพรักษาฤาชัย

63082004054 นายชาญนิตย& กTองแก#น

63082004055 นายจิรพัฒน& เพชรรัศมีไพร

63082004056 นายอัฏฐวัฒน& บวบสด

63082004057 นางนงนภัส จันตQะ

63082004058 นางสาวอารัญญา วงค&จันทร&สุ

63082004059 นายยุทธนา ธาราทิพย&ไพร

63082004060 นายเมธาสิทธ์ิ ใสย่ิง

63082004061 นายภาณุวัตร จันทร&เครือย้ิม

63082004062 นายอภิชาติ บัวนาค

63082004063 นายศิรวิทย& ไชยการ

63082004064 นางสาวนงคราญ ใจชุ#ม

63082004065 นางสาวณัฐชวัล วังเวียง

63082004066 นางสาววาสนา ไชยวิราช

63082004067 นายณัฐนันท& มีมานะ

63082004068 นางสาวนันทนา กันต๊ิบ

63082004069 นางสาวภัคจีรา ทองคําดี

63082004070 นายธชย ตQะอุด

63082004071 นางสาวเนตรนภา ใจเก(ง

63082004072 นางสาวอัญชลีพร ฝ=<นวัง

63082004073 นางกุลจิรา ปานสุวรรณ

63082004074 นางสาวสกุลรัตน& จันทรา

63082004075 นางสาวศิริพร แสนอุ(ม

63082004076 นายศราวุธ อินยาศรี

63082004077 นางก่ิงแก(ว มาตย&สมโรง

63082004078 นางสาวกมลลักษณ& เปPงใจ

63082004079 นางสาวณิชาภัทร แพทย&ชายแดน

63082004080 นางสาวสุพรรษา รักประชา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004081 นายสุรงค& คําแสน

63082004082 นายณัฎฐ&วพงศ& อภิวงค&งาม

63082004083 นางสาวบรรฑิตา ป=นตี

63082004084 นางสาวจิตตรา มาลี

63082004085 นางสาวณัฎฐณิชา คําเวียงเปา

63082004086 นายภูริวัฒน& จิตขาว

63082004087 นายกิตติพัฒน& ต(อนรับ

63082004088 นายสรณัฐ สามสี

63082004089 นางสาวรุ#งทิวา ทาเจริญ

63082004090 นายเกียรติพงษ& เทพวงค&

63082004091 นางสาวปวีณา อาจเจริญ

63082004092 นายสุนทร อินทจักร&

63082004093 นายวรรธนศัพท& ทายะ

63082004094 นายทักษ&ดนัย ต๋ันเก๋ียง

63082004095 นางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ

63082004096 นายพงศกร มาลีรัตน&

63082004097 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงอ#อน

63082004098 นายพงศกร ปริวรรณา

63082004099 นายแมนสรวง จารึก

63082004100 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณดี

63082004101 นางสาวนันท&นภัส ตานะน(อย

63082004102 นางสาวศิรดา กายคํา

63082004103 นางสาวอนัญญา ธีระกุล

63082004104 นางสาวณัฎฐ&วรินท& ว#องไว

63082004105 นางสาวธัญญวรรณ สุขสันต&

63082004106 นางสาวจันทราทิพย& รินฟอง

63082004107 นางสาวสุนิสา สุตTา

63082004108 นางสาวสุกัญญา สุวรรณประภา

63082004109 นายฐานันดร โสธรรมมคล

63082004110 นายศักดินา รากะรินทร&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004111 นางสาวทักษพร แก(วเงิน

63082004112 นางภัทรวดี ปาระมี

63082004113 นายสนธยา เมฆสีสวย

63082004114 นางสาวนพมล ใจเสมอ

63082004115 นายภัคพล พรรณสุข

63082004116 นายปฏิพัทธ& คันธา

63082004117 นางสาวฐิติชญา พุทธอาสน&

63082004118 นายกล(าณรงค& เกษบุญเรือง

63082004119 นางสาวณัฏฐณิชา ค(างคีรี

63082004120 นางสาวอริสา วงศ&คําแสน

63082004121 นายกิตติภพ จีระอร

63082004122 นางสาวปวีณา ใจเฝcอ

63082004123 นายกลยุทธ ก(อนพรหม

63082004124 นางสาวธัญญาลักษณ& เพ็ชร&สุคํา

63082004125 นายธนากร กันทา

63082004126 นางสาวธนาวรรณ บทกลอน

63082004127 นายอนุสรณ& ปาณะจํานงค&

63082004128 นางสาวอาภาภรณ& ว่ิงเร็ว

63082004129 นายกิตติธัช แสนบุตรวงค&

63082004130 นายกฤษณะ ใจแก(ว

63082004131 นายอัมเรศ ป5งวงศ&

63082004132 นางสาวโชติกา ภิญโญจิต

63082004133 นางสาวอัมพวัน ปอนสืบ

63082004134 นายนันทวัฒน& บุญคุ(ม

63082004135 นางสาวสลิลทิพย& ศรีชัยวงค&

63082004136 นางกัณยา สนิท

63082004137 นายภูวนัตถ& นันทวาส

63082004138 นางสาวพิมพ&นิภา รังแก(ว

63082004139 นายวรเทพ บรรทัด

63082004140 นายปรเมษฐ ทองกันทา

หน(า 138 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004141 นายกิจติศักด์ิ ทากอง

63082004142 นายชรันย& จันทะวงค&

63082004143 นางสาวรวิสรา คําพา

63082004144 นายเอกชลิต เรืองแจ#ม

63082004145 นายณรงค&ชัย เงินอ#อน

63082004146 นายกฤษณะ ดวงพันธ&

63082004147 นางสาวทศพร ดอกสนธ์ิ

63082004148 นางสุภาวิตา วงค&เทพ

63082004149 นางสาวศิรินภา หม่ืนยศ

63082004150 นางสาวทิพย&สุดา สุนันทกร

63082004151 นางสาวป5\นพลอย เชียงแปง

63082004152 นางสาวกรรณิการ& คําขัด

63082004153 นายณัฐพล อาษากิจ

63082004154 นายวุฒิชัย ดวงลาด

63082004155 นางสาวศิริภาวรรณ เข่ือนมณี

63082004156 นางสาวนวพร สะเอียบคง

63082004157 นางสาวกันติญา ใจสุบรรณ

63082004158 นายนัฐพงษ& ยอดเมือง

63082004159 นายชัชชัย หมอช(าง

63082004160 นางสาวณฐพร ฟองคํา

63082004161 นางสาววราภรณ& แก(วศักด์ิ

63082004162 นางสาววรารัตน& การดี

63082004163 นายกิติพงค& มะโนหาญ

63082004164 นางสาววิไล วรรณลังกา

63082004165 นางสาวพั ชรินทร& อินต๊ิบ 

63082004166 นายศุภชัย บุญพันธ&

63082004167 นายธนวัฒน& อินภิบาล

63082004168 นางสาวเข็มขวัญกุญ ธนชัยพันธุ&

63082004169 นายสาธิต ปะเกียร

63082004170 นางสาวณัฐสิมา หินแสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004171 นางสาวจุฬารัตน& พิทักษ&คีรีไพร

63082004172 นางสาวบุณณดา แสนทอน

63082004173 นางสาวศุภธิดา กาแสน

63082004174 นางสาวสุนีย& สง#าธนอนันต&

63082004175 นายเทียนชัย ปูXชิ

63082004176 นางสาวมัญชรี อะริยะจ(อน

63082004177 นายธีรพงษ& เอื้อเฟc<อ

63082004178 นางสาวยลดา พุทธิ

63082004179 นายพีรพัฒน& แพงพงา

63082004180 นางสาวสริดา ทิธัมมา

63082004181 นายสุทธิพงษ& รวดเร็ว

63082004182 นายสกลวรรณ ขอรวมกลาง

63082004183 นางสาวธัญญาลักษณ& ศรีเรืองฤทธ์ิ

63082004184 นายณัฐพล กาลา

63082004185 นางสาวอัญชลี มีทอง

63082004186 นางสาวกรรณิการ& สมหมาย

63082004187 นายสหรัฐ มูลนันไชย

63082004188 นางสาวจิตสุภา พัทธยากุล

63082004189 นางสาวภัทรหทัย กันธา

63082004190 นายดวงดี คําหน(อย

63082004191 นางสาวดารารัตน& แสนคําวงค&

63082004192 นางสาวทิพวรรณ หล(าธิ

63082004193 นายพีระวัฒน& จักวี

63082004194 นางสาวณัฐธิดา ไชยสาร

63082004195 นายณัฐวุฒิ มะโนใจ

63082004196 นางสาวกันต&กนิษฐ& จอมจรีย&

63082004197 นายวัชรพล ไชยมุง

63082004198 นางสาวน้ําทิพย& ฟองแก(ว

63082004199 นายรุ#งโรจน& กันธะ

63082004200 นางสาวชาศินี จริตยนต&พันธุ&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004201 นางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ&

63082004202 นางสาววรัชยา ไชยวงค&

63082004203 นายเกรียงศักด์ิ มาผาบ

63082004204 นายสงัด ป=นสลี

63082004205 นายกิตต์ิพิพัชญ& แก(วบุญป=Rน

63082004206 ว#าที่ ร.ต.สมชาย นันทะศักด์ิ

63082004207 นายณัฐวิทย& อาปรีชา

63082004208 นายจรูญ ศักด์ิกะทาวุธ

63082004209 นายธิติสรร หว#านใจ

63082004210 นายธนทัต ตุ#นแก(ว

63082004211 นางสาวเมวิกา อินตQะป=ญญา

63082004212 นางสาวมยุรี แฮตุ(ย

63082004213 นางสาวจินตนา ตันมณี

63082004214 นายวรรรณชัย ไม(มะตาม

63082004215 นายฐิติพันธ& ธนวงศ&ดิษกุล

63082004216 นางสาวกัญญา อัปปมัญญา

63082004217 นางสาวสุทธิรา ป=ญญา

63082004218 นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนศรัทธา

63082004219 นางสาวนุชนาถ ล่ําดี

63082004220 นางสาวเบญจมาศ แสงคํา

63082004221 นายธนานนท& เชื้อเมืองพาน

63082004222 นางสาวยุพาพร หวานประเสริฐ

63082004223 นางสาวจิตติมา ลุนอินตา

63082004224 นายธรรมรักษ& นพวงศ&

63082004225 นายวรพงศ& สงวนสิงห&

63082004226 นายวิทยา สัจจา

63082004227 นายอภินันท& มะโนชัย

63082004228 นายสากล มูลสวัสด์ิ

63082004229 นางสาวสิริพรรณ สุป5ณะ

63082004230 นางสาวอลิษา อินตQะนนท&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004231 นายอภิเดช ทองขัน

63082004232 นายรัชชานนท& ก่ัวพานิช

63082004233 นางสาวนริศรา มหาพรม

63082004234 นางสาวดวงนภา ขัดธิพงษ&

63082004235 นางสาวแสงเงิน ธนวัฒน&วงษา

63082004236 ว#าที่ร(อยตรีจักรภัทร เมืองมอง

63082004237 นางสาวฉัตรธิดา เทพสนั่น

63082004238 ว#าที่ ร.ต.หญิงเบญมาศ กันทะวงศ&

63082004239 นางสาวเขมจิรา กันทะดง

63082004240 นายปวิณวัฒน& จําปารัตน&

63082004241 นางสาวพิกุล ไชยชะนะ

63082004242 นายปฏิภาณ หม้ันขัน

63082004243 นางสาวหิรัญญา ธนูน(อย

63082004244 นายจิรายุส คําเตจQะ

63082004245 นายจักรกฤษ แสนยศ

63082004246 นางสาวกมลวรรณ คําเครือ

63082004247 นายพัฒนพงศ& วงค&ตันกาศ

63082004248 นางสาวพรสุดา กาวีเป5บ

63082004249 นางสาวรุจิรา ผาม่ัง

63082004250 นายพงษ&พัฒน& เรือนทา

63082004251 นางสาวธิติยาภรณ& ศรีหม่ืน

63082004252 นายธนากร สายใจ

63082004253 นางสาวทิวาพร นันทบริสุทธ์ิ

63082004254 นางสาวสุชาดา คําสอน

63082004255 นางสาววิภาดา นิ่มละมูล

63082004256 นายณัฐชนน บุญยรักษ&

63082004257 นางศิริรัตน& เดชายุทธวงศ&

63082004258 นางสาวธัญญาพร บุญประกอบ

63082004259 นายธีรวัฒน& จอมนงค&

63082004260 นายภานุวัฒน& โทQะวัง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004261 นายภัทรพงศ& สุดใจ

63082004262 ว#าที่ ร.ต. หญิงกีฬาพร ฟองจันทร&

63082004263 นางสาวศิริกุล สีริสืบ

63082004264 นางสาววนิดา จุมปู

63082004265 นางสาวเสาวณีย& อาจอ

63082004266 นายอิสระ เสรีศักด์ิ

63082004267 นายสิทธิโชค ไพรกลิ่นสุวรรณ

63082004268 นายณัฐพล เข่ือนสอน

63082004269 นายณัฐกิตต์ิ แสนศรี

63082004270 นางสาวนิตยา จรภักดี

63082004271 นายณัฐวัฒน& วงค&ศรี

63082004272 นายกมลพันธ& นันตัง

63082004273 นายศุภกิตต& สิทธิขันแก(ว

63082004274 นางสาววรางคณา ไชยวงษา

63082004275 นางระวิวรรณ นันไชย

63082004276 นางสาวภัทรนันท& มาแดง

63082004277 นายณรงค&ศักด์ิ อุตะมา

63082004278 นางวรางคณา ป=ญญาไชย

63082004279 นายสุขเกษม ว#องวุฒิญาณ

63082004280 นางสาวณัฎฐณิชา คชเกรียงไกร

63082004281 นายบัญชา เหมืองทอง

63082004282 นายวุฒิสันต& ประพัตร

63082004283 นางสาวชลธิชา ทาสุรินมร&

63082004284 นายอานนท& ล#ามแขก

63082004285 นายณัฐพนธ& กองต๊ิบ

63082004286 นายดนุสรณ& ฤตานนท&ธนกุล

63082004287 นางสาวพัชญาภา ชุมอนันต&

63082004288 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร&เขียว

63082004289 นายอุดมศักด์ิ เปนุจา

63082004290 นางสาวจิณณพัฒน& สุภาพิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004291 นางสาวป5ยพร สุกันทา

63082004292 นายณัฐกิตต& วงค&รินทร&

63082004293 นายวิษณุ ศรีอิ่นแก(ว

63082004294 นางสาวสุพรรณี พลับพลึงพนา

63082004295 นายนิมิตร เครือบุญอุ#น

63082004296 นางสาวบุศยานิตย& ม(ายอง

63082004297 นางสาวยุพาพิน หลึกอ#อน

63082004298 นางสาวดวงดาว แสงสว#าง

63082004299 นายจิรวัฒน& ตุ(ยหนิ้ว

63082004300 นางสาวพัชรินทร& สานใจวงค&

63082004301 นางชนิษฐา ตฤษณาวงค&

63082004302 นายอดิศักด์ิ กันธิยะ

63082004303 นางสาววิภาวี ชุ#มมงคล

63082004304 นายจามิกร คําแดง

63082004305 นางสาวกันติยา แก(วคําปา

63082004306 นางสาวทัศน&ญานันท& ลาชสุวรรณ&

63082004307 นางสาวประภัสสร กลางคาร

63082004308 นางสาวศวรรณยา โสวะละ

63082004309 นางสาวป5ยาภรณ& ทรายใจมา

63082004310 นายโกสน วงค&แก(วมูล

63082004311 นางสาวพจนา กTาหะ

63082004312 นายนวมินทร& ทิพย&โพธ์ิ

63082004313 นายเฉลิมเกียรติ สักกะโต

63082004314 นางสาวพิชญธิดา ต#อป=ญญา

63082004315 นางสาวเกสรี อินทรรักษ&

63082004316 นางสาวรุ#งทิวา อินจันทร&

63082004317 นายยศสุนทร พงษ&โคกสี

63082004318 นายฐกลวิทย& กิตติกุลสุวรรณ

63082004319 นายนราธร ประมังคะตา

63082004320 นายจักรกริช แก(วเกตุ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004321 นายฉันทพล จินตกะวงส&

63082004322 นายวรุต นรรัตน&

63082004323 นายนิวิทย& กTาแก(ว

63082004324 นางสาวณัฐชา ป5งยอม

63082004325 นางสาวพรรพิกา ขัดไม

63082004326 นางสาวเกษรา ป=นขัน

63082004327 นางสาวธิดารัตน& วิกัน

63082004328 นางสาวพัชรา กันธิยะ

63082004329 นายกิตติชัย ม#วงมัน

63082004330 นายทินกร เชี่ยวสุวรรณ&

63082004331 นายชานนท& เกลียวกลม

63082004332 นายนวพล วงศ&ฉายา

63082004333 นายสิรวิชย& พร(อมเพ่ิมพูน

63082004334 นายอนุรักษ& นาพิมพ&

63082004335 นางสาวธิดารัตน& แก(วกQอ

63082004336 นายปวีZณวัช คําดวง

63082004337 นางสาวรังสิยา วงค&หาญ

63082004338 นางสาวชนนิกานต& เรืองสุขสุด

63082004339 นางราตรี เวชกิจ

63082004340 นางสาวมัธนี ศรีใจแก(ว

63082004341 นางสาวเมวิกา วงศ&วุฒิ

63082004342 นางสาวมยุริน แก(วใจบุญ

63082004343 นางสาวณัฐธิดา เที่ยงธรรม

63082004344 นายป5ยะวัฒน& สักลอ

63082004345 นายไกรลาศ สุริยานนท&

63082004346 นางสุรนันท& คําป=น

63082004347 นายนพพล คําจันทร&

63082004348 นางสาวจุฬาลักษณ& เข่ือนขันต์ิ

63082004349 นางสาวพรรณกาญจน& ลุนแก(ว

63082004350 นางสาวกฤตยา  ืวงค&ใจฟอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004351 นางสาวพัทธ&ธีรา กาวิเนตร

63082004352 นางสาววรรณิกา แก(วกTองมา

63082004353 นายพัลลภ จันทร&เต

63082004354 นางสาววิภาวรรณ วงค&ลังกา

63082004355 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ

63082004356 นายพัฒน&พงค& เตชะมงคลเลิศ

63082004357 นางสาวดาวนภา ดีใหญ#

63082004358 นายวิทวัส อยู#ดี

63082004359 นางสาวปราณี ป5งยอง

63082004360 นายภาคภูมิ สิทธิชุม

63082004361 นายภานุวัฒน& หม่ืนแสนธิ

63082004362 นายพลกฤต อธิพัฒป=ญญา

63082004363 นางสาววิกานดา คําภีระ

63082004364 นางสาวกนกพร เกียรติธีรโชติ

63082004365 นางกุลปาลี สมฤทธ์ิ

63082004366 นายบรรลือ แซ#เฒ#า

63082004367 นายนิพัฒน& คล(ายบัว

63082004368 นายคมกฤช มาลา

63082004369 นางสาวศุภกานต& จันตQะนาเขต

63082004370 นางสาวพณิชา ป5นตาแก(ว

63082004371 นางสาวณัฐณิชา คํามูลตา

63082004372 นายรัฐศาสตร& สายเปPง

63082004373 นายปฐมพงศ& กอนแก(ว

63082004374 นางสาวจินตนาการณ& ธิมูล

63082004375 นางสาวสุนิสา ศรีวิลัย

63082004376 นายนราศักด์ิ ใจมา

63082004377 นายนิวัฒน& แสงวงค&

63082004378 นายธนโชติ ชัยศร

63082004379 นางสาวมณฑกานต& ใจขอด

63082004380 นายชินดนัย ทาจิตต&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004381 นายอดิศร ภิญโญ

63082004382 นายอภิชาติ มหาวรรณ

63082004383 นายนิพนธ& ฐานฐิติกุล

63082004384 นายณัฐพล กวาวเจริญ

63082004385 นางสาวมีนา พิมพาภรณ&

63082004386 นายคุณากร ศรีตาบุตร

63082004387 นายรัฐวิชญ& อัยราวงศ&

63082004388 นางสาวอมิตตา เครื่องชัย

63082004389 นางสาวนิตยา เตTจQะ

63082004390 นายกฤตภัค โชติกุลกิตติ

63082004391 นายเชาวรินทร& หล#อเถิน

63082004392 นายเกริกฤทธ์ิ เย็นชุ#ม

63082004393 นางสาวสลิลทิพย& เที่ยงดี

63082004394 นายธนพัฒน& บริบูรณางกูล

63082004395 นางสาวธนาภา สีนาคม

63082004396 นายณัฐดนัย สอนยศ

63082004397 นางสาวจันทรา ยาวิเลิง

63082004398 นายอภิสิทธ์ิ หลักดี

63082004399 นายพัฒนฉัตร จักรดี

63082004400 นางสาวพรสุดา แก(วอาทะ

63082004401 นายพงษ&สิริ อินมี

63082004402 นางสาวสร(อยสุดารัตน& คํารินทร&

63082004403 นายกฐวุฒิ มลิวัลย&

63082004404 นางสาวรัชนู ชัยนนท&

63082004405 นายอนุสรณ& ธรรมจันตา

63082004406 ว#าที่ ร.ต.กฤษดา สเก็ดเกล(า

63082004407 นางสาวศศิมาภรณ& อินตามา

63082004408 นางสาวสกุญญา สุรินทร&

63082004409 นายดนัย กัลยา

63082004410 นายรัตนโชติ ยะฝ=<น
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004411 นางสาววริศลักษณ& นนทศตนันท&

63082004412 นางสาวอัจฉรา ทารักษ&

63082004413 นางสาวปราณปริยา พ่ึงปXาลําธาร

63082004414 นางสาวอรกัญญา เจิมภักก&ดี

63082004415 นายไกรสร ยาโนพรม

63082004416 นายศตวรรษ ป5งวงค&ษา

63082004417 นายภัทรนันต& ตุ(ยตาจม

63082004418 นายทศพล สิทธิน(อย

63082004419 นางสาววรรณรัตน& จันทร&เจริญ

63082004420 นางสาวธิดา เกษมธีรญาณ

63082004421 นางสาวจิราพรรณ กันทะมูล

63082004422 นายบัณฑิต ไชยสิทธ์ิ

63082004423 นางสาวเบญญาภา เวียงนาค

63082004424 นายณัฐพล คํากร

63082004425 นายอนุรักษ& พรหมมินทร&

63082004426 นายนนทกานต& เต็มใจ

63082004427 นางณิชชาภัทร เหมืองทอง

63082004428 นางสาวสาวิตรา คําเขียว

63082004429 นางสาวอริศรา น#วมทอง

63082004430 นายฤทธ์ิณรงค& มาลัย

63082004431 นายเรืองพล โนฟอง

63082004432 นายโชติฐกรณ& คํานาน

63082004433 นางสาวก่ิงทอง อินยม

63082004434 นายวรชัย จักรทอง

63082004435 นางสาววลัยพรรณ ต#อมคํา

63082004436 นายจักวัฒน& จาป=ญญะ

63082004437 นายกฤษณะ หม(อใจวงศ&

63082004438 นางสาวกชกร ศิระดิษฐกุล

63082004439 นายฐิติโชติ สตอง

63082004440 นายกฤษฏ์ิ ตQะใจ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004441 นางสาวอรุณวตรี บุญยงค&

63082004442 นางสาวสุวิมล สุโน

63082004443 นายวสันต& เทพชมภู

63082004444 นางสาวนนทณีย& เจริญวัง

63082004445 นายปรเมศร& ยาวิชัยแก(ว

63082004446 นางสาวชุตินิภาดา สีตะระโส

63082004447 นายสุริยัน ยืนยง

63082004448 นางสาวราตรี ทนันชัย

63082004449 นายณัฐพงษ& นันตQะเสน

63082004450 นายธนิจศักด์ิ ภูกาบขาว

63082004451 นางสาวพูลทรัพย& คํายันต&

63082004452 นางสาวเกวลี ใจจันทิพย&

63082004453 นางสาวกมลรัตน& ถูกจิต

63082004454 นายวัชระ เมืองใจ

63082004455 นายชิติพัทธ& แก(วคําป5ก

63082004456 นายสันติ ปวงคํา

63082004457 นางสาวปุณญารัศน& ยศหลวงฝ=<น

63082004458 นายสุริยาพร ป=นติ

63082004459 นางสาวปวีณา คํามูล

63082004460 นางสาวจันทร&เพ็ญ ยืนยงกุล

63082004461 นายสุนทร แสงกระจ#างกล(า

63082004462 นายณัฐวุฒิ  ิอินทรวิเชียร

63082004463 นางศิริพร วงศ&เป;<ย

63082004464 นายโชคชัย วิทยาดีมาก

63082004465 นางสาวปฏิญญา นามวงค&

63082004466 นายวชิระ แก(วดี

63082004467 นางนิภาพรรณ สุภาษร

63082004468 นางสาวศศิวิมล ชุมคําน(อย

63082004469 นายจตุรัส วังแก(ว

63082004470 นางสาวสุกัญญา ยุทธนา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004471 นายพิรุณ เทียมแสน

63082004472 นางสาวอริสรา ใฝXใจ

63082004473 ว#าที่ร(อยตรีรัฐภูมิ ใจสาร

63082004474 นางสาวชนินาถ ป=นทา

63082004475 นายอรรถพล เพียรประกอบ

63082004476 นางสุภาพร ปรองดอง

63082004477 นางสาวศิริญาภรณ& ป=ญญาอินทร&

63082004478 นายณัฐดนัย จินะแก(ว

63082004479 นางสาวอรณพัชญ& บุญทวี

63082004480 นางสาวเกศสุดา ไชยศรี

63082004481 นางสาวปนัดดา สูตรเลข

63082004482 นายจักรกฤษณ& วงค&ไชยา

63082004483 นางสาวจริยา สารเก#ง

63082004484 นางสาวณัฐวดี วังแผน

63082004485 นางสาวกรรณิการ& เขียวมี

63082004486 นางสาวธมลวรรณ เจริญศิริ

63082004487 นายณัฐนนท& สุขสวัสด์ิ

63082004488 นายเทียนชัย คนขยัน

63082004489 นายกิตติศักด์ิ แก(วเครือวงค&

63082004490 นางสาวนิรชา ธิดา

63082004491 นางสาวทัดดาว รังสรรค&

63082004492 นายอโนชา ป=ญญาบุญ

63082004493 นางสาวสุดารัตน& ดอยแก(วขาว

63082004494 นายพลากร จุ#มแก(ว

63082004495 นางสาวปนัดดา วันทะนะ

63082004496 นางสาวปวีณ&นุช เข่ียคุ(ย

63082004497 นางไพลิน วิเศษ

63082004498 นายศุภณัฐ พานแก(ว

63082004499 นางสาวกัญญารักษ& พนาสิน

63082004500 นายสิทธิณัฐ ทิพย&อินทร&
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004501 นายอัมรินทร& ลังกาใจ

63082004502 นายธงชัย โพเก

63082004503 นายจีรวัฒน& ขัดทุ#งฝาย

63082004504 นางสาวกมลชนก ประนันไชย

63082004505 นางสาวพินนุ&ภนิดา เครือวงศ&วัง

63082004506 นายที่รัก แทนฟ=ก

63082004507 นางสาวชนากานต& จันทะราช

63082004508 นายอุทัย อุตมา

63082004509 นายจิรายุ ตามล

63082004510 นายณัฐนนท& หว#ZางปXอ

63082004511 นางสาวเจนจีรา จักขุ

63082004512 นางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน

63082004513 นายจตุรงศ& พรมป=ญโญ

63082004514 นางสาววราภรณ& อุดทาคํา

63082004515 นายจิตรปรีดี ปงชายคํา

63082004516 นางสาวอมรรัตน& ทองเอก

63082004517 นายณัฐดนัย การหม่ัน

63082004518 นางสาวปภัสสร วงศ&เสาร&

63082004519 นายเจษฎา สุยQะตQะ

63082004520 นางสาวดวงดาว สิทธิตา

63082004521 นางสาวศศิปวีร& ดาโลกา

63082004522 นายภูวนาท เรือนปVอ

63082004523 นายอิทธิพัทธ& ไชยราช

63082004524 นางสาวพรพิไลย ไชยสาร

63082004525 นายวุฒิบูรณ& ล่ําสวย

63082004526 นายรุ#งอุทัย เนียมครุธ

63082004527 นายนราธิป สัญญะเข่ือน

63082004528 นายทิติวา นันไชย

63082004529 นางสาวภาคินี โยธา

63082004530 นายชุติพนธ& รักพ#อ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004531 นายณัฐวุฒิ บุบผาลิตร

63082004532 นายอาชา ย่ิงรักเพ็ญจันทร&

63082004533 นายรัตนทัต รัตนพงษ&

63082004534 นายวัชระ วงค&ป=ญญา

63082004535 นายกิตติพงษ& สุยะลังกา

63082004536 นางสาวรัตนาภรณ& หล(าชุมภู

63082004537 นายภานุพงศ& เส็งสุวรรณ

63082004538 นางสาวพิมพ&ธิดาพรรณ เหมยต#อม

63082004539 นายบิลลี่ ใจดี

63082004540 นายนนธวัช แก(วอินตQะ

63082004541 นายธนกฤต จากภัย

63082004542 นายวีรภัทร เชื้อเจ็ดตน

63082004543 นายพูนศักด์ิ อัครศิระกุล

63082004544 นายอัครพล คงธนภักดีโสภณ

63082004545 นางสาวมณฑิกา ดวงเงา

63082004546 นางสาวขวัญชนก เตชะนันท&

63082004547 นายดนุชล ป=<นงาม

63082004548 นางสาวดารินทร& จํานงค&

63082004549 นางสาวปยุดา ระลึก

63082004550 นายพงศภัค เรือนคํามา

63082004551 นางสาวสมิตา คําอ#อง

63082004552 นางสาววาสนา ชอบจิต

63082004553 นายนเรศ หมายหม้ัน

63082004554 ว#าที่ร(อยตรีหญิงลลิตา ฤาชัย

63082004555 นายเชิดพงศ& ชํานาญยา

63082004556 นายณฐพล ศิลัยพานิช

63082004557 นายศุภกิตต์ิ โยงกู#

63082004558 นายทศพร ป5นตา

63082004559 นายนวพล ชมภูจันทร&

63082004560 นางสาววิไลภรณ& เป;<ยขัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004561 นางสาวอุทุมพร ศักด์ิคีรีงาม

63082004562 นายป5ยราชย& สวยสม

63082004563 นายวีรชัย ราชไชย

63082004564 นายธีรโชติ ป=ญญานนท&

63082004565 นายสมพล สองเมือง

63082004566 นายยุว พล สมพร โชคชัย 

63082004567 นายยงยุทธ อ#อนสําอางค&

63082004568 นายวิทยา ญาติมาก

63082004569 นายวรวุฒิ ร#มฟVาขจรกุล

63082004570 นางสาวศิริรัตน& ยะยอด

63082004571 นางสาวสิริกุล กองศิลปU

63082004572 นางสาววรวรรณ ยอดคํา

63082004573 นางจุรีรัตน& ก(าวสมบูรณ&

63082004574 นายอัมรินทร& สุขสาด

63082004575 นางสาววิชชุเวช ป5นกันทา

63082004576 นางสาวอักษราพรรณ ตQะน(อย

63082004577 นายสุชานนท& จําป;

63082004578 นางสาวนิภาพร เทพวงค&

63082004579 นางสาวฐิติพร บุญนํา

63082004580 นางสาวนรินทร&ทิพย& ใจต้ือ

63082004581 นายทัชชกร ยานะดี

63082004582 นายภานุวัฒน& แสงบุญเรือง

63082004583 นางสาวป=ทมา บุญทอง

63082004584 นายอรรถพล จะงาม

63082004585 นางสาวปวรวรรณ ดวงสนิท

63082004586 นายอภิสิทธ์ิ ตาคําเครือ

63082004587 นางสาวนิตยา ดวงวิโรจน&

63082004588 นายกิตติ ยอดพิบุตร

63082004589 นายเอกนรินทร& สินธุยะ

63082004590 นางสาวเขมิกา สุป5น
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004591 นางสาวปรัชญา หลีเซ็ง

63082004592 นางสาวเกศแก(ว จอมแก(ว

63082004593 นางสาวณัฐนิชา จะวะนะ

63082004594 นายอรุชา ชุ#มตัน

63082004595 นางสาวศิริวิภา ชาญณรงค&

63082004596 นายธนวัฒน& ป=ญญาวงค&

63082004597 นางสาวบุณฑริกา ไกรโต

63082004598 นางสาวณัฐวิการต& พันธุมเสน

63082004599 นางสาวหนึ่งฤทัย อินตQะ

63082004600 นายธนากร สวนเครื่อง

63082004601 นางสาวเสาวณีย& ตระกูลพัดทอง

63082004602 นายศุภชัย วิบูลเจริญจิต

63082004603 นายพงศ&พัฒน& เรือนตุ#ม

63082004604 นางสุภาพรรณ สุวรรณโรจน&

63082004605 นายป5ยะวัฒน& เฉาะห(อง

63082004606 นางสาวชุติกาญจน& การะพิงค&

63082004607 นางสาวศิริรัตน& ป5นตา

63082004608 นายวีระ เงางาม

63082004609 นายเขมทัต เด็ดโลก

63082004610 นางสาวอมรรัตน& อุดทัง

63082004611 นางสาวนุชาดา สมป=น

63082004612 นางสาวอรพรรณ โนจากุล

63082004613 นายอนุพันธ& ดอกผึ้ง

63082004614 นายเมธาสิทธ์ิ ธนูหมด

63082004615 นางสาวรัตนวรรณ เรืองเดช

63082004616 นายจาตุรงค& เสมอวงค&ทิพย&

63082004617 นายสกลกร การหม่ัน

63082004618 นายธวัชชัย ปะละป5ก

63082004619 นายนพรัตน& อินแตง

63082004620 นางสาววาลิน เวียงคํา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004621 นางสาวกนกกาญจน& วงค&ใจราช

63082004622 นายธนากร ล(าคํา

63082004623 นางสาวมณฑาทิพย& กันธิยะ

63082004624 นายวุฒิไกร ธรรมสุโท

63082004625 นางสาวสุฑารัตน& พรมเสน

63082004626 นายอัชราวุฒิ เปPงขวัญ

63082004627 นางสาวทัศนีย&ญา กาสุวรรณ

63082004628 นางสาวสุเรขา สุนรบดี

63082004629 นางสาวผกามาศ มะโนศิลา

63082004630 นางสาวภัทรกมล สุสมวงค&

63082004631 นายจารุกิตต์ิ เผ#าเครื่อง

63082004632 นายพงศธร ใหม#จันทร&แดง

63082004633 นางสาวพัชรญดา ตันติวิวัฒน&

63082004634 นางสาวลภัสรดา เชื้อเมืองพาน

63082004635 นางสาวศิริโสภา โตQะสาลี

63082004636 นางสาวลลิตา ขุนมิน

63082004637 นางสาวนารีรัตน& สมสุข

63082004638 นางสาวอภิชญา วงศ&ชุมภู

63082004639 นางสาวนรีกานต& ล(อมีชัย

63082004640 นางสาวอภิษฎา บุญเรือง

63082004641 นางสาวทิพานัน กันเสน

63082004642 นายนิวัฒ คําพยอม

63082004643 นางสาวศิริลักษณ& แก(วบุญมา

63082004644 นางสาวศิริพร ลองไชย

63082004645 นางสุดา ตายัน

63082004646 นางเบญจมาศ ธงสิบสอง

63082004647 นายทรงพล ทองดี

63082004648 นางสาวนพวรรณ โปธิเรือน

63082004649 นายณัฐวุฒิ นันทะชัย

63082004650 นางสาวสิราวรรณ คําอินทร&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004651 นายเกียรติศักด์ิ เข่ือนแก(ว

63082004652 นางสาวศศิวิมล พิจอมบุตร

63082004653 นางสาวพรพิมล อุ(มนาง

63082004654 นางสาวเบญจรงค& ทองอ#อน

63082004655 นางสาวณัฐชญา วังบุญมี

63082004656 นายพรภวิษย& ตาจุมปา

63082004657 นางสาวบุณฑริกา ฉายแจ#มใจ

63082004658 นางสาวรัตติกาล ตาระกTา

63082004659 นางสาววราภรณ& เหมืองอุ#น

63082004660 นายพงษ&พัฒน& พิงค&แก(ว

63082004661 ว#าที่ ร.ต.หญิงอรณี ปานบัวคํา

63082004662 นายเอกลักษณ& โลมอย

63082004663 นางสาวอมิตตา คําป=นนา

63082004664 นายจิรพัฒน& ป=นดิ

63082004665 นายอธิวัฒน& สุขโชติ

63082004666 นางสาวปกิตตา ทิพยศ

63082004667 นายอัมรินทร& โปธิ

63082004668 นายธันย&วรัชญ& ศรีสุทธะ

63082004669 นางสาวสุววรณี โพธิวัง

63082004670 นายรังสฤษด์ิ แก(วทิพย&

63082004671 นายภูกิจ ศรีคําขัติ

63082004672 นางสาวศิญามนท& สมภิพงษ&

63082004673 นายวัชระพงษ& แสนศรี

63082004674 นางสาวธารารัตน& ติวรรณะ

63082004675 นางสาววิชชุตา ม่ังมี

63082004676 นายธีรนันท& เรืองยศ

63082004677 นายสานวุธ ป5นใจกูล

63082004678 นางสาวนิชริน เพ่ิมการุณย&

63082004679 นายปกปVอง ช#วยบ(าน

63082004680 นางสาวเนตรณภิส สิทธิสงคราม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004681 นายอรรถสิทธ์ิ บุญญาศรี

63082004682 นายสุตินนท& ศรีจันทร&

63082004683 นางสาวสิริกานต& วรรณธรรม

63082004684 นายศิรวัฒน& มีแก(ว

63082004685 นางสาวปวีณา ธรรมบุตร

63082004686 นางสาวสุกัญญา สีจันทร&

63082004687 นางสาวอนิตตา ธิอินทร&โต

63082004688 นางสาวทิตยา ตากันทะ

63082004689 นายอดิศร เมืองอ(าย

63082004690 นางศิริพร อุตตะมะ 

63082004691 นางสาวลัยลา กุหลาบบาโต

63082004692 นางสาวขณิษฐา แสนธิ

63082004693 นายพงศธร ขันคํานันตQะ

63082004694 นางสาวกุลธิดา เปPนแผ#น

63082004695 นางสาวพิมพ& ไชยเทพ

63082004696 นางสาวจารุรัตน& กองเมือง

63082004697 นายพิสุทธ์ิ พรหมสนธิ

63082004698 นายสุทธิพงศ& จิตรไพศาล

63082004699 นายพยุงศักด์ิ ชัยชมภู

63082004700 นายเสฐียรพร เรือนอุ#น

63082004701 นายจเรย& เหมืองห(า

63082004702 นายคฑาวุฒิ สุวรรณดารักษ&

63082004703 นายณัฐพล วิโรรส

63082004704 นางสาวเกวลิน คําโทQะ

63082004705 นางสาวสุทธินันท& ซ่ือสัตย&

63082004706 นางสาวพรพิมล พรมมา

63082004707 นางสาวรุจรวี ศิลปรัศมี

63082004708 นางสาววริศรา ชัยตลาด

63082004709 นางสาววรรณวรางค& ต(นกลาง

63082004710 นางสาววิภาพร ทรัพย&ป=ญญาวงค&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004711 นางขนิษฐา สลีแดง

63082004712 นายดิเรกรัตน& นันกาวงศ&

63082004713 นางสาวพัชรินทร& โปร#งใจ

63082004714 นางสาวกุลณภัสสร& ทนดี

63082004715 นางสาวปริญญา ทองศรี

63082004716 นายปางสวรรค& อินสละ

63082004717 นายอุดมศักด์ิ พงษ&ตระกูล

63082004718 นางสาวรัชนีวรรณ ฟ=นเขียว

63082004719 นางสาวกรินยา อาจหาญ

63082004720 นางสาวทิพวรรณ สุตะวงค&

63082004721 นางสาวพัชรีญา สายรัตน&

63082004722 นายนภดล ภูมิถาวร

63082004723 นางสาวปริยฉัตร ฉัตรแก(วสืบ

63082004724 นางสาวอภิญญา ป=ญโญ

63082004725 นายวินัย ใจเมือง

63082004726 นางสาวภานุมาศ ปVอมบ(านต(า

63082004727 นายธีรภัทร หอมนาน

63082004728 นายศรัณญ& ศูนย&กลาง

63082004729 นางสาวพิชญ&นิธี จุมปู

63082004730 นายพงศ&ศักด์ิ แก(วพรม

63082004731 นางสาวอาทิตยา ทีฆาวงค&

63082004732 นายกฤตยชญ& อ#างเงิน

63082004733 นางสาวจรัสรัชช& ขันทะเป;ยง

63082004734 นางสาวมธุริน สังข&อร#าม

63082004735 นางสาวชรินทร&ทร ปงผาบ

63082004736 นางสาวกานติมา ขาวละออ

63082004737 นางสาวสุธีรา อุตยะราช

63082004738 นางสาวกนกวรรณ มาทา

63082004739 นางสาวพัชราพร ทองก่ิง

63082004740 นายกรวิชญ& ตามสัตย&
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004741 นางสาวพัชรินทร& เพชรรัตน&

63082004742 นายทวีโชค ธงสิบเอ็ด

63082004743 นายอรรถนัย ทิพย&ศรีบุตร

63082004744 นางสาวลักษิกา ช(างมูป

63082004745 นางสาวณัฐกานต& มะโนป5ง

63082004746 นายชยพล ต๋ัวต๋ี

63082004747 นางสาวศีดา จรรยาสกุลผล

63082004748 นายธนาวุฒิ จันทร&วงศ&

63082004749 นายจีระพัฒน& วงศ&คําแก(ว

63082004750 นายกษิตินาถ บุญจีน

63082004751 นางสาวธัญพิชชา พักผ#อน

63082004752 นายเกียรติศักด์ิ บุญเรือง

63082004753 นายเมธาทัพพ& ชัยลิ้นฟVา

63082004754 นางนวินดา สมป=ญญา

63082004755 นางสาวมยุรฉัตร แก(ววัง

63082004756 นางสาวปาลิกา กระเสาร&

63082004757 นางสาวเพ็ญทิพา สะทู

63082004758 นางสาวอรนันท& ป=นยศ

63082004759 นางสาวณัฐธิดา แสนตางใจ

63082004760 นางสาวพรอรุณ คุ(มบุญน(อย

63082004761 นายศุภกานต& พรมพ(าว

63082004762 นางสาวจิรภิญญา เววา

63082004763 นายจอมยุทธ เอี่ยมสงคราม

63082004764 นายณัฐพงค& อินทร&ไชย

63082004765 นายณัฐนนท& ซอเสียง

63082004766 นายกฤษดา ทาเรือน

63082004767 นางสาวณิชารัศม& อรุณพิชิตศักด์ิ

63082004768 นายกรวิทย& เข่ือนแก(ว

63082004769 นางสาวสไบแพร ดอนป=น

63082004770 นางสาวอังค&วรา ง(าวกาเขียว
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004771 นางสาวสุทธ์ิณิชา พันนิธิ

63082004772 นางสาวณัฐริกา บัวบาน

63082004773 นางสาวโสมธิดา สืบจิตร

63082004774 นายดนัย ใจต้ือ

63082004775 นางสาวพัชรียา สอนดี

63082004776 นายอดิศักด์ิ ยานะธรรม

63082004777 นายวีระยุทธ& เป;ยเอี่ยม

63082004778 นายเอกสิทธ์ิ มูลสิงห&

63082004779 นางสาวณัฐปภัสร& ทรายคํา

63082004780 นางสาวปภัสรา เป;<ยขัน

63082004781 นายจักรพล เวียงเกตุ

63082004782 นางสาวชลิตา ชุ#มวงค&

63082004783 นางสาวจิราพร บุตรเขียว

63082004784 นางรุ(งราวรรณ บุญมี

63082004785 นางสาวเพ็ญประภา สุภนาม

63082004786 นายพุทธิวัฒน& ใจดี

63082004787 นางสาวตติยาภรณ& ขาวละออ

63082004788 นายอนันตชัย รอสูงเนิน

63082004789 นางสาวศิริมาส อดทน

63082004790 นายจิรพันธ& เลิศศรี

63082004791 นายสมบูรณ& ห(วยไชย

63082004792 นายเกียรติศักด์ิ สุขแสน

63082004793 นายภูคิน ศรีนวลคํา

63082004794 นายจีระพินันต& แก(วดี

63082004795 นางนงคราญ กTาเร็ว

63082004796 นายจงสถิตย& มานะ

63082004797 นายอาทิตย& ขจรภัทรกุล

63082004798 นายอานนท& บุญสูง

63082004799 นางสาวกัญธิดา เครื่องคํา

63082004800 นายอนุพงศ& เสียงเย็น
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004801 นายอนุชา ขัดแข็งแรง

63082004802 นางสาวชามาดา ศิรภัทรเมธา

63082004803 นายวรเมธ บริบูรณ&

63082004804 นางสาวนุชศรา ฝ=<นแก(ว

63082004805 นางสาวอรพรรณ พินิจมูลตรี

63082004806 นายณัฐชนน ไพเราะ

63082004807 นางสาวป5ยธิดา กุยวารีย&

63082004808 นางสาวมธุริน บุญศรี

63082004809 นางสาวณัฐวดี กันพิเศษ

63082004810 นางสาวจุฬารัตน& วิลัยการ

63082004811 นายสุรสีห& จันทนุปาน

63082004812 นายหัสดิน มุนินทร&พิทักษ&

63082004813 นางสาวสุรภา ฝ=<นกTา

63082004814 นางสาวพิมจันทร& อินทอน

63082004815 นางสาวปานไพลิน มาสุวรรณ

63082004816 นายอิทธิโชติ ชุมภู

63082004817 นายธัญธวัช ไชยวงค&

63082004818 นายธวัชชัย โสภาพันธ&

63082004819 นายวัชระ สิทธิชมภู

63082004820 นางสาวกมลรัตน& พรมเสพศักด์ิ

63082004821 นางวราภรณ& ช(างพุ#ม

63082004822 นายทัศพงษ& สายแก(ว

63082004823 นายสถิตพงศ& ฟองคํา

63082004824 นางสาวเปรมฤทัย ทองคํา

63082004825 นางสาวอัมรา ชัยวร

63082004826 นางสาววรายุภัสร& ผลบุญ

63082004827 นางสาวธัญญาลักษณ& เร#งเร็ว

63082004828 นางสุนิษา โนพวน

63082004829 นางสาววรณี ใจวุฒิ

63082004830 นางสาวประภัสสร ใหม#ยศ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63082004831 นางสาวสิระสา กันอูป

63082004832 นางสาวลลิตา ลีวงษา

63082004833 นางสาวป5ยะดา เป;<ยตัน

63082004834 นางสาวศรีนวล ลุงป=\น

63082004835 นายนเรศ วิศรีใจ

63082004836 นางสาวอรยา แก(วอ(าย

63082004837 นางสาวยลลดา มนัสพรหม

63082004838 นายจักรกฤช ตาเขียว

63082004839 นางสาวโสภิดา สุริวงค&

63082004840 นายเกรียงศักด์ิ จักรเครือ

63082004841 นายธีรภัทร& ชัยเพ็ญ

63082004842 นางสาวณัชชา เชื้อตา

63082004843 นางสาวมยุรฉัตร& เตจQะสา

63082004844 นางสาวพิมผกา ศรีสวัสด์ิ

63082004845 นางสาวจันทร&จิรา นาวารี

63082004846 นางสาวอรุณศรี ตนซ่ือ

63082004847 นายวราวุฒิ สิงพิมพ&

63082004848 นางสาวณัฐกานต& เบญจรักษ&

63082004849 นางสาวนัตยา เชียงแรง

63082004850 นางสาวนันท&นภัส กันธา

63082004851 นายกิตติสิทธ์ิ ป=นใส#

63082004852 นายวัชรพล ใหม#พรม

63082004853 นางสาววิลาวัณย& หลักฐาน

63082004854 นางสาวพรทิพา มงคลสิทธิศิลปU

63082004855 นางสาวลักษมี พันธ&สกูล

63082004856 นายนที สุยะมงคล

63082004857 นายศุภสนธยา ศิริเสนาคําวงษ&

63082004858 นายคมกฤษ อนุรักษ&

63082004859 นายศรุต ศิวศาสตร&

63082004860 นางสาวปรัชญาพร มุติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004861 นายมนสิทธ์ิ สีออน

63082004862 นางสาววฤทัยภรณ& พรมรัตน&

63082004863 นางสาวณัฐชยา เมืองชัย

63082004864 นางสาวธัญลักษณ& บูรณะจรรยากุล

63082004865 นางสาวสุภาพร ศรีอินตQะ

63082004866 นางสาวเมธินี เพชรสุวรรณ&

63082004867 นายกิตติธร ยอดปา

63082004868 นางสาวธนวรรณ นินทะ

63082004869 นางสาวกนกทอง ตาคําอ(าย

63082004870 นายไชยา บุญดี

63082004871 นายกรดล หน#อไชย

63082004872 นางสาวจันจิรา เรือนมี

63082004873 นางสาวทิพาภรณ& ทองเปVา

63082004874 นายกฤษฎา ลมุลพจน&

63082004875 นายณัฐวุฒิ จันทร&ฑูรย&

63082004876 นายธวัชชัย ความสุขเลิศ

63082004877 นางสาวสิริญาภรณ& พรมสี

63082004878 นางสาวดาริณี ดํารงพล

63082004879 นายธีระ อุ#นกาศ

63082004880 นางสาวณัฐมล สิทธิขันแก(ว

63082004881 นางสาวนรีธาร ผลเพ่ิม

63082004882 นายทรงศักด์ิ สวนอ(อย

63082004883 นางสาวกนกพร สมฤทธ์ิ

63082004884 นายกฤษณพล ติแก(ว

63082004885 นายอังกูร อนุสนธ์ิ

63082004886 นางสาวอมรรัตน& บุญเลิศ

63082004887 นางสาวอรพรรณ ผ#องใส

63082004888 นางสาวกนิษฐา ก(างออนตา

63082004889 นางสาวดลนภา ทุ#งแดง

63082004890 นางสาวอรพิน เนตรยอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004891 นายวรายุทธ ป=ญญาไชย

63082004892 นางสาวสรารัตน& ป=ญญาดี

63082004893 นายอรรถพล เมืองม่ัน

63082004894 นางสาวศิริพรรณ กันธิยา

63082004895 นางสาวอภิญญา วงค&อิ่น

63082004896 นายอุดม มิตรใจมา

63082004897 นางสาวสิริมา กาป=ญญา

63082004898 นายอภิวัฒน& ชัยมหาวัน

63082004899 นายนวพล อินทวงศ&

63082004900 นายธีรศักด์ิ เรือนคํา

63082004901 นายฐกฤตธรณ& ณ ลําพูน

63082004902 นางสาวนิศารัตน& เทพบุตร

63082004903 นายอาทิตย& ซาวคําเขตต&

63082004904 นางสาวจิรัชยา วิษุวัต วิวัน

63082004905 นายณัฐพงษ& เเก(วเดียว

63082004906 นายสถาพร กันแก(ว

63082004907 นางสาวณัฐธิดา แลใจ

63082004908 นางสาวป5ยะวดี หงษ&สี่

63082004909 นางสาวป5ยะธิดา ทําดี

63082004910 นางสาวป5ยธิดา กันตQะมา

63082004911 นายอรรถสิทธ์ิ หมูดวง

63082004912 นายวรวิทย& งามสม

63082004913 นายยุทธนา วงค&กาชัย

63082004914 นางสาวสุพัตรา สุภะช#าง

63082004915 นางสาวพรเทวี เต็นเส(า

63082004916 นายพีรวิชญ& ปฐมธนโชติสกุล

63082004917 นายจิระศักด์ิ กําเพ็ญ

63082004918 นายจิรายุ ศักด์ิดี

63082004919 นางสาวณัฐสุดา วงค&กิติ

63082004920 นางสาวธันยาภัทร& สุวโรจน&จรัส
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004921 นางสาวนิตยา แสนใจ

63082004922 นางสาวปรียานุช กันภัย

63082004923 นางสาวพัชราภรณ& คําจักร

63082004924 นายอภิชัย ศรีแสง

63082004925 นายณัฐชัยวุฒิ เตจQะสุข

63082004926 นางสาวปริญญาภรณ& วงศ&ป=นเมา

63082004927 นายธีทัต สุกใส

63082004928 นายสุทธินันท& ไชยวงค&

63082004929 นางสาวมะลิวัลย& บัญฑิต

63082004930 นางสาวชญานิษฐ& ศรีวิชัย

63082004931 นางธัญณิชา ชนันท&ภูดิศ

63082004932 นางสาวราณี วีระศร

63082004933 นายพีรวิชญ& อินแสน

63082004934 นายชัชวาลย& เครือสุวรรณ

63082004935 นายจักรกริช เทพเทพา

63082004936 นายวิทวัส ลาภชูทรัพย&

63082004937 นางสาวณภัทรชากร คํามงคล

63082004938 นางสาวมณีรัตน& วิรุฬหิต

63082004939 นางสาวณัฐกฤตา ร(อยโทสาย

63082004940 นางสาวพิชชาพร อูปคํา

63082004941 นายจักรกฤษ ปงกันมูล

63082004942 นายพสก กTาทอง

63082004943 นายณัฐนันท& ไชยวงค&

63082004944 นางสาวอินธุอร วงค&วัง

63082004945 นายณรากรณ& ทิพย&ศรีบุตร

63082004946 นางสาววัชรี ศรีใจวัง

63082004947 นางสาวชุติมา ผดุงกิจ

63082004948 นายศรายุธ ลาวิชัย

63082004949 นายเจษฎาพัชร& หวังวนพัฒน&

63082004950 นายชัชวาล สุวรรณโชติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004951 นางสาวพัชรี พรมแจ(

63082004952 นางสาวสุดารัตน& เมืองใจ

63082004953 นางสาวลลิตา หม่ืนแก(วโอวาส

63082004954 นางสาวดารารัตน& ใจแก(ว

63082004955 นายคมกริช พรคุณวุฒิ

63082004956 นางสาวกัญญารัตน& ยะอูT

63082004957 นายวีรวัฒน& โหราวรรณ&

63082004958 นางสาวสุพัตรา ดารี

63082004959 นายสถาพร เข็มทอง

63082004960 นายวราวุธ ใจเมือง

63082004961 นางสาวภัทราภรณ& บางสินธุ

63082004962 ว#าที่ ร.ต.หญิงสุนีมล สองเปPง

63082004963 นางสาวธิดา ทิพย&รัตน&มงคล

63082004964 นางสาวฐิรกานต& สุยะ

63082004965 นายขวัญชัย พรมเส็น

63082004966 นายชนะไชย กันทาสืบ

63082004967 นางสาวรัชนีกร สิงห&โต

63082004968 นายเจนวิทย& ปลอกทอง

63082004969 นางสาวสุพิชญา บุญตันแดง

63082004970 นางสาวธัญญากาญจน& ปVอตะมา

63082004971 นายอธิวัฒน& แก(วมหานิล

63082004972 นางสาวชลดา คํามุง

63082004973 นางสาวชนิษฐา ใจพันธ&

63082004974 นายเจษฎากร บุญมา

63082004975 นายชํานาญ สนธิศิริ

63082004976 นางสาววราภรณ& แรงจริง

63082004977 นายชาญณรงค& ศรคํา

63082004978 นางสาวกรรณิการ& ยุชมภู

63082004979 นางสาววิมล สิริรุ#งไพรศาล

63082004980 นางสาวนลินญา ทิพปง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082004981 นางสาววรรณิสา แวววรรณวิรัช

63082004982 นางสาวสุภาพร อินทรภิรมย&

63082004983 นายเกียรติกําจร รู(ทํานอง

63082004984 นายภาณุพงศ& เพ่ิมสุข

63082004985 นางสาวรวีพร สันติชัยชาญ

63082004986 นางสาวอัมเรศ ตาสอน

63082004987 นางรจนา พรมมาแบน

63082004988 นางสาวเกศณี เจนธารา

63082004989 นางสาวณิศรา เข่ือนศิริ

63082004990 นางสาวนุชจารี เ.ครือเปPง

63082004991 นายนพกร วุฒิชมภู

63082004992 นางสาวประทุมพร เครือสุวรรณ

63082004993 นายอนุสรณ& บูรณะพันธ&

63082004994 นางสาวนภสร บุตรเชื้อ

63082004995 นายอรรถพันธ& ทาทอง

63082004996 นางสาววรรณนิภา คําป=น

63082004997 นายอนุพงศ& วรรณคํา

63082004998 นายวีระชาติ แสนแก(วกาศ

63082004999 นายภคิณ วงค&คําจันทร&

63082005000 นางสาวพรพิมล วิชัยคํา

63082005001 นางสาวเนตรนภา สีนาคํา

63082005002 นางสาวพรผกา ผักหวาน

63082005003 นางสาวจิรวรรณ ชูทอง

63082005004 นายสหรัฐ คําโล#

63082005005 นางสาวมลทิชา ไชยนิลวงศ&

63082005006 นางสาวพรทิพย& ไชยอุด

63082005007 นางสาวสุนิสา ดาบุญ

63082005008 นางสาวขวัญฤดี แสนคํา

63082005009 นางสาวขนิษฐา เทือกคําซาว

63082005010 นางสาวอัครมณี พุทธิกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005011 นางสาวกุลสตรี อินตQะเข่ือน

63082005012 นางสาวอารียา ท(าวคํา

63082005013 นางสาวศุภลักษณ& กว(างขวาง

63082005014 นายพงษ&กร อ(วนมาก

63082005015 นายอรรถพล สอนแปง

63082005016 นางสาวสิริรัตน& พรรณา

63082005017 นางสาวจุฑามาศ แก(วมี

63082005018 นางสาวณัฐวราพิมพ& เครืออินตา

63082005019 นายวิศรุต ใจโสด

63082005020 นางสาวพัดชา มาครอง

63082005021 นายคมสัน แก(วชุม

63082005022 นายศักรินทร& ต(อติดวงค&

63082005023 นางสาววนิดา กุศล

63082005024 นางสาวบุษบา ทองบุตร

63082005025 นางสาววรรณนิสา เปPนกล

63082005026 นายปฏิพงษ& พงษ&จันทร&

63082005027 นายณัฐพงษ& น(อยเครือ

63082005028 นายอนุวัฒน& ใจอินทร&

63082005029 นางสาวน้ําฝน อนันพิบูลทรัพย&

63082005030 นายบดินทร&เดช พงษ&ตา

63082005031 นางสาวภัทร&ติยากร ขัดแก(ว

63082005032 นายวรเชษฐ& วรรณวงค&

63082005033 นายวุฒิกร กาบูลย&

63082005034 นางสาวดวงกมล ไตรสืบ

63082005035 นางสาวสุชาวดี วงศ&ตQะคํา

63082005036 นายภานุพงศ& อินกาวี

63082005037 นายปฐม อารินทร&

63082005038 นายธีรพงษ& คลังพรมอินทร&

63082005039 นางสาวกรัญฑรัตน& จ่ิงมาดา

63082005040 นายบัณฑิต สุริยา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005041 นางสาวเกศรินทร& ทินะรินทร&

63082005042 นางสาวศวิตา โนทัย

63082005043 นายสรนันท& วงค&วาร

63082005044 นายเฉลิมพล เจ(ากลดี

63082005045 นางสาวอําภาพรรณ สุริยะบุตร

63082005046 นางพัชราวดี นวนสาลี

63082005047 นายบรรณวิชญ& ขัดเป;ยง

63082005048 นางสาวกมนวรรณ ประจันตะเสน

63082005049 นายสุทธิรักษ& สืบทอง

63082005050 นายสมคิด อินทร&ไชย

63082005051 นางสาวฐิติมา นรรัตน&

63082005052 นายอนุพงษ& คําลาพิษ

63082005053 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล

63082005054 นางสาวพรหมพัช ศรีจันทร&พรม

63082005055 นายอรรถพล สุวรรณเลิศ

63082005056 นายศุภานัน พิงใจ

63082005057 นายพลากร ทรวงคํา

63082005058 นายศุภชัย อินแก(ว

63082005059 นายวัชรภูมิ ดวงรกดก

63082005060 นางสาวสุพัตรา กาวิระพันธ&

63082005061 นายพัฒนา จ่ิงต#า

63082005062 นางสาวธนพร แก(วธิดา

63082005063 นางสาวศิรินทร&ทิพย& สุภารัตน&

63082005064 นายกฤษฎา วงค&ลังกา

63082005065 นางสาวพรทิพย& ต๊ิบดวงคํา

63082005066 นายประภาวัตน& เทพจันทร&

63082005067 นางสาวนลิสรา เข็มเพ็ชร&

63082005068 นายนฤพนธ& หิรัญวิทย&

63082005069 นางสาวนิลวรรณ บุญเจริญ

63082005070 นายวรากร อินทร&มณี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005071 นายรชานนท& คําเข่ือน

63082005072 นายธนัญญพงศ& ศรีวิชัย

63082005073 นางสาวสุธาลินี สีริสืบ

63082005074 นางสาวมณีนุช โตตาคํา

63082005075 นางสาวรัตนาภรณ& กาวีเป5บ

63082005076 นายอัฒตระการ อึ้งตระกูล

63082005077 นางสาวเพ็ญแข ภานิล

63082005078 นายสิทธิศักด์ิ กมลเพชร

63082005079 นายภานุวัฒน& รัตนอนันต&

63082005080 นายไตรทศ จํารัสภูมิกนก

63082005081 นางสาวศุภัชญา ลาพาแว

63082005082 นางสาววรรณวิศา ขัตติยะ

63082005083 นายณัฐพันธ& คําต้ือ

63082005084 นายคฑาวุฒิ เหมยฟอง

63082005085 นางสาววิภาวดี เปรมมะโน

63082005086 นายพันชวิทย& ลังกาปbอน

63082005087 นางสาวสัญลักษณ& การกุณา

63082005088 ว#าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ ศรีธิพิงค&

63082005089 นางสาวศิริกุล นันตQะ

63082005090 นายพิเชษฐ& ศรีชวลิตกุล

63082005091 นางสาววารี จันทิมะนัน

63082005092 นายธีรภัทร& เดชธรรม

63082005093 นางสาวพรพรรณ นภาประดาว

63082005094 นายสุทธิพงษ& เมืองมูล

63082005095 นางสาวธวัลรัตน& นามดี

63082005096 นางสาวรุ#งนภา เฟcองแก(ว

63082005097 นายจักรวาล ปริญญา

63082005098 นายกฤศวรรธน& ศรีวิลัย

63082005099 นางสาวสุพิชฌาย& ป=ญโญแก(ว

63082005100 นางสาวปนัดดา บุญสูง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005101 นายภานุมาส สายกลาง

63082005102 นายเกษมศักด์ิ ธรรมศิริ

63082005103 นางสาวเกวรินทร& แก(วพงค&

63082005104 นายธีรพจน& ศรีอิ่นแก(ว

63082005105 นายสุบรรณ ป=ญญานะ

63082005106 นางสาวพัชราภรณ& แก(วผล

63082005107 นางสาวพรชนก ไชยวงศ&

63082005108 นางสาวรัตนา มงคล

63082005109 นางสาววราพร ตุ(มปามา

63082005110 นายชายนุพงษ& แสงอรุณ

63082005111 นางสาวอรัญริกา ทะวัน

63082005112 นายธนาวิน ขัดป5นใจ

63082005113 นายวัฒนชัย จันทร&ต๊ิบ

63082005114 นางสาวจิรารัตน& อินทิยศ

63082005115 นายจารุกร ป5นนะสุ

63082005116 นางสาวชนกชนม& อินทร&ศรีชื่น

63082005117 นายเอกพล แลนี

63082005118 นางสาวเสาวนิต เครือคําหล(า

63082005119 นายบันดาลเดช พงษ&ตา

63082005120 นางสาวโสภา มะเต#า

63082005121 นางสาวพิมภาพร แก(วศรี

63082005122 นายภูวดล ป=นติมา

63082005123 นางสาวกรนันท& ทองใส

63082005124 นางสาวสุวิมล ทําของดี

63082005125 นางสาวนิภาวรรณ อินตQะวงค&

63082005126 นางสาววรินทร&ลดา กังสดาลไพรัตน&

63082005127 นายจตุรงค& เก๋ียงอําภา

63082005128 นางสาวดรุณี ซาวบุญตัน

63082005129 นางสาวฐิติกานต& ใจยอด

63082005130 นายพิสุทธ์ิ สุขเสม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005131 นายสรเชษฐ& สมนวล

63082005132 นางสาวเรไร บุศดี

63082005133 นางสาวจุฬาลักษณ& อุตรเคียนต&

63082005134 นายเสกสรร ป;บ(านใหม#

63082005135 นางสาวรุ#งอุสา อู#สิน

63082005136 นางสาวปVอมเพชร เอวะบุญ

63082005137 นางสาวเจนจิรา พรมมา

63082005138 นางสาวแสงระวี ชัยธิ

63082005139 นายณัฐกิตต์ิ อินตQะป=Rน

63082005140 นางอารีรัตน& คุณภู

63082005141 นายสรวิชญ& ดงปาลี

63082005142 นายหัสพงศ& ฟูจา

63082005143 นางสาวบุษบา จันขาว

63082005144 นายกรวิชญ& มูลจักร

63082005145 นางสาวณัธมล ไชยเมืองชื่น

63082005146 นางสาวณัฐปภัสร& รัตนชมภู

63082005147 นางสาวลักษณาวดี อ#อนตา

63082005148 นางสาวภิญญาพัชญ& จักรบัวคํา

63082005149 นายป5ยะพันธ& คําโพธ์ิ

63082005150 นายสหรัฐ ไชยยาวุฒิ

63082005151 นายสุชาติ โชติกนกอนุเคราะห&

63082005152 นางสาวธัญญารัตน& ขันคํานันตQะ

63082005153 นายวิญDู ถนัดค(า

63082005154 นางสาวสุกัญญา ณรงค&การ

63082005155 นายนพดล โนจิตร

63082005156 นางสาวณัฐชญา มีมานะ

63082005157 นายป5ติพงษ& อยู#อินทร&

63082005158 นายอิศรา จินาฟู

63082005159 นางสาวเกษราพร กงจีน

63082005160 นางสาวธัญญาทิพย& ชุ#มใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005161 นายธนาดิฐ อภิบุญพร

63082005162 นางสาวรุ#งทิวา อินทนนท&

63082005163 นายฐิติพงษ& เสียงใหญ#

63082005164 นางสาวจิราภรณ& สะเอียบคง

63082005165 นายณัฐวุฒิ โปทา

63082005166 นางสาวปาริชาติ สุขอัมพร

63082005167 นางสาวประทุมทิพย& สุภาพัฒน&

63082005168 นางสาวคุณัญญา กาศวิบูลย&

63082005169 นางสาวสุธิดา สารเสวก

63082005170 นายป5ติพร อานนท&

63082005171 นายเกียรติศักด์ิ คําแดง

63082005172 นางสาวสกุลรัตน& ยะใหม#วงค&

63082005173 นางสาวศิริวรรณ กันธิยะ

63082005174 นางสาวนารีรัตน& ป=นเจริญ

63082005175 นายคุณานนต& ม(าเมืZอง

63082005176 นายณัฐภาคย& สุขมา

63082005177 นายณ ภัทร ป=นทะโชติ

63082005178 นายศักด์ิศิริ กันทาแปง

63082005179 นางสาวอลิสา พรมสาย

63082005180 นางสาวธิดารัตน& คําป=นปูX

63082005181 นางสาวกวิสรา รัตนดิลก

63082005182 นางสาวณัฐริกา หาญกาย

63082005183 นายมณฑวรรษ ศรีคํา

63082005184 นางสาวสุนันทา ทายะรินทร&

63082005185 นายชัชวาล กิมยงค&

63082005186 นางสาวอธิชา จักรปา

63082005187 นายมานิตย& แสนอาบัตร

63082005188 นางสาวพัชราวารินทร& อินสุข

63082005189 นายเพ่ิมศักด์ิ บุญเปPง

63082005190 นางสาวทิพวรรณ ป=ญญา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005191 นางสาวกุนจิรา คงเรือน

63082005192 นางสาวสุมลยา คูหา

63082005193 นางสาววรรณิภา เขียวมี

63082005194 นางจารุวรรณ สุป5นนะ

63082005195 นางสาวกมลชนก นักเทศน&

63082005196 นายฐิติพันธ& วงศ&เขียว

63082005197 นางระพีพร ชื่นดวง

63082005198 นางสาวกนกวรรณ พานจันทร&

63082005199 นายเอกพงษ& วันเป;<ย

63082005200 นางสาวชนัญชิดา ธรรมขันแข็ง

63082005201 นายชาญวุฒิ ปุXนลิด

63082005202 นายวาทิตย& วงค&ชมพู

63082005203 นางธัญทิพย& ช#างขาย

63082005204 นางสาววาสนา ไผ#บง

63082005205 นายฉัตรชัย ศรีสุข

63082005206 นายศุภณัฐ เมืองงาว

63082005207 นางสาววารุณี วิชัยยา

63082005208 นางสาวชลธิชา สุริยะ

63082005209 นายปฏิภาณ อุทัย

63082005210 นางสาวสิติยา วิทยาศิลปUสกุล

63082005211 นายอภิชัย ธิติศิริกุล

63082005212 นายณัฐพงศ& เรือนสุข

63082005213 นางสาวเบ็ญจวรรณ ปาระมี

63082005214 นายณฐพงค& ต๋ันเตT

63082005215 นายวัชระ หน#วงเหนี่ยว

63082005216 นายวีระศักด์ิ กองคํา

63082005217 นางสาววันดี โพแหล#

63082005218 นายจักรพันธ& ยะนา

63082005219 นางสาววิไลวรรณ นันท&ไชย

63082005220 นางสาวสุภาพ ชนิตารุ#งอรุณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005221 นางสาวเวฬุการ& ตุ#มเงิน

63082005222 นางสาวธิดารัตน& มหาวงษ&

63082005223 นางสาวชรินทร&ทิพย& พลหาญ

63082005224 นางสาวเสาวลักษณ& งามวงษ&

63082005225 นายฐานันดร สุดใจ

63082005226 นางสาวจารุวรรณ แสนเตชะ

63082005227 นายศรัญDู นาใจ

63082005228 นางสาววนิดา เพียรชนะ

63082005229 นายธนบดี จักรคํา

63082005230 นายสมชาย อิ่นแก(ว

63082005231 นางสาวสุภาพร กุTนนา

63082005232 นางสาวจินดา จันทร&กง

63082005233 นางสาวอภินันท& เม็งมาลา

63082005234 นางสาวธัญญพัทธ& ทนันไชย

63082005235 นางสาวสุนิสา เบสูงเนิน

63082005236 นายสุพจน& ตานาพิน

63082005237 นายอดิศักด์ิ ใบปVอ

63082005238 นางสาวนุชศรินทร& กันธิยะ

63082005239 นายณพล ป=<นรูป

63082005240 นางสาวกฤษกร ญาณป=ญญา

63082005241 นายวุฒิพันธ& นามวงค&พรหม

63082005242 นายณัฐพงศ& ขันธิวงค&

63082005243 นางสาวประภาภรณ& ใจละออ

63082005244 นางสาวกรวิกา พิลาแก(ว

63082005245 นายอภิชาติ วิทูล

63082005246 นายพิพัฒน& บุญของ

63082005247 นายก(องภพ อุประกุล

63082005248 นายสุขสรรค& คําแก(ว

63082005249 นายจารุกิตต์ิ โพธิเต็ง

63082005250 นางสาวภุมรี หิรัญรุ#งสมบัติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005251 นายพงศกร มหามณฑล

63082005252 นางสาวป=ณณพร สิทธิชัยวงศ&

63082005253 นายณัฐิวุฒิ กTาใจ

63082005254 นางสาวน้ําทิพย& วงค&มา

63082005255 นายจักรพันธ& ทองรักษ&

63082005256 นายภูริวัจน& เป;\ยมเมตตาจิตต&

63082005257 นางสาวณัฐธิดา ปลูกสุข

63082005258 นางสาวสุธาทิพย& ตุ(มกุล

63082005259 นายทิพย&ทอง ปวีกรณ&ภูวนัตถ&

63082005260 นายวุฒิชัย คําเข่ือน

63082005261 นางสาวนุชรี กันแก(ว

63082005262 นางสาวพลอยขวัญ สุริยะตา

63082005263 นายกรวิชญ& แก(วดุลดุก

63082005264 นายจิรวัฒน& คําป=น

63082005265 นางสาววราภรณ& พรมละอองวัน

63082005266 นายยุทธวิทย& พงค&ศรี

63082005267 นางสาวอภิญญา พวงมาลัย

63082005268 นางสาวสายฝน สินธุบุญ

63082005269 นายศิวกร สายนาคํา

63082005270 นายประสิทธ์ิ สิริป=ญญาวงศ&

63082005271 นางสาวทิพานัน เรียนแพง

63082005272 นายนรินทร& เรือนถา

63082005273 นางสาวกัลยรัตน& พรหมเดช

63082005274 นายณัฐวุฒิ ยาดี

63082005275 นางสาวเสาวลักษณ& ใจสม

63082005276 นายศรัญDู ขยัน

63082005277 นางสาวกัญญาพัชร แก(วใจชื่น

63082005278 นางสาวฐิติยา ม(ายอง

63082005279 นางสาวจันทรา ยาจิ

63082005280 นางสาวศรัณย&รัชต& ไพรกลิ่นสุคนธ&

หน(า 176 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

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

63082005281 นายเพทาย สุกาญจน&

63082005282 นายสุบิน ทองประไพ

63082005283 นายอนุพงค& เตจาคํา

63082005284 นางสาวนภัสสร วงค&หาญ

63082005285 นางสาวจินตนา ค้ิวดวงตา

63082005286 นายศุภฤกษ& สมบูรณ&เถกิง

63082005287 นางสาวรสสุคนธ& แสนอิว

63082005288 นางสาวอมรรัตน& อินจันทร&

63082005289 นายเด#นภูมิ ทาคําวัง

63082005290 นางสาวอนัญญา สมวัน

63082005291 นางสาวฟารีดา เลาตาแคน

63082005292 นายณัฐนนท& ถาแก(ว

63082005293 นางสาววัชรินทร& ศรีใจวัง

63082005294 ว#าที่ ร.ต.หญิงนันทินี แสนยศ

63082005295 นางสาวจริยา คุ(มสา

จํานวน 5,295 ราย

หน(า 177 จาก 177                



เลขประจําตัวสอบ

63083000001 นางสาวอาริยา เผ�าต�ะใจ
63083000002 นางสาวมลุลี อินทะชัย
63083000003 นางสาวอนงค รักษ ช�างล#อ
63083000004 นางสุชาวดี หาญกล#า
63083000005 นายบุญทวี ควรชม
63083000006 นางสาวจิรัชญา ฟองลม
63083000007 นางสาวอาริสา ช�วยหลํา
63083000008 นายนิรุต ร�วมทอง
63083000009 นายณัฐดนัย จําป1
63083000010 นางสาวอัชรี ก2าทอง
63083000011 นายณัฐชนน สวนใจ
63083000012 นางสาวประภากรณ สุขโข
63083000013 นางสาวภิชญา หาญณรงค 
63083000014 นางสาววรรณิษา ทิพย ป7ญญา
63083000015 นางสาวนวพร พนมไพร
63083000016 นางสาวนริศรา สุริยะธง
63083000017 นายศุภกร สุเมธาลังการ
63083000018 นางสาวอัฐภิญญา จรนาค
63083000019 นายธนัท ยุวโรจน อมร
63083000020 นางสาวกุสุมา ผาบจันแก#ว
63083000021 นางอนุสรา สุกใส
63083000022 นางสาวนงลักษณ วีระแสง
63083000023 นางสาวชลวรรณ เสน�หา
63083000024 นางสาวณัฐพร สมวถา
63083000025 นางสาวกมลลักษณ มะโนวรรณ 
63083000026 นางสาวสุนิสา สิงห แก#ว
63083000027 นางสาวสรัญญา สายเทพ
63083000028 นางสาวณัฐธิดา มีอาหาร
63083000029 นางสาวชฎามาศ อูปทอง

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

หน#า 1 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000030 นายพุฒิสรคค ชฎาธาร
63083000031 นางสาวชนิสรา ยาแปง
63083000032 นางสาวอารียา นามวัง
63083000033 นายปฏิภาณ สุนทร
63083000034 นางสาววิชญาภรณ ครุฑจันทร 
63083000035 นายวีรภัทร คล#ายจินดา
63083000036 นางสาววราภรณ เขียวลี
63083000037 นางสาวกัลยกร บุญทอง
63083000038 นางสาวจรรยาพร ป7ญญาเหล็ก
63083000039 นางสาวอรวรรณ กุลสุรินทร 
63083000040 นางสาวนัทธมน สิทธิกัน
63083000041 นางสาวสุพัตรา รัตนชีวากุล
63083000042 นางสาวจุฑากาญจน ฟองตา
63083000043 นายจิรพนธ ทรายกันคํา
63083000044 นางสาวรินรดา ศิริ
63083000045 นางสาวกัณฐมณี อินญาวิเลิศ
63083000046 นางสาวปานรดา วงค คินี
63083000047 นางสาวณัฐกฤตา มุกุระ
63083000048 นางสาวพิมวดี แคว#งใจ
63083000049 นายอนุชา สุทธสม
63083000050 สตทกิตติชัย สีคล#าย
63083000051 นางสาวชมพูนุช เรืองจิตร
63083000052 นายสุนิวัฒน นุ�นยวง
63083000053 นายคฑาวุธ จุใจ
63083000054 นางสาวกุลณัฐ เครือเอม
63083000055 นางสาวเจนจิรา ท#าวแก�นจันทร 
63083000056 นางสาวสุภัชชา สวยงาม
63083000057 นายสรัญพงษ แก#ววงศ วาร
63083000058 นางสาวกมลวรรณ เสาวรานนท 

หน#า 2 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000059 นางสาวอนุสรา ทะริยะ
63083000060 นายชาญเดช ศิริเทพ
63083000061 นายภราดล โมงยาม
63083000062 นายพงศ ธนา อุ�นจิรศักด์ิ
63083000063 นายจุฑาวุฒิ ธาราสุจริต
63083000064 นางสาวมินธิชา ธงย่ีสิบหก
63083000065 นางสาวปรียาภรณ อินต�ะรักษา
63083000066 นางสาวมาลี อริยะภูมิ
63083000067 นางสาวทิพานัน ติลิบาล
63083000068 นางสาวสุชัญญา วงค ชัย
63083000069 นายศดายุ มุทุตา
63083000070 นางสาวป7ทมวรรณ ประจําสุข
63083000071 นางสาวกมลนาถ ศิลาเดช
63083000072 นางสาวอิศรา รัตนชีวร
63083000073 นางสาวอรอุมา ศิรกุลกานต 
63083000074 นางสาววิลาวัล เดชคุณมาก
63083000075 นายภราดร นางเมาะ
63083000076 นางสาวกรรณภิรมย สิงห แก#ว
63083000077 นายวัฒน ธีรพงษ ศรีเพ่ิมภูมิ
63083000078 นางสาวกนกวรรณ กันธิมา
63083000079 นายกรกฎ หวลศรี
63083000080 นายพรหมชัย ถนอมอุรพี
63083000081 นางสาวพัชราภา ไชยอินทร 
63083000082 นางสาวลลิดา คงได#
63083000083 นางสาวกมลวรรณ ภีระคํา
63083000084 นางสาวชลธิชา คําอ#าย
63083000085 นางสาวฐิตินันท ยารังษี
63083000086 นายปHยวัฒน ดวงแก#ว
63083000087 นางสาวจุรพร จันทวงค 

หน#า 3 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000088 นายสิงหราช ประเทือง
63083000089 นางสาวเกษราภรณ กองแก#ว
63083000090 นางสาววรรณวิภา อุดสม
63083000091 นายวุฒินันท วรวิชัยยันต 
63083000092 นายกฤษณะ ศิริอางค 
63083000093 นายกิตติทัช กาวงศ 
63083000094 นายณัฐวุฒิ ยืนยง 
63083000095 นางสาวสุทธิกานต แสนภิบาล
63083000096 นางสาวรัชนีกร ชัยวงศ เหล็ก
63083000097 นางสาวบุญสิริ เฉลิมภูษิตารักษ 
63083000098 นางสาวอัญชรา วิญญาสัก
63083000099 นายทิวากร สมานพันธ 
63083000100 นางสาวอารีรัตน ภูสด
63083000101 นางสาวสุชาภัสร พีรทัตอนันต 
63083000102 นางสาวผกาวัลย จูงใจ
63083000103 นางณปภัช สุยะดี
63083000104 นางสาวธิดารัตน เงินคํามูล
63083000105 นางสาวปHยะรัตน พิสูจน 
63083000106 นางสาวภัทรา กันทะ
63083000107 นางสาวศรีวิตรา นาลิน
63083000108 นายณัฐพงษ ขวัญเกิด
63083000109 นางสาวอริศรา กัลยาณวุฒิ
63083000110 นางสาววรลัดดา บัติแก#ว
63083000111 นายวันชาติ โสภา
63083000112 นายศุภชัย พันธ ทอน
63083000113 นางสาวจุฑาทิพย ขัตติยะ
63083000114 นางสาวสุภามาศ ใจวงค 
63083000115 นางสาวนันธิดา ก2าม่ิง
63083000116 นางสาวจุฑารัตน อินปJาน

หน#า 4 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000117 นางสาวนภัสชญา สุขทองสา
63083000118 นายศดิศักด์ิ วังแง�
63083000119 นายพลรัตน กาอ#วน
63083000120 นางสาวธนมนตร บรรณารักษ 
63083000121 นางสาวชนิตาภา เทพวงค 
63083000122 นางสาวนันท นภัส อุดกันทา
63083000123 นางสาวสุภาพร คํามา
63083000124 นางสาววิชชุดา สอนสีดา
63083000125 นางสาวมุทิตา จันทร คํา
63083000126 นายรณภพ เริ่มตระกูลใหม�
63083000127 นางสาวกลมวรรณ ลาดปะละ
63083000128 นายจิรสิน ป7นแก#ว
63083000129 นางสาวธัญญารัตน บ�อคํา
63083000130 นางสาววริศรา สุขกาย
63083000131 นางสาวพิทยารัตน ศรีซ#อน
63083000132 นางสาวณัฐรินีย ธนวงศ ดิษกุล
63083000133 นางสาวนิภา คําต�อม
63083000134 นางสาววิไลรัตน ธิติรัตน วรโชค
63083000135 นายพงศกร มักผล
63083000136 นางสาวปHลันธนา รังคสิริ
63083000137 นางสาวสายฝน ใจจาน
63083000138 นางสาวภัคจิรภรณ ทาจินะ
63083000139 นางสาวพนัชกร เขาสหใหญ�
63083000140 นางสาวบุณฑริกา ป7ญโญมูล
63083000141 นายธนป7ฐน รัตนเลิศ
63083000142 ว�าที่ร.ต.ธีรนีย ทิพวรรณ 
63083000143 นายณัฐติพงษ สุขประเสริฐ
63083000144 นายดาวุธ วงค ใจคํา
63083000145 นางสาวเกวลี ชัยป7ญญา

หน#า 5 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000146 นางสาวสุมิตตา ธงงาม
63083000147 นางสาวอารียา อุทัยเฉลิมชีวิน
63083000148 นายนราดร บ#านกลาง
63083000149 นางสาวรุจิดา คงเหลือ
63083000150 นายเพ็ญเพ็ชร ภัทรกิจเลิศ
63083000151 นางสาวมัฑณา เผ�าพัฒน 
63083000152 นายธนาวุฒิ ศรีสอนใจ
63083000153 นางชญาภา สามเมือง
63083000154 นางสาวณัฐปภัสร หนูฉ#ง
63083000155 นางสาวสิรินดา อินทนนท 
63083000156 นางสาวรุ�งกาญ เหียดใส
63083000157 นายจักรกฤษณ ใจบาน
63083000158 นางสาวศุนัญญา นันตา
63083000159 นางสาวพินทุสร ใหม�ป7น
63083000160 นางสาวโศระยา เป1ยงอุตร
63083000161 นางสาวศันสนีย สร#างเสริมความดี
63083000162 นายเนตรนพิณ แสนสกุล
63083000163 นางสาวกมลวรรณ ณ น�าน
63083000164 นางสาวเกศสุดา ใจอ�อน
63083000165 นางสาวปรียาภัทร กันหลวง
63083000166 นางสาวนภัสสร ต�ะอ#าย
63083000167 นางสาวสุธิพร หลีจาง
63083000168 นางสาวชื่นนภา พงษ พนัส
63083000169 นายณัฐพงษ ตาเอื้อย
63083000170 นายธนภัทร พงษ ธรรม
63083000171 นางสาวกขกร ก่ิงแก#วเพชร
63083000172 นายกิตติวัฒน ใจยา
63083000173 นายธวัชชัย ใจทอง
63083000174 นางสาวศุภรินทร กันทะวงค 

หน#า 6 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63083000175 นางสาวสุภัทรา จํารัส
63083000176 นายณัฐกิตต์ิ เรือนปHน
63083000177 นายภัทรพล ไชยบาล
63083000178 นายจักรพันธ ธรรมไชย
63083000179 นายกษิด์ิเดช จันทร นํา
63083000180 นางสาวชลธิชา อนุมา
63083000181 นายเกรียงไกร ทวีเชื้อ
63083000182 นางสาวนภาพร ป7ญจภูมิแผ�นดิน
63083000183 นางสาวสายชล โนสุวรรณ
63083000184 นายธนกร ดอกแก#ว
63083000185 นางสาวพิมพ พนิต ไชยองค การ
63083000186 นางสาวจิตาภา ตรียาพันธ 
63083000187 นางสาววรนาถ หน�อแก#ว
63083000188 นางสาวอักษราภัค วังสะทุง
63083000189 นายยศกร วิศรุตพงศ 
63083000190 นางสาวพิไลวรรณ แปงทา
63083000191 นางสาวอัญชิสา พ่ึงสม
63083000192 นางสาวชิดหทัย ละออเอี่ยม
63083000193 นางสาวกมลวรรณ บุญประดิษฐ 
63083000194 นางสาวอาภากร ไชยยา
63083000195 นางสาวสิริยุพน จ่ิงหมาย
63083000196 นายวุฒิชัย จงสิทธิโชค
63083000197 นางสาวฤทธิดา นันตระกูล
63083000198 นางสาวภาณิศา ผึ้งดํา
63083000199 นายชรินศักด์ิ นิธิวัฒน ภาคิน
63083000200 นางสาวกาญจนา ศักยพันธุ 
63083000201 นายยุทธกานต แสงศรี
63083000202 นางสาวปHยะมาศ ตันม่ิง
63083000203 นายศานติ สิทธิฟอง
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63083000204 นายจิรวัฒน กัวาล
63083000205 นางสาวรุ#งเพชร แก#วชํานาญ
63083000206 นางสาวดวงกมล กล�อมแก#ว
63083000207 นายกฤษณะ กันทาป7น
63083000208 นางสาวณัฐริกา แก#วบุญป7Pน
63083000209 นางสาวณัฐฐินันท สานา
63083000210 นางสาวพิสมัย มะโนสุดใจ
63083000211 นางสาวลลิดา มิตกิตติ
63083000212 นางสาวชรินรัตน พันธุ พิกุล
63083000213 นางสาวนิลุบล กุยวารีย 
63083000214 นางสาวจิรารักษ ไชยดวงคํา
63083000215 นางสาวอารียา อะกะเรือน
63083000216 นางสาวณัฐรี ศิริพัฒนโยธิน
63083000217 นางสาววรวลัญช ธิปJาหนาด
63083000218 นางสาวสุภาภรณ สามารถผดุงศิลปQ
63083000219 นายกฤษดา ใสสม
63083000220 นางสาวสุภาวดี สว�างแสง
63083000221 นางสาวพลอยไพลิน วรรณแก#ว
63083000222 นางสาวรุ�งไพลิน เม็งขาว
63083000223 นางสาวกชพร ศรีสอนใจ
63083000224 นางสาวพิมพ หทัย กูลวงค 
63083000225 นายธีระพงศ ลือชัย
63083000226 นายพิทวัส พรมแปง
63083000227 นางสาวสุพิชชา อินต�ะรัตน 
63083000228 นายกรดล จายคํา
63083000229 นายทรายทอง กันทะวงค 
63083000230 นายเกียรติศักด์ิ อุ�นเอ#ย
63083000231 นางสาวเบญจพร ต#อตานา
63083000232 นายภูวดล หน�อแก#วมูล
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63083000233 นางสาววิภาวรรณ กันทา
63083000234 นางสาวอัจฉรา ดีปHนชัย
63083000235 นางสาวกฤษณารี กัญญะลา
63083000236 นางสาวกาญจนา กําลังมาก
63083000237 นางสาวปริศนา เสริมไทยสงค 
63083000238 นายเสฎฐวุฒิ เข่ือนธะนะ
63083000239 นางสาวดารารัตน ไชยวงหลัง
63083000240 นายนพณรงค แผลงฤทธ์ิ
63083000241 นายทศพล พรมวงษ 
63083000242 นางสาวนฤมล สาระติ
63083000243 นายอรรถกร จินะธรรม
63083000244 นางสาวศศิประภา บุตรแก#ว
63083000245 นายไกรราช มาตรเจือ
63083000246 นางสาวประกายดาว ทนทาน
63083000247 นางสาววิชุดา เปาปJา
63083000248 นายภาณุวัฒน กันยาใจ
63083000249 นายภาคภูมิ บรรเลงเสนาะ
63083000250 นายจักรดุลย สีดี
63083000251 นางสาวภาวินี มีพารา
63083000252 นายวรวิทย วุฒินุช
63083000253 นางสาวป7ทมา วงษ ลุน
63083000254 นายชวนากร สุวรรณเลิศ
63083000255 นางสาวเบญฑิรา โสภา
63083000256 นางสาวอคิราภ ขวัญมา
63083000257 นางสาวสุธีพร ยืนวิวัฒน 
63083000258 นางสาวรุ�งนภา เมืองคํา
63083000259 นางสาวสายรุ#ง นันทะ
63083000260 นางสาวเจนจิรา คานน#อย
63083000261 นางสาวสิรินันท แก#วยองผาง
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63083000262 นางสาวกมลทิพย แรงคง
63083000263 นางสาวเปรมกมล หลี้แซม
63083000264 นายปภังกร เกตุวงศ 
63083000265 นางสาวอาภาพร บัวดี
63083000266 นางสาวภัสร วรา ขัดทาน
63083000267 นางสาวพัณณิดา ขวัญอ�อน
63083000268 นางสาวณัฐพร จันทาพูน
63083000269 นางสาวฐิรัตติกรณ ขวัญแก#ว
63083000270 นางสาวปรียาภรณ ห#วยหงษ ทอง
63083000271 นางสาวอินทุภา เขียวดี
63083000272 นางสาวอรกานต ดีน#อย
63083000273 นางสาวณภัสนันท ศรีทาเกิด
63083000274 นางสาวทิพย มณี ครองสุข
63083000275 นายกฤตมุข แสนสําแดง
63083000276 นางสุรีรัตน ลําคํา
63083000277 นางสาวอัจฉรา หล#าปRอ
63083000278 นางสาวฐานิดา พรมเวียง
63083000279 นายณัฐพงศ พงศ วุฒิศักด์ิ
63083000280 นางวราภรณ ฝอยทอง
63083000281 ว�าที่ ร.ต.หญิงนนทพร หอมจันทร 
63083000282 นางสาวพลอย ศรีคุ#มเกล#า
63083000283 นางสาวน้ําฝน แก#วปRอ
63083000284 นางสาวอภิสรา นอศรี
63083000285 นายเสฏฐณพัชญ บูรณภัทรโชติ
63083000286 นางสาววาฐิณี สวัสด์ิพูน
63083000287 นางจุฬามณี รุ�งรักษ 
63083000288 นายชยุต สุดด#วงแก#ว
63083000289 นางสาวบุษราพันธุ เทียมตา
63083000290 นางสาวนันท วารัตน หม่ืนจันทร 
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63083000291 นางสาวกมลพรรณ พิมสาร
63083000292 นางสาวจักรีรัตน โพธิหงษา
63083000293 นางสาวฐิติกานต ทะเหมย
63083000294 นางสาวยลรดี แสนยอด
63083000295 นายสมิทธิพัฒน อุ�นนันท 
63083000296 นางสาวกัญญารัตน ตาตุ�น
63083000297 นางสาวศิริพร กองสถาน
63083000298 นางสาวกนกขวัญ อิ่นแก#ว
63083000299 นางสาวอรุณศิริ ตนะรัตน 
63083000300 นางสาวณัฐวดี วงค ณริสิทธ์ิ
63083000301 นางสาวพาวิณี แซ�ล#อ
63083000302 นางสาวนัฏชนก คําสัตย 
63083000303 นางสาวสุธาสินี นุสรณ 
63083000304 นางสาวเสาวนีย ต�ะต2า
63083000305 นางสาวภัทราวดี สุดสอาด
63083000306 นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
63083000307 นางสาวชุติมา สุทธะต้ัง
63083000308 นางสาวชลธิชา เตชะปลูก
63083000309 นางสาวเบญจวรรณ พลเย่ียม
63083000310 นางสาวสรัลพร เรือนล้ํา
63083000311 นางสาวมณีวรรณ กันทา
63083000312 นางสาวสาวิตรี วิระราช
63083000313 นางสาวอรยา เทพเสา
63083000314 นายนัทธพงษ พูดตรง
63083000315 นางสาวธัญลักษณ ดวงดี
63083000316 นายยุทธพงษ ขาวสัก
63083000317 นางสาวปHยธิดา ประสมสุข
63083000318 นายอดิศร หม่ันคิด
63083000319 นางสาวเสาวลักษณ เทพพรมวงค 
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63083000320 นางสาวเบญจวรรณ ทรายป7ญญา
63083000321 นางสาวชนิสรา กุณาวงศ 
63083000322 นางสาวรัตติยากร พิชดี
63083000323 นางสาวจรัสโฉม ธนะปาน
63083000324 นางสาวณรดา จันทร สุริย 
63083000325 นายทศพล นันทพรหม
63083000326 นางสาวอภิญญา หาญเมืองใจ
63083000327 นางสาวกมลชนก กันทะแก#ว
63083000328 นางสาวโชติณัฎฐ กัลยา
63083000329 นางสาวชลินภากรณ อัศวโชค
63083000330 นายธนวัฒน กวางเดินดง
63083000331 นางสาวแพรวประกาย ลายสาน
63083000332 นางสาวปาริชาติ ใจวัง
63083000333 นางสาวแสงดาว วิหกก#องภพ
63083000334 นายสุริยพงศ เสนาธรรม
63083000335 นางสาวกิฏิกา เจือจาน
63083000336 นางสาวศศิธร อินต�ะฟองคํา
63083000337 นายธนชัย คงหิรัญ
63083000338 นางสาวอังสุมารี ป7ตะวัติ
63083000339 นางสาวกลิ่นสุคนธ วงค สุภา
63083000340 นางสาวยุพารัตน จันทร แค#น
63083000341 นางสาวฉวีวรรณ มุกทา
63083000342 นางสาวอาทิตยา เปTงนันต�ะ
63083000343 นางสาววารี เหล�าเพ่ิมสุข
63083000344 นางสาวรังสิยา พุ�มทอง
63083000345 นางสาวนฤมล วงศ ประเสริฐ
63083000346 นางสาวลลิตา มีสิน
63083000347 นางสาวสุชานุช ใจปHนตา
63083000348 นายปHรมัตร แสงเนตร
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63083000349 นางสาวเบ็ญจมาภรณ ดอกผึ้ง
63083000350 นางศิริลักษณ พิชัยกมลศิลปQ
63083000351 นางสาวกุสุมา วงค พระบาง
63083000352 นางสาวดรุณี ยวนสี
63083000353 นายจตุพล บุญเลิศ
63083000354 นางสาวผกามาศ สร#อยฟRา
63083000355 นางสาวธนาวรรณ มอไธสง
63083000356 นางสาวสุดารัตน ยืนยัง
63083000357 นางสาวชิดชนก รัตนามตกุล
63083000358 นางสาวนันทวัลย แสงอาทิตย 
63083000359 นางสาวภคิณี ฤทธิ
63083000360 นางสาวณิชา กันทาดง
63083000361 นายชิตินัทธ ทาลับ
63083000362 นายนครินทร ประดิษฐวนิช
63083000363 นายเอกราช มอญไข�
63083000364 นายชยพล โขมศิริ
63083000365 นายวันดี แสนคําตัน
63083000366 นางณัฐรดา ป7ญญา
63083000367 นางสาวจิราภรณ ยาสมุทร
63083000368 นางสาวจินตหรา บุญมา
63083000369 นายทัตพงศ กันทาเดช
63083000370 นางสาวสุวิมล กุลวงศ 
63083000371 นายกิตติพงษ ถาน#อย
63083000372 นางสาวหทัยรัตน เหมืองทอง
63083000373 นางสาวชญาภา เจตะภัย
63083000374 นางสาวสุกัญญา สุดใจ
63083000375 นางสาวสิริขวัญ ยืนไพโรจน 
63083000376 นางสาวดลพร ป7นปวง
63083000377 นางสาวบุญญาพร ศรีสุวรรณ

หน#า 13 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083000378 นายศักด์ิรภีย ปHติกรดํารงภรณ 
63083000379 นายนพดล สุป7นต2า
63083000380 นางสาวสุภาภรณ บัวนาค
63083000381 นางสาววชิราภรณ ลําทา
63083000382 นายอิฐธิพงษ พันธจักร 
63083000383 นางสาวเกวลิน ใจสุยะ
63083000384 นางสาวกมลชนก ปHนตาปHน
63083000385 นางสาววาสนา แก#วหุ�ง
63083000386 นางสาวสิรภัทร บุญมีจิว
63083000387 นางสาวจุฑามาศ อะคะป7น
63083000388 นางสาวปรียาภรณ กันธิยะ
63083000389 นางสาววรรณวิไล ขันทะ
63083000390 นางสาวกาญจนาภรณ สุรเชษฐ
63083000391 นายกิตติพงศ ชื่นสุวรรณชัย
63083000392 นางสาวศุภนิดา ฝ7Uนยาวงค 
63083000393 นางสาวธนัญญา ตาวตา
63083000394 นางณรินพรรณ จันกิติ
63083000395 นางสาวสุจิตรา สลีสองสม
63083000396 นางสาวอภิญญา รัตนมูล
63083000397 นางสาวศิริพร ใจมาตุ�น
63083000398 นายกรฤต เตชะอินทร 
63083000399 นางสาวอรญา มีทอง
63083000400 นางสาววรรณภา ยะแก#ว
63083000401 นางสาวศุรีมาศ ธรรมกาศ
63083000402 นางสาวโชติชญาน ใหม�มาเมือง
63083000403 นางสาวพิศุทธสินี สิงห คา
63083000404 นายธนพล ทองงาม
63083000405 นางสาวญาณี อัยกา
63083000406 นางสาวชญานิศ ทองน#อย
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63083000407 นายสุวิจักขณ ลาบาศรี
63083000408 นางสาวลักขณา ฝากมิตร
63083000409 นายอาทิตย ใยสิงห สอน
63083000410 นายเมฆวิชัย ตะสูงเนิน
63083000411 นางสาวชลธิชา พงษ สะพัง
63083000412 นางสาวศุภนิดา แสงจันทร 
63083000413 นายอภิสิทธ์ิ โนนิล
63083000414 นางสาวทิพย รัตน ซาดุน
63083000415 นางสาวจรัญญา วังสิงห 
63083000416 นางสาวนิภาจิตร ธนะคําดี
63083000417 นางสาวสุมินตรา อุดถา
63083000418 น.ส.เขมจิรา สาระตา
63083000419 นางสาวชญาน นันท ภูพิริยะนันท 
63083000420 นางสาวกชพรรณ เชียงราย
63083000421 นางสาวชุดาพร วงค ปHนะ
63083000422 นายนัฐพงษ อินทิทา
63083000423 นางสาวศุภกานต พูลกลาง
63083000424 นายอรรถเดช ไหวเคลื่อน
63083000425 นายไกรสร สมฤทธ์ิ
63083000426 นางสาวจักรีวรรณ สุทธะการ
63083000427 นางสาวจุฑารัตน ค้ืนอุ�น
63083000428 นางสาวศริวัฒนา ศรีเมืองพรหม
63083000429 นางสาวณัฐรดา ม�วงผัน
63083000430 นางสาวน้ําฝน นันทะสิงห 
63083000431 นางสาวไอรดา ถ่ินศรี
63083000432 นางสาววรัชญา ธรรมป7ญญา
63083000433 นางสาวเอมญิกา ชมภู
63083000434 นางสาวภรณ ทิกา สารยาสะ
63083000435 นางสาวอินทุกานต ณ ลําพูน
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63083000436 นางสาวอริยา นันต�ะแก#ว
63083000437 นางสาวพิมวิกา บุญธรรม
63083000438 นางสาวรุ�งสุดา กบกันทา
63083000439 นายธนัส สาริกานนท 
63083000440 นางสาวจันทนิภา แก#วเสาร 
63083000441 นางสาวบัณฑิตา สุบินรักษ 
63083000442 นายณัฐพล ไชยวงค 
63083000443 นายสราวุธ พิณรัตน 
63083000444 นายวัชรพล นุขันธ 
63083000445 นายนราศักด์ิ ศรีตนชัย
63083000446 นางสาวเจนจิรา สุขประเสริฐ
63083000447 นางสาวสุภัทิรา อุปถัมภ 
63083000448 นางสาวยุพเรศ บัวนาค
63083000449 นางสาวปุณยนุช นิลชนิภรณ 
63083000450 นางสาวสุภาพร สบฤกษ 
63083000451 นางสาววีนา ทิพย ทา
63083000452 นายอภิรักษ ทองบุญเก้ือ
63083000453 นางสาวลลิตา กิตตะ
63083000454 นางสาวอรุณวรรณ ผ�านสุวรรณ
63083000455 นางสาวทิวาพร บุญสม
63083000456 นายกฤษณะ ชุมภู
63083000457 นางสาวพิมพิไล กันทาใจ
63083000458 นางสาวพุทธภาคย สามลทา
63083000459 นางสาวกมลศรี ไชยพรหม
63083000460 นายธงชัย ศรีคํามา
63083000461 นางสาวภควดี หัตถจํานงค 
63083000462 นางสาวประภัสรา สุภามงคล
63083000463 นางสาวหทัยรัตน กึดทศ
63083000464 นางสาวเกวลิน เป1Uยฝ7Uน
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63083000465 นางสาวกมลกานต ยามะณี
63083000466 นางสาวบงกชรัตน ไชยวงค 
63083000467 นางสาวเจนจิรา ประสุทธ์ิ
63083000468 นายเสฏฐวุฒิ การเพียร
63083000469 นายณัฐพงษ แก#วยัง
63083000470 นางสาวฐิติมา ศรีกันชัย
63083000471 นางสาวนัฐภรณ กาฬษร
63083000472 นายลัภพงศ ซาวทองคํา
63083000473 นางสาวอัมพิกา อินถาใจยา
63083000474 นางสาวรัชนีกร สมนาศักเWW
63083000475 นางสาวชุติมันต ใจกว#าง
63083000476 นางสาวจุฬารัตน ชัยวร
63083000477 นางสาววราภรณ ผิวสุวรรณ
63083000478 นายอนิรุทธ สุภาเจริญ
63083000479 นางสาวอริสา สวยฉลาด
63083000480 นางสาวธัญวรัตม อยู�สบาย
63083000481 นายประภาส สารมโน
63083000482 นางสาวญาณิศา กันทะนะ
63083000483 นายเอกนรินทร กาศเกษม
63083000484 นางสาวญาสุมินทร บุราพันธ 
63083000485 นางสาวฉัตราพร ธรรมเนียมเปลี่ยน
63083000486 นายภานุพงศ จันธิมา
63083000487 นางสาวพักตร พิมินตรา วรัตถ ชญาธร
63083000488 นางสาวพัชราภรณ ยานะธรรม
63083000489 นางสาวจันนิภา จิตนาวา
63083000490 นางสาวธีราพร ใจทน
63083000491 นางสาววนิดา ตาถาดี
63083000492 นางสาวศิวนาถ ใจเร�ง
63083000493 นางสาวเกวลิน ม่ิงขวัญ
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63083000494 นางสาววิไลพร หงษ โต
63083000495 นายพงศกร สุทธิดุก
63083000496 นางสาวสุธินี สมคํา
63083000497 นางสาวจีรพรรณ ใจแก#ว
63083000498 นางสาวอนัญญา แหลมไธสง
63083000499 นางสาวพรสวรรค ป7นปลูก
63083000500 นางสาวกนกวรรณ ยาท#วม
63083000501 นายพิทวัส วงค ม�าน
63083000502 นางสาวทราริณี ตุ#ยสืบ
63083000503 นางสาวนวลกนก เขียวคํา
63083000504 นางสาวลักษิณาภรณ เริ่มภักตร 
63083000505 นางสาวอุทัยทิพย สุทธิมาน
63083000506 นายวัชรพงษ มะโนเพียว
63083000507 นางอรชพร กาวิชัย
63083000508 นายศุภศิต วงค วาลเรือน
63083000509 นางสาวสุธีรัตน สิทธิขันแก#ว
63083000510 นางสาวอภิญวัจณ ทองประชุม
63083000511 นายกิตติพงษ ตาดี
63083000512 นายกฤษฎ์ิ ธนสุทธิชญา
63083000513 นางสาวชนานันท สุดเสน�ห 
63083000514 นางสาวอารีย ลิบุญมี
63083000515 นายสถาพร บุญเรือง
63083000516 นางสาวอรผกา มูลนินตา
63083000517 นายบัญชา อุตมา
63083000518 นางสาวกมลวรรณ จันใจวงค 
63083000519 นางสาวนภาพร ประพาสไพร
63083000520 นายนนทวัฒน รัตน มุข
63083000521 นางสาวมัลลิกา ใจเผือก
63083000522 นางสาวอภิญญา วัฒนสินพงษ 
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63083000523 นางสาวดวงฤทัย กุศล
63083000524 นางสาวอนิสรา อินทะนัน
63083000525 นางสาวสุภาวดี จินดามัย
63083000526 นายศรัณยู สามภูศรี
63083000527 นางสาวสุกัลยา อุ�นใจ
63083000528 นางสาวศิริวิจักขณ บุญสุข
63083000529 นางสาวภัชรากรณ แก#วพิรุณรักษ 
63083000530 นางสาวลักษมี พรมสละ
63083000531 นางสาวกาญจนา หิ้นยกฮิ่น
63083000532 นางปาริชาติ สุมาลา
63083000533 นางสาวธนิกา กิตติวันฤกษ 
63083000534 นางสาวปHยะภรณ ช�วงไชย
63083000535 นางสาวกาญจนกร เหลืองทอง
63083000536 นายภาณุเดช เหล�ามงคล
63083000537 นายมนัสพงษ สุพรรณ 
63083000538 นางสาวธิติพร เครือน#อย
63083000539 นางสาวชลิดา วันทอง
63083000540 นางสาวมณีนุช ขันติรักษ 
63083000541 นางสาวมนัสวี อุปนันท 
63083000542 นางสาวพิจิตรา มีอาจ
63083000543 นายนัทธพงศ วงศ แสนสี
63083000544 นางสาวณิชา ไชยสถาน
63083000545 นางสาวพวงเพชร ทะใจ
63083000546 นางสาวบุรพร ศรพรหม
63083000547 นายจตุรพร สถิรวุฒิพงศ 
63083000548 นางสาวณัฏฐิศา คุกจันแปง
63083000549 นายธีรวัฒน จันกิติ
63083000550 นายภาณุพงศ ม�วงกิติ
63083000551 นางสาวมินตรา เลงจันทร 
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63083000552 นางสาวพิมพ นารา วงษ จันทธนพงษ 
63083000553 นายโดวา ประสงค เลิศกุล
63083000554 นายอํานวย หม่ืนตาบุตร
63083000555 นางสาวรัตนา วันตา
63083000556 นางสาวปภาพินท คําภิระแปง
63083000557 นางสาวฐิติชญาณ ทองคํา
63083000558 นายวรวุฒิ คําเรือง
63083000559 นายนวพล ทรายแก#ว
63083000560 นางสาวนฤสรณ นฤมิตาภา
63083000561 นายวทัญYู ศิริวงศ 
63083000562 นายปุริมปรัชญ อาจนาวัง
63083000563 นางสาวณัฐนันท ทินทะวา
63083000564 นางสาวสุนิสา วรศิลปQ
63083000565 นางเบญญาพร บุญตันบุตร
63083000566 นางสาวพัณณิตา สมหนองบัว
63083000567 นายนาราคินทร ฤทธ์ิสนา
63083000568 นายธนากร ทิเขียว
63083000569 นางสาวอภิญญา อินตา
63083000570 นางสาวนภัสสร เชี่ยวชาญ
63083000571 นางสาวอาทิตยา ชุ�มเย็น
63083000572 นายกฤษฎางค แก#วเสมอตา
63083000573 นายอดิศร ผิวใส
63083000574 นายชนะชล อินต�ะลอ
63083000575 นายฤทธิเกียติ สุขรักษ 
63083000576 นางสาวอัจจิมา คุณณาศรี
63083000577 นางสาวสุรีย นิภา อุปนันท 
63083000578 นางสาวอรทัย เจษฎากวีกุล
63083000579 นางสาวเวธนี ศรีบุญมี
63083000580 นางสาวพิมประภาภรณ แก#วนัยตา
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63083000581 นางสาวศิริจันทร วงษ นิล
63083000582 นายกวิน ภิญโญภาพพงษ 
63083000583 นางสาวอรพินท แสงแก#วนพเก#า
63083000584 นางสาวเกษฎาภรณ วงศ สว�าง
63083000585 นายทนุนันท ป7ญญาไว
63083000586 นางสาวทวินตรา ศรีแก#วทุม
63083000587 นางสาวปHยนุช มูลเปTง
63083000588 นายภาคิน มีแหวน
63083000589 นางสาวนันท นภัส วังคีรี
63083000590 นายสมบูรณ สมุทธารินทร 
63083000591 นางสุดชีรา ขัตติ
63083000592 นางสาวนฤภร นาคศรี
63083000593 นางสาวธัญสมร กุลมิตร
63083000594 นางสาวสมฤทัย อุดเถิน
63083000595 นายถิรพันธ ปHZนหย�า
63083000596 นายวรวุฒิ คําลือ
63083000597 นางสาววัชรินทร กิตติวัชรพงศ 
63083000598 นางสาวนทีกานต ทานัน
63083000599 นางสาวชลธิชา แพทย กลาง
63083000600 นางสาวพิมพ ณดา ดีมาก
63083000601 นายพรรดิพงศ ชุมพลสุข
63083000602 นางสาวอังศุมาริน อินทร ใจ
63083000603 นางสาวภัทรพร อกตัน
63083000604 นายคมสันต มุ#งส�าง
63083000605 นางสาวชฎาธาร พุทธรักษา
63083000606 นางสาวนภัสวรรณ คําใส
63083000607 นางสาวปรียาภรณ ป7ญญาผาบ
63083000608 นายอธิราช สัพโส
63083000609 นางสาวนาฏสุดา ดอนแก#ว
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63083000610 นายชัยรัตน ป7นจ้ี
63083000611 นายนาถวัฒน สามปาละ
63083000612 นายสุรนันท สุนันตา
63083000613 นางสาวพิมพ ผกา โกลาเพ็ง
63083000614 นางสาวมนต ทกานต ทับแก#ว
63083000615 นายวรพล อุตมูล
63083000616 นายอภิวัตร ทองนา
63083000617 นางสาวปริยานุช ต�ะแลง
63083000618 นางสาวกชกร นะวรรณ
63083000619 นายศราวุธ ไชยมณีวรรณ
63083000620 นางสาวเจนจิรา เข่ือนสี่
63083000621 นางสาวเยาวลักษณ หมอสาตร 
63083000622 นายชนม พิสิฐ ชีวาพนาคีรี
63083000623 นางสาวนีรชา อุดมพิทักษ เดชา
63083000624 นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค 
63083000625 นางสาวอรพรรณ ทาเกิด
63083000626 นายวัทน สิริ ธโนปถัมภ 
63083000627 นายอาญาสิทธ์ิ ใฝJสิริเลิศ
63083000628 นายศรัณย เจริญสุข
63083000629 นางสาวลักษิกา พิบูลย สวัสด์ิ
63083000630 นางสาวน้ําฝน ชื่นเรณู
63083000631 นางสาวณัฐสินี วัฒนรุ�ง
63083000632 นางสาวมณฑ ลชนก ป7ดลี
63083000633 นางสาวศรัญญา เหมืองหม#อ
63083000634 นางสาวกนกวรรณ อุ�นจันทร 
63083000635 นางสาวรัตนา บุตรดาแก#ว
63083000636 นางสาวเบญจวรรณ ยองจา
63083000637 นายยุทธการณ บุญมา
63083000638 นายนันทวัฒน เนตรทิพย 
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63083000639 นางสาวถารุจีร หัวนา
63083000640 นางสาวปริยฉัตร แรงจริง
63083000641 นางสาวกานต ระวี เทียนงาม
63083000642 นางสาวจันทร จิรา อุมาไพร
63083000643 นายณัฐวุฒิ นางแล
63083000644 นายกีรติเทพ ทิยาว
63083000645 นายปรีชา ใจชุ�ม
63083000646 นางสาวจุฑาสินี อินต�ะขิน
63083000647 นางสาววิริยาพร พ้ืนอินต�ะศรี
63083000648 นายภักพงษ สินธุป7น
63083000649 นางสาวสุวรรณี มะลิทา
63083000650 นายสุบิน ดวงพันธ 
63083000651 นางสาวมทินา อุ�นใจ
63083000652 นางสาวจุฑามาศ ฟูบินทร 
63083000653 นางสาวนงลักษณ ฟองสมุทร
63083000654 นางสาวกรชดา จรรยาบรรเจิด
63083000655 นายวรเมธ เมธานิพัทธ 
63083000656 นายอรรถพงษ นะรา
63083000657 นางสาวธัญวรัตม คําประเสริฐ
63083000658 นางสาวอทิตญา ศรีกันทา
63083000659 นายนราวิชญ ข#อปง
63083000660 นางสาวพิทยารัตน เปTงศิริ
63083000661 นางสาวกุลนารี วงศ หมึก
63083000662 นางสาวกวินทิพย วังธิยอง
63083000663 นางสาวเจนจีรา ปุญญพันธ 
63083000664 นายนนทภัทร แสนพะวัง
63083000665 นางจันทร ทอง ถาวรภัทรอาภรณ 
63083000666 นางสาวจีระภา ตันตา
63083000667 นางสาวรัญชนา สายตุ�นแก#ว
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63083000668 นางสาวนรีรัตน พิบูลย 
63083000669 ว�าที่ ร.ต.หญิงเสาวนีย อนุวณิชรุทธเวช
63083000670 นายศุภศิษฏ เคหะพันธุ สกุล
63083000671 นางสาวสุรภา ปุญยะศิริ
63083000672 นายอติชาต พงษ เจริญกิต
63083000673 นายสุทิตย ปละอุด
63083000674 นางสาวนฤภัทร ถนอมอุรพี
63083000675 นายสิทธานต วรรณลักษณ 
63083000676 นางสาววาสนา โทพรม
63083000677 นายนววงศ ไชยวรรณ
63083000678 นางสาวเมธิศา ล�องชูผล
63083000679 นายกฤษณะ ธรรมป7ญโญ
63083000680 นางสาวกาญจนา แสงคํา
63083000681 นางสาวปาริยา กุลมนัส
63083000682 นางสาวอุรารัตน ประคองทรัพย 
63083000683 นางสาวดารินทร กาเร็ว
63083000684 นางสาวสุรัตนา แปงกุล
63083000685 นายณัฐวุฒิ ศรีสุทน
63083000686 นายกฤตพจน แก#วกา
63083000687 นายธนบดี ต�ะต#องใจ
63083000688 นางสาวปรีดารัตน อินต�ะวงค 
63083000689 นางสาวนันทินี อินแหลง
63083000690 นางสาวมณีรัตน ธนะขว#าง
63083000691 นางสาวอธิชา จริยา
63083000692 นางสาวรชา ศรีรัตนบัลล 
63083000693 นางสาวศศิกมล ก2าหล#า
63083000694 นางสาววิภาพร คันทา
63083000695 นางสาวอสมาภรณ ทูปแปRน
63083000696 นางสาวภิมลวรรณ เขียวกล่ํา
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63083000697 นายอิสระพงษ บุญส�ง
63083000698 นางสาวสุทธิดา ศรีสรสิทธ์ิ
63083000699 นางสาววิลาสินี เพ็ชร รัตน 
63083000700 นางสาวหัศญามณ พิรุณ
63083000701 นายนิธิกร สถาพร
63083000702 นางสาวกรวรรณ หมอกใส
63083000703 นางสาวอรวรรณ เฉกแสงทอง
63083000704 นางสาวกันยาวีร ยสพันธ 
63083000705 นายชาคริต ปHงกุล
63083000706 นางสาวจุฑารัตน ฟูตน
63083000707 นางสาวศุภนุช ทองสุก
63083000708 นายวุฒิภัทร ทากาฮาชิ
63083000709 นายอภิสาณ อรุณฤทธิเดชา
63083000710 นางสาวอัญชรีย กาอ�วน
63083000711 นางสาวนุจรี จินกาล
63083000712 นางสาวกมลวรรณ รัตนวิริยาภรณ 
63083000713 นางสาวเจนจิรา เตชะหล#า
63083000714 นางพรทิพย หาญเก�ง
63083000715 นายยุทธนา วังใจฟู
63083000716 นางสาวปHยนุช คําอ#าย
63083000717 นางสาวณิชารีย ม่ิงสุวรรณ
63083000718 นางสาววิโรบล มูลเสริฐ
63083000719 นางสาวมีณมาส แก�นดี
63083000720 นางสาวปุณณภา อุปละ
63083000721 นายวิศรุต ถาใจ
63083000722 นางสาวพวงผกา เชื้อหมอ
63083000723 นายธนวัฒน ภัทรวรกานต 
63083000724 นางสาวสุภาวรรณ เณรยอด
63083000725 นางสาวสมฤทัย ศรีผา
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63083000726 นางสาวศิวนาถ ทาแกง
63083000727 นางสาวสุภัสสร เลาศรี
63083000728 นางสาวนิตยา จําปารัตน 
63083000729 นายศักด์ิรินทร เชื้อดวงทิพย 
63083000730 นางสาวกัญญพัชร อัศวเทิดทรัพย 
63083000731 นางสาวรักษ สุดา สัตยสุนทร
63083000732 นางสาววนิดา รินตา
63083000733 นายธเนศ ลังกากาศ
63083000734 นายอิทธิกร เกษมจิต
63083000735 ว�Wาที่ร#อยตรีหญิงกุลธิดา โปJงตุ#ย
63083000736 นางสาวก่ิงกาญจน เรือนมี
63083000737 นางสาวนันธิกา กิจปาโล
63083000738 นางสาวจินตนา อาจหาญ
63083000739 นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ
63083000740 นางสาวณัฐกานต จันทะกูฏ
63083000741 นางสาวจุฑารัตน สายมาธิ
63083000742 นายชีวพงษ เดชโนนสังข 
63083000743 นางสาวศุภาพิชญ เจือไธสง
63083000744 นางสาวเสาวณีย พิลาสชวนพิศ
63083000745 นางสาวสุมาที หม่ืนกันทา
63083000746 นางสาวยลรวี ละออสุวรรณ
63083000747 นายอดิศักด์ิ จันทร วงศ 
63083000748 นางสาวกัญญาภัค คําดา
63083000749 นางสาวคัทลียา ป7ญถา
63083000750 นายกิตติชัย สวยสด
63083000751 นายพิษณุพงษ อุทุมพร
63083000752 นางสาวสุวิมล บรรพตสูงล้ํา
63083000753 นางสุนิทธา พรนิมิตสกุล
63083000754 นางสาวจริยา กุลวงค 
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63083000755 นายหัสดิน อินตาราม
63083000756 นางสาวลักษณารีย เทอดทวีสุข
63083000757 นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
63083000758 นางสาวเบญจวรรณ คําสว�าง
63083000759 นางสาววิไล คีรีเสนาธรรม
63083000760 นายธนากร เถาวัลย 
63083000761 นายชูพงษ ดวงมณี
63083000762 นางสาวกนกรัตน เมืองคํา
63083000763 นางสาวพิมพ ชนก ไชยแก#ว
63083000764 นางสาวพรรษชล หรรษา
63083000765 นางสาวเบญจวรรณ ฟองนวล
63083000766 นายอานนท หม่ืนจับปู
63083000767 นายชัยยุทธ กรมแก#ว
63083000768 นางสาวศิริรัตน เครือฝ7Uน
63083000769 นางดารุณีย สานอินสี
63083000770 นางสาวจุฬารัตน พรหมพนัส
63083000771 นายอนุชา สุนันต�ะ
63083000772 นายศุภฤกษ นาเมืองรักษ 
63083000773 นายจักริน ศิริพบพร
63083000774 นางสาวสุพรรณษา บุญศิริชัย
63083000775 นางสาวณัฐชยา ดีดวงแก#ว
63083000776 นางสาวอริสรา นิ้วยะวงศ 
63083000777 นางสาวณัฐริกา กุนามา
63083000778 นายพฤกษ เชิงเง้ียว
63083000779 นางสาวฐิตารีย บูรณะธนะสิทธ์ิ
63083000780 นางสาวอภัสรา สิทธิโม�ง
63083000781 นางสาวฐิตินันท แสนตางใจ
63083000782 นางสาวสจีพรรณ ชาวฟู
63083000783 นางอภิญญา วรวงษ 
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63083000784 นางสาววรรณิกา สุกิน
63083000785 นางสาวธัญญนันท ใจธง
63083000786 นางสาวกุลธิดา บุญหลัง
63083000787 ว�าที่ร#อยตรี หญิงจิตรลดา สืบจิตต 
63083000788 นางสาวอรอุมา เริงฤทัยวรรณ
63083000789 นายราชานนท สุอินต�ะ
63083000790 นายกัมปนาท พันธุ ประไพ
63083000791 นายประเสริฐ ระวังการ
63083000792 นายอลงกรณ ยะแสง
63083000793 นางสาวธัญญารัตน จันทาพูน
63083000794 นางสาวอลิษา วงศ วรรณ
63083000795 นางสาววิไลลักษณ กันยาลัง
63083000796 นางสาวพิศมัย สุภาจิตร 
63083000797 นางสาวสินีนาท เข่ือนศิริ
63083000798 นางสาวพัชรินทร นาปรัง
63083000799 นางสาวอรธิดา ใจยะเลิศ
63083000800 นายพีระพงศ ยะชะระ
63083000801 นางสาวสุมาลี รุ�งไพบูลย สุข
63083000802 นางสาวกนกพร ชุมศรี
63083000803 นางสาวปHติพร ป7ญญาเครือ
63083000804 นางสาวฐิติณัติ วงศ แก#วมูล
63083000805 นางสาวอมรรัตน มาวะดี
63083000806 นางสาวสุพัตรา ภูสีเขียว
63083000807 นายนฤพล ปูJดาว
63083000808 นางสาวณัฐฐินันท สังข เผือก
63083000809 นางสาวตรีทิพ ต#นสูง
63083000810 นางสาวอาทิตยา อานุภาพ
63083000811 นางสาวบุญยาพร ยอดคํา
63083000812 นายณรงค ศักด์ิ จันสีมุ�ย
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63083000813 นางสาวณิชกานต คําใจซ่ือ
63083000814 นางสาวสุรีย พร วงษ พูล
63083000815 นางสาวสุภาพร ขัดมะโน
63083000816 นางสาวเกษมศรี บุญศรี
63083000817 นางสาวรัชวรรณ ทองน�วม
63083000818 นางสาวศราวดี มานวกุล
63083000819 นางสาวสุจิตตรา มณีขัติย 
63083000820 นางสาวพลอยไพลิน กมลพันธ 
63083000821 นางสาวอาภัสรา รุ�งอรุณนิติรักษ 
63083000822 นางสาวทิพย วรรณ มาสืบ
63083000823 นางสาวกัลยาณี เทพปHนตา
63083000824 นางสาวพิมพกานต นันธิมา
63083000825 นางสาวชวพร ฟองแก#ว
63083000826 นางสาวจันทมาส พุ�มวัชระ
63083000827 นายภาณุพงศ ขนุนทอง
63083000828 นางสาวร�มรื่น ด#วงศรี
63083000829 นางสาววราภรณ พิมพ วรรณธนา
63083000830 นางสาวศศิพิมล บุญธนธีรโรจน 
63083000831 นางสาวจิรภิญญา ทะปะละ
63083000832 นางสาวนัชชิชา คันธะชุมภู
63083000833 นายนิติเดช จินดาศรี
63083000834 นายสถาพร ม่ันคงพาณิชย 
63083000835 นางสาวพจณ ณิชา จินะการ
63083000836 นางสาวกุลพิธาน ดีวะรัตน 
63083000837 ร#อยตรีณัฏฐชัย กอบธัญกิจ
63083000838 นางสาวนันทนา อินหอม
63083000839 นางสาวอารพร สุริยะชัย
63083000840 นางสาววรวี ศรีวิชัย
63083000841 นางสาวชโรบล อินสม
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63083000842 นางสาวสุพัตรา บัวบาน
63083000843 นางสาวสิริวิภา ลาภเกิด
63083000844 นางสาวศรัณยา กุมาลี
63083000845 นายเสริมศิลปQ ทาสม
63083000846 นางสาวณัฐรวี มโนหาญ
63083000847 นายสรธร ธิติสุทธิ
63083000848 นายเอกชัย ต�ะบุญธง
63083000849 นางสาวหทัยชนก แก#วปHนใจ
63083000850 นางสาวศิรินภา ใจกล#า
63083000851 นางสาววริศรา ทาระศักด์ิ
63083000852 นางสาวเสาวภา ชัชธรรมสกุล
63083000853 นายสุทธิพงษ สุขมัย
63083000854 นายณัฐพร ศรีวิชัย
63083000855 นางสาวกมลทิพย ปงลังกา
63083000856 นางสาวพรรณราย น�วมด#วง
63083000857 นายสมชาย บุญเปTง
63083000858 นางสาวปาวีณา ทามะณีวรรณ 
63083000859 นายศรีวิไลย เพทราเวช
63083000860 นางสาวอรุณศิริ อุ#งประภากรณ 
63083000861 นางสาวภิรมรักษ ศรีวรรณะ
63083000862 นางสาวจริยา ใจกล#า
63083000863 นางสาวศิรินทิพย ศรีสุข
63083000864 นางสาวสุจิตรา สงเรือง
63083000865 นางสาวรัฐพร หม่ันสกุล
63083000866 นางสาววิไลรัก ศิริป7น
63083000867 นางสาวจุรีรัตน กันทะยอง
63083000868 นางสาวธนัชพร เข่ือนเก#า
63083000869 นางสาวหอมนวล หย�าคํา
63083000870 นางสาววราภรณ นาคเกษม
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63083000871 นางสาวชนัญญา แสงจันทร 
63083000872 นางสาวภัทราภรณ ธรรมสอน
63083000873 นางสาวศศิพิมพ อุ�นเรือน
63083000874 นายธีรภัทร ขัดทุ�งฝาย
63083000875 นางอักษรา ตาลํา
63083000876 นางสาวสุนทราพร เชื้อเมืองพาน
63083000877 นายสมย ณภณ สมยะ
63083000878 นางสาวถาวรีย นุธรรม
63083000879 นางสาวจิดาภา กระทาง
63083000880 นายจตุพร ใจดี
63083000881 นายกฤษชาณัฐฏ วงศ หาญ
63083000882 นายวิทูร พัวพันธ 
63083000883 นางสาวสุธิตา ใจแข็ง
63083000884 นางสาวทิตยาวรรณ แก#วจันทร 
63083000885 นางสาวกนกวรรณ นากเสวก
63083000886 นางสาวจีรพรรณ ฟองตา
63083000887 นายถิรพิทย วรรณราช
63083000888 นางสาวธมณภัทร สุขมี
63083000889 นางสาวกัญญาณัฐ อยู�คง
63083000890 นางสาวเจตนา แสนเมืองมูล
63083000891 นายเกียรติศักด์ิ บุญยืน
63083000892 นางสาวภัคศจี อินแก#ว
63083000893 นางสาววรรณภา ตานัน
63083000894 นางสาวสุภิญญา ยศเมา
63083000895 นางสาวพิชญา ยะมัง
63083000896 นางสาวอรทัย บุญธรรม
63083000897 นางสาววาสนา สุตุ�ง
63083000898 นายพลวัตร ปุกคํา
63083000899 นางสาวญาณิศชา โปธายศ
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63083000900 นางสาวสิริยากร กองแก#ว
63083000901 นายนันทวัฒน ก#อนแสนไชย
63083000902 นายอภิชิต เพชรศรี
63083000903 นางสาวจรวยพร แก#วใส
63083000904 นายวชรมงคล สุดยอดสุข
63083000905 นางสาวสุภัสสรา อุตม ทิพย 
63083000906 นายเอกสิทธ์ิ วิชัย
63083000907 นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช
63083000908 นางสาวพิชญา วิรัตนชัยวรรณ
63083000909 นายปรัชญา งอกข้ึน
63083000910 นางสาวกาญจนา ฟูต๋ัน
63083000911 นายบรรพต ณ บรรพต
63083000912 นางสาวสุกรรยา สินวิริยะะนนท 
63083000913 นายเอกพันธ เสียงก#องไพร
63083000914 นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ
63083000915 นายพัฒนเศรษฐ สุรินทร ชัย
63083000916 นางสาวหนึ่งฤดี พังแสงสุ
63083000917 นางสาวอรณัชชา วงศ กํ่า
63083000918 นางสาวจิราวรรณ จุลธง
63083000919 นางสาวญาณิศา ใจคํา
63083000920 นางสาวบุษรินทร บุญมี
63083000921 นางสาวไปรยา สิทธิกัน
63083000922 นายณัฐชนน ไชยวรรณ
63083000923 นางสาววรดา ล่ําตํ่า
63083000924 นายกฤษณพงศ ชาติดอนไฟ
63083000925 นายสุริยา กาศักด์ิ
63083000926 นางสาวปนัดดา ไชยศักด์ิ
63083000927 นายสันดุษิต บาลสุข
63083000928 นางสาวจีราภรณ โน�ตไชยา
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63083000929 นางสาวโสรยา คํายันต 
63083000930 นายภาคย ภูมิ ผิวขาว
63083000931 นายศุภณัฐปพนต หวังดี
63083000932 นางสาวธนัญญา พรหมพนัส
63083000933 นางสาวอัจฉรา สายด#วง
63083000934 นางสาวหทัยชนก ชุ�มเรือน
63083000935 นางสาวจันทร จิรา มณีเย็น
63083000936 นางสาวรัตติกาล เมืองคํา
63083000937 นายพินิจ บุญธรรม
63083000938 นางสาวนิตยา ไทยตัน
63083000939 นางสาวเบญจมาศ โปทา
63083000940 นายเดชฤทธ์ิ เทียนยุทธ
63083000941 นางสาวน้ําผึ้ง หม�องหนัก
63083000942 นางสาวต#องลดา นาคคล#าย
63083000943 นางสาวเสาวลักษณ บุญฟRาฮ�าม
63083000944 นางสาวณัฐธันยา ชุ�มศักด์ิ
63083000945 นางสาวพิชญา ป7ญโญนันท 
63083000946 นายพงศกร พันธ ชนะ
63083000947 นายกฤษติกน ย่ิงชนะ
63083000948 นางสาวศดานันท เสาร แก#ว
63083000949 นางสาวนลินี รัตนวิชัยกุล
63083000950 นายธิฏิวัฒน สีสะอาด
63083000951 นางสาวกวินนา อ�อนหวาน
63083000952 นางสาวภคพร สุวรรณเลิศ
63083000953 นางสาวชุติมา ปานปรีดา
63083000954 นางสาวสุพิชฌาย ธนัชเศรษฐการ
63083000955 นางสาวพิชญา ศิรประภารัตน 
63083000956 นางช�อผกา เฮ็งนิรันดร 
63083000957 นางสาวมณีรัตน คบลา
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63083000958 นางสาวกนกวรรณ สุทธิจินดา
63083000959 นายราเชนทร พงษ ไชย
63083000960 นายพรรณกร ยนต วงค 
63083000961 นางสาวอนัญญา ขันคํา
63083000962 นางสาวรฤชล วรรณขาว
63083000963 นางสาวขนิษฐา ศรีวงค พรรณ
63083000964 นางสาวธัญญลักษณ อินตา
63083000965 นางสาวกฤติยา เนตรศิลปQ
63083000966 นางสาวสาวิตตรี เติกคํา
63083000967 นางสาวจุฬาลักษณ ทะนันไชย
63083000968 นางสาวสุธารินี จอมศักด์ิ
63083000969 นางสาวอรณิชา ป7ญญา
63083000970 นางสาวธัญธร หลักทอง
63083000971 นายสุทธิพจน วงศ ดอยแก#ว
63083000972 นายชนม ธนรรฆ ชนม วิศิษฎ 
63083000973 นางสาวฟาติมา หวังภุชเคนทร 
63083000974 นางสาวณิชากร เทพวงค 
63083000975 นายวีรพงษ ไพโรจน 
63083000976 นางบุษบา เด็ดขาด
63083000977 นางสาวนรีนุช ชัยวรรณ 
63083000978 นางสาวชิสาพัชร เกียรติธนกุลธร
63083000979 นายศุภกร อินทนนท 
63083000980 นางสาวกันยาพร พรมยะ
63083000981 นางสาวพัชราวรรณ แสงสุวรรณ
63083000982 นายพันธ สวัสด์ิ พลเวียง
63083000983 นางสาวสุธิดา เจริญธรรม
63083000984 นายประวิทย สิขิวัฒน 
63083000985 นางสาวสุปรียา เขียวสมบัตร
63083000986 นายอภิสิทธ์ิ ขอบขันคํา
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63083000987 นางสาวมาริษา แก#วคํา
63083000988 นายกฤตพงษ สงกาสี
63083000989 นายภาคิณ แก#วลังกา
63083000990 นางสาวนารีรัตน ตาป7น
63083000991 นางสาวเพ็ญพักร เลาเทาะ
63083000992 นางสาวพิชญาภา รัตนทะนุกุล
63083000993 นางสาวกาญจนา เวียงคํา
63083000994 นายยุทธนา บุญธิมาศ
63083000995 นายปฏิพล ชูเกียรติศิริ
63083000996 นางสาวจีระนันท จอมฟอง
63083000997 นางสาวกัลยา คําต�อม
63083000998 นางสาวสุทธิลักษณ กองประกม
63083000999 นางสาววัชราวลี มหาวรรณ 
63083001000 นายกาจบดินทร2 เสาร คํา
63083001001 นางสาวชนัญชิดา เชียงตอง
63083001002 นางสาวอภัณตรี ดวงสุวรรณ 
63083001003 นายอัครวัฒน ราตรีสวัสด์ิ
63083001004 นางสาวโสภา ปงเมฆ
63083001005 นายธนาตย คําก#อน
63083001006 นางสาวกุลนัษฐ มีงาม
63083001007 นางสาวชนารัตน ศรีวิชัย
63083001008 นายชนกนันท ฝากมิตร
63083001009 นางสาวดารารัตน อริยจักร
63083001010 นางสาววราพร คําจ#อย
63083001011 นายชวางกูล เผ�ากา
63083001012 นายพันธุ ชัย อุตรชน
63083001013 นางสาวณัฐวดี แดงประดับ
63083001014 นางสาวสุปราณี อันทาน
63083001015 นายณัฐพงษ อุ�นต�ะ
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63083001016 นางสาวสายธาร ทิพย มา
63083001017 นายเจษฎา สายด#วง
63083001018 นายสมบุญ สายหยุด
63083001019 นายชินวัฒน อิฐพิบูลย ผล
63083001020 นายทศพล อธิกรม
63083001021 นางสาวศุภาพิชญ ชัยเมือง
63083001022 นางสาวเปมิกา นันต�ะเสน
63083001023 นางสาวชนนิกานต แสนสุยะ
63083001024 นางสาววรัญญา หลวงจันทะ
63083001025 นางสาวอินทิรา กาวน
63083001026 นายปวรุตม ครุฑเมือง
63083001027 นางสาวศศิประภา ถาน#อย
63083001028 นางสาวเทียนธิดา การะบุญ
63083001029 นางสาวธาริกา เลิศสัมฤทธ์ิ
63083001030 นายกฤษดา สุริยะวงค 
63083001031 นางสาวพัชรีภรณ บัวหนอง
63083001032 นางสาวพรรณิกา กุลใย
63083001033 นายธวัชชัย ทุนผล
63083001034 ว�าที่ ร.ต.สิทธฺW คําหม่ืน
63083001035 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ ต�ะรัง
63083001036 นางสาววิภาวี ใจจักรคํา
63083001037 นางสาวพิมประกาย ละหงษ 
63083001038 นายนิธิบดินทร เปTงแก#ว
63083001039 นางสาวสุภาภรณ บุญมาเชย
63083001040 นางสิราวัลย ตรีกุล
63083001041 นางสาวจาริกา ยุทธรังสรรค ดี
63083001042 นางณัฐณิชา ป7ญญาจิรนาถ
63083001043 นางสาวอัจฉราภรณ ขวัญเงิน
63083001044 นางสาวทิฆัมพร พิทักษ นิกร
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63083001045 นางสาวอริสรา ช�างสาร
63083001046 นางสาวโฉมอนันต โพธิวงค 
63083001047 นางสาวมัลลิกา ศิริป7ญญา
63083001048 นางสาวอริศรา บุญเจริญ
63083001049 นางสาวภาสินี เสนตระกูลชัย
63083001050 นางสาวธัญญารัตน พิชัย
63083001051 นางสาวปาณิสรา ป7ญญาวงค 
63083001052 นางสาวหทัยรัตน ดอนไพรพันธ 
63083001053 นายชนะศักด์ิ เตปHน
63083001054 นางสาวอรยา สุขใจ
63083001055 นางสาวพลอยไพลิน ว�องศรียานนท 
63083001056 นางสาวราตรี กันทะ
63083001057 นางสาวมธุรส จรัสวงค 
63083001058 นางสาวอัญนิสา เตวิทย 
63083001059 นางสาวป7ทมา หาญยศ
63083001060 นางสาวศรัณยา โฆษิตสกุลชัย
63083001061 นางสาวสุทธิดา คํามูลรัตน 
63083001062 นายธนูชัย แก#วเทพ
63083001063 นายสิทธิชัย ใสสม
63083001064 ว�าที่ ร.ต หญิงณีรนุช ลีสุขสาม
63083001065 นางสาวฐิติรัตน ผัสวี
63083001066 นางสาวสุชาวดี ไชยสมบัติ
63083001067 นายบุญฑริก สันคม
63083001068 นางสาวพิมพ พิชชา ปHยะจันทร 
63083001069 นางสาวเกศินี เทพกันไชย
63083001070 นายกวินท รื่นอารมณ 
63083001071 นางสาวภินาพร กุณา
63083001072 นางสาวนุชจรินทร ชัยชนะยานนท 
63083001073 นางจิราเรจ สมใจ
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63083001074 นายอัครศิษฏ โตไพบูลย 
63083001075 นางสาวธัญญภา ศรีสวัสด์ิ
63083001076 นางสาวเดือนรุ�ง ภู�ศิริ
63083001077 นายทศวรรษ สุนทรวิริยะวงศ 
63083001078 นายพัทธพล มณีวงศ 
63083001079 นายธีรวัฒน กาวี
63083001080 นางสาวอรณิชา ชัยสุริยะ
63083001081 นางสาวบุษรินทร คงทอง
63083001082 นายทวีรัชต จันทร หอม
63083001083 นางสาวผกามาศ ชาญชัย
63083001084 นางนงลักษณ คุณคง
63083001085 นางสาวกาญจนา โยจันทร 
63083001086 นางนิศาชล สัตยดิษฐ 
63083001087 นางสาวจิราพร ยอดอ#อย
63083001088 นายธนกฤต เทพปHนตา
63083001089 นางสาวมะลิวัลย จันทรา
63083001090 นางสาวฑิมฐิกา จตุแสน
63083001091 นางสาวภิญญาพัชญ รักเผ�าดง
63083001092 นางปภศร ปHนใจ
63083001093 นางสาวอรัญญา ธรรมวงค 
63083001094 นางสาวธีราภรณ แสนเล#า
63083001095 นางสาวสุพรรษา คุ#มไม#
63083001096 นางสาววชิราภรณ ขจรจิรพันธ 
63083001097 นางสาวกาญจนา ป7ญญาวัน
63083001098 นายสิทธินนท หล#าปวงคํา
63083001099 นายจุติภูมิ สามล
63083001100 นางสาวอนันตญา กาบแก#ว
63083001101 นายสักกรินทร หลวงพันเทา
63083001102 นางสาวสุภาภรณ ป7ญญายงค 
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63083001103 นางสาวณัฐริกา วงค ปHนตา
63083001104 นายภูวดล พุทธศาส
63083001105 นางสาวบุษบาวรรณ โนทา
63083001106 นายภาสกร กาญบุตร
63083001107 นายเกษมสันต ศรีคําภา
63083001108 นางสาวปริญญา ทาเนตร
63083001109 นางสาวรสสุคนธ ธัมทะมาลา
63083001110 นางสาวอนัญลักษณ วิชัย
63083001111 นางสาวนฤมล คล#ายวงค 
63083001112 นายรุทธพล กองบุญเทียม
63083001113 นายณัฐวุฒิ สุจาง
63083001114 นางสาวผุสดี ป7ญญา
63083001115 นางสาวชรินทิพย จันทร เวียง
63083001116 นางสาวกชกร เดชดาวเรือง
63083001117 นางสาวจิราภรณ อินต�ะวัน
63083001118 นางดรุณี หล#าเฟย
63083001119 นางสาวสุทธิลักษณ เรือนป7ญญา
63083001120 นายพีรนันท ไชยราช
63083001121 นายรัฐพงษ สุมาทย 
63083001122 นายธานี แก#วคํา
63083001123 นางสาวอมลวรรณ ศรีชนะ
63083001124 นางสาววิจิตตรา เจนใจ
63083001125 นายสิทธิพงษ สีเสน
63083001126 นางสาวกุลรัศม์ิ เวียงแก#ว
63083001127 นางพัชราพร ธนู
63083001128 นางสาวระวิมณฑน ป7ญญาเพ็ชรภาคิน
63083001129 นายวิทยา ไชยอํามาตย 
63083001130 นางสาวพิชญา โนจา
63083001131 นางสาวอริสา ศรีอุทิศ
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63083001132 นายฐาปกรณ ใจเง้ียวคํา
63083001133 นายกฤษดา อารีรัตน 
63083001134 นางสาววัชรีย บุรี
63083001135 นางสาวธัญวรัตม พันธะยอด
63083001136 นายกิตติศักด์ิ สุจริต
63083001137 นางนงลักษณ อัครพูลพัฒน 
63083001138 นางสาวสุนิษา ต�ะวิชัย
63083001139 นางสาวนวรัตน มาก2า
63083001140 นายสุกฤษฏ์ิ สุโขดม
63083001141 นางสาวศิวพร วิจารณ 
63083001142 นายอนุพงศ วรรณดี
63083001143 นางสาวพัชริดา ณ เชียงใหม�
63083001144 นางสาวกฤษณา อุดทารุณ
63083001145 นายณัฐวุฒิ โพธิ
63083001146 นางสาวยุภาพร ไชยวุฒิ
63083001147 นางสาวนารีรัตน ไชยวัง
63083001148 นายพลกฤษณ เจริญนุกุล
63083001149 นางสาวสุชาดา กาใจ
63083001150 นางสาวขวัญฤทัย ทรัพย ละออ
63083001151 นางสาวณัฐพร บุญส�งธรรม
63083001152 นายกิตติ ทับเหล็ก
63083001153 นางสาวณิชชาพัชญ ส�างใส
63083001154 นางสาวสุปราณี จอมคํา
63083001155 นายธีรศักด์ิ ขัติใจวงค 
63083001156 นางจิราภรณ เทพปHนตา
63083001157 นางสาวการะเกตุ สิทธิ
63083001158 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิรายุวัฒน โยจาใจ
63083001159 นายอานนท สุวรรณศรี
63083001160 นายศิริศักด์ิ ยาวิชัย
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63083001161 นางสาวยุพา พรหมพนัส
63083001162 นางสาวคัทลียา ปHจดี
63083001163 นางสาวอําภา ชัยลังกาพิงค 
63083001164 นางสาวปาริษา งามบ#าน
63083001165 นางสาวณัฐนิตย กันทรวิลาวัณย 
63083001166 นางสาวจิราภรณ ม�านตัน
63083001167 นางสาวสุทธิภัทร สกุลพันธนันท 
63083001168 นางสาววรางคณา สีดี
63083001169 นายปราโมทย สมคํา
63083001170 นางสาวชยารี นิลสวิท
63083001171 นายจักกฤต แก#วแต#ม
63083001172 นางสาวประทับใจ สารใจวงศ 
63083001173 นางสาวฉัตรนภา อินสุวรรณ
63083001174 นางสาวปHยวรรณ พันโสดา
63083001175 นางสาวนริศรา หันประดิษฐ
63083001176 นายปภังกร กัลยา
63083001177 นายนัฐพงษ ทัศนาพันธ 
63083001178 นายสันติ ลิดจันทร 
63083001179 นายธีระพงศ โต�ะหลาง
63083001180 นางสาวพิชาญา สุเมล 
63083001181 นางสาวชฎาพร ไชยลังกา
63083001182 นางสาวชุติมา นุกาศ
63083001183 นางสาวจันทร จิรา มงคล
63083001184 นางสาวปรียานุช สุภาวงค 
63083001185 นายธนเดช ใหม�วงค 
63083001186 นางสาววราภรณ วงศ คําตุ#ย
63083001187 นายพันธกานต รังทะษี
63083001188 นายกฤติเดช ไชยมงคล
63083001189 นางสาววิภาพร ศักด์ิลอ
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63083001190 นางสาวณัสรินทร ป7นดวงแก#ว
63083001191 นายอัครวินท คําตัน
63083001192 นางสาวสุดารัตน พ่ึงเล็ก
63083001193 นางสาวเกศศินีรัตน ใจทอง
63083001194 นางสาวจิราวรรณ กํ่าศรี
63083001195 นายเจษฎากร วงค ชัย
63083001196 นางสาวพิชภา จันทร บุตร
63083001197 นายศารทวิษุวัต ตาคํามี
63083001198 นายกัมปนาท สุนทรรัตนา
63083001199 นางสาวอภิญญา ทาวี
63083001200 นางสาวกมลชนก วิลัยอุตม 
63083001201 นางสาวปHยะธฺWดา สุรินวงค 
63083001202 นายวันชัย มนตรีฤกษ 
63083001203 นายเอกรินทร ชัยวงศ 
63083001204 นางสาวณัฐจิต หงษ หิน
63083001205 นางสาวณัฐรดา สารสุระกิจ
63083001206 นายนพนคร เวียงนาค
63083001207 นางธัญญรัตน จันทรมานนท 
63083001208 นางสาวสุวภัทร มาสุข
63083001209 นางสาวยุพาวดี แพทย สมาน
63083001210 นายจิรายุ เมธาวิเศษสวัสด์ิ
63083001211 นางสาวนริศรา คําหว�าง
63083001212 นางสาวอมรรัตน กันสิทธ์ิ
63083001213 นางสาวมรรษวีร มโนนัย
63083001214 นางสาวภานุมาศ เวชกร
63083001215 นายอาณาเขต ป7Uนสุวรรณ
63083001216 นายเจนณรงค คําเงิน
63083001217 นายนิรันดร ยานะ
63083001218 นายพรอินทร ชัยบัตร 
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63083001219 นายสุวัฒน อุ�นอินต�ะ
63083001220 นางสาวอรพรรณ ทําอินแก#ว
63083001221 นางสาวปHยธิดา ย่ีบัว
63083001222 นายวชิรวิทย แก#วประภา
63083001223 นางสาวอรอนงค ต�ะบุญธง
63083001224 นางนิตยา สุขสวัสด์ิ
63083001225 นางนภัสวรรณ กันทางาม
63083001226 นางสาวธัญสรัลพร เทพสืบ
63083001227 นางสาวสิริณัฎฐ อะทะวงศ ษา
63083001228 นางสาวญานิศา รอดจีรา
63083001229 นายดนุพล อรุณทัต
63083001230 นายสรชาติ สิงห คํา
63083001231 นายณัฐวัตร ไชยวรรณ 
63083001232 นายยุทธพงษ ชมตะครุ
63083001233 นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข 
63083001234 นางสาวเสาวลักษณ อโนราช
63083001235 นายนัทธพงศ ไชยวงค ทอน
63083001236 นางสาวซารีน�า เสียงหวาน
63083001237 นางสาววารุณี มีบุญ
63083001238 นางสาวมณีรัตน จันทร ใส
63083001239 นางสาวรุ�งระวี ปวนป7นวงค 
63083001240 นางสาวรัชนก ตุ#ยสิทธ์ิ
63083001241 นางสาวปริชาติ ภาระจ�า
63083001242 นางสาวดารุณี ทุเสนะ
63083001243 นายพงษ พิทักษ หารฤทธ์ิ
63083001244 นางสาวธัญรดา แปงสาย
63083001245 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ
63083001246 นางสาวกมณธรรณปภร ขัติสาร
63083001247 นางสาวสาลินี มาตา
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63083001248 นายกนกศักด์ิ กันทะวงศ 
63083001249 นางสาวชนิสรา อุปจักร 
63083001250 นายสมภพ ซ�ามยอง
63083001251 นางสาววิกานดา อธิพัฒป7ญญา
63083001252 นางสาววิริยา จํานงจิตรเจริญ
63083001253 นายอนุพงษ สุยะเต้ียง
63083001254 นางสาวเอื้องแก#ว คงมณี
63083001255 นางสาวอรพรรณ สีพรม
63083001256 นางสาวนริศรา เด�นสุข
63083001257 นางสาวเพ็ญนภา บุพพัณหสมัย
63083001258 นายคณนาถ อนุสนธ์ิ
63083001259 นางสาวโศรดา หวันแลบ
63083001260 นางสาววศินันท กุหลาบพนา
63083001261 นางสาวรัตติกาล ไวยะกา
63083001262 นางสาวนาถยา สุทธง
63083001263 นางสาวภัทรวดี ดาวรัมย 
63083001264 นางสาวพัทธนันท เถ่ือนรอด
63083001265 นางสาวศิริลักษณ เรืองรัตน 
63083001266 นายธนภูมิ เชื้ออินทร 
63083001267 นางสาวอภิชญา มังคลา
63083001268 นางสาวเจตปรียา ก2ารีย 
63083001269 นางสาวลัดดาวัลย ชมติยะ
63083001270 นายกานตพงศ อดุลกิตติ
63083001271 นางสาวหทัยทิพย สุวรรณะ
63083001272 นางสาวอมรรัตน ทองคํา
63083001273 นางสาวกลิ่นกมล ใจบุญ
63083001274 นางสาวประภาพรรณ รวดเร็ว
63083001275 นายศรายุธ ท�าข#าม
63083001276 นางสาวจีรวรรณ สิทธิเกษร
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63083001277 นางสาวสุกัญญา สากล
63083001278 นายณุพงศ วงค นิลประดับ
63083001279 นางสาวชนกสุดา โทปุรินทร 
63083001280 นางสาวสุดารัตน ธิคํา
63083001281 นายสุรพงษ ศรีวิชัย
63083001282 นางสาวอรไพร อินโน
63083001283 นางสาวสุมลฑา แก#วกําเนิด
63083001284 นางสาวอรยา ทาทอง
63083001285 นายธนากร มูลรินทร 
63083001286 นางสาวจันทนา คําทา
63083001287 นายพรชัย ชมพนา
63083001288 นางสาวนงนุช ศาลาคาม
63083001289 นางสาวณัฐพร ปวงคํา
63083001290 นางสาวนิศวรัตน สุขยศศรี
63083001291 นางสาวแสงเดือน มณีไชย
63083001292 นายณัฐกานต สิงห ก2า
63083001293 นางสาวศิริประภา วรรณ ประเขา
63083001294 นางพัชฎาภรณ โนรี
63083001295 นายเชิดศักด์ิ วงหลวง
63083001296 นายเอกชัย ใจอยู�
63083001297 นางสาวจามิกร สุทธการ
63083001298 นางสาวนารินทร เชียงแรง
63083001299 นางสาวลัดดาวัลย ป7นสุข
63083001300 นางสาวสุทินา เนตรทิพย 
63083001301 นางสาวปรียา สายก#อน
63083001302 นางสาวนุสรา นิลแนม
63083001303 นางสาวศิริขวัญ เถาว วัลย 
63083001304 นายกฤษฎา มนัสเสวี
63083001305 นางสาวธารทิพย เตจา
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63083001306 นางสาววิยดา ท#าวบุญญาภินิกุล
63083001307 นายเตชินท คํ้ากูล
63083001308 นายชาติตระการ คําโพธ์ิ
63083001309 ว�าที่ร.ต.หญิงอรณี ป7ญโญใหญ�
63083001310 นางสาวผ�องพรรณ ประทุมธา
63083001311 นางสาวอรพรรณ ภาคภูมิ
63083001312 นางสาวพรพรรณ จันทร อ#าย
63083001313 นางสาวกัลยา ตาคํา
63083001314 นางสาวพิชญานิน อินทะจักร 
63083001315 นายธนาวิทย แก#วรากมุข
63083001316 นางสาวกิตติมา แสงนาโก
63083001317 นางสาวพิมจิราพัชร ศรีบุญเรือง
63083001318 นายกรกษิณ สามะนนถี
63083001319 นายมงคล รวมสุข
63083001320 นางสาวชฎาภา ใจหม้ัน
63083001321 นางสาวธิติพร สร#างใหม�
63083001322 นางสาวนุชวรา มะจิณะ
63083001323 นายนุกุล ชนะสุมามาลย 
63083001324 นางสาวสลิลทิพย กุณามี
63083001325 นางสาวพิมพ ชนก จันทราช
63083001326 นางสาวศิริพร วงศ จักร 
63083001327 นางสาวกัญชลิกา กาญกาวี
63083001328 นางสาวกชพรรณ สิริจินดาวรรณ
63083001329 นางสาวศุภกานต กันใจ
63083001330 นางสาวณฐมนพร บูรณกูลวิรัชย 
63083001331 นายธีระ ทําชาวนา
63083001332 นางสาวบุษบา ผาติปรีชาชัย
63083001333 นายเอกณัฏฐ สินทร
63083001334 นายอนันตโชติ มีชัย
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63083001335 นางสาวพิมพกานต สันธิ
63083001336 ส.ต.ท.สุชิน บริคุต
63083001337 นางสาวศศิธร กรัยเสถียรไพศาล
63083001338 นางสาวสุภาภรณ เรือนมูล
63083001339 นายจิตรทิวัส ไชยบุญทา
63083001340 นายวัทนพร จะลา
63083001341 นางสาวสุดษา สุธีร ทีป
63083001342 นายวิเชียร เชษฐ อัครวาณิช
63083001343 นางสาวนีราพรรณ ทานสุทธิกุลชัย
63083001344 นางสาวกุลนิษฐ นฤภัทรพลากร
63083001345 นางสาวพลอยชมพู อย�างอิ่น
63083001346 นางสาวภัทราพร ธิต�ะยา
63083001347 นางสาวจุฬา เจาะโด
63083001348 นางสาวระวีวรรณ ป7Pนแก#ว
63083001349 นายสมเกียรติ ทองชาติ
63083001350 นางสาวจิราพร อิมพิมพ 
63083001351 นายธีระชัย ใจตุ#ย
63083001352 นางสาวทัศนีย สินหว�าง
63083001353 นางสาวแก#วตา จิตต ไสย 
63083001354 นางสาวธมลวรรณ งามพิง
63083001355 นายศักด์ิชัย เสถียรพีระกุล
63083001356 นางสาวกรวิภา เอื้อจริง
63083001357 นายวีรพล วงศ ษา
63083001358 นางสาวพิมพ ชนก แดงคําหล#า
63083001359 นางสาวศิริพร มะโนคํา
63083001360 นายณัฐพล ทับทิม
63083001361 นางสาวจิตสุภา บุญธรรม
63083001362 นายเสฎฐวุฒิ พุทธวงศ 
63083001363 นางสาวอมรรัตน คุ#มแก#ว
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63083001364 นางสาวหทัยชนก ยาสุวรรณ
63083001365 นางสาวกฤติยา สุขพัฒนาเจริญ
63083001366 นางสาวพรรณิการ เทพเมือง
63083001367 นายธนพงษ ไชยป7นติ
63083001368 นางสาวจตุพร โคเบนท 
63083001369 นางสาวจิดาภา เหลาประเสริฐ
63083001370 นางสาวมนธิชา ดีบุญ
63083001371 นางสาวอรทัย อินต�ะวิชัย
63083001372 นางสาวประภัสสร แสงเมือง
63083001373 นายอนุวัฒน นกคล#าย
63083001374 นายอนรรฆ มณีกุล
63083001375 นางสาวศริณญา วงศ ฝ7Uน
63083001376 นายวัชรพงษ เพชรบัวพุม
63083001377 นางสาวปาณิศา ปาระมี
63083001378 นางสาวเจนจิรา สุดาธรรม
63083001379 นายเกรียงไกร ฟองการ
63083001380 นางพัชราภร พรหมมา
63083001381 ว�าที่ร#อยตรีณัฐวุฒิ ทิพย ประเสริฐ
63083001382 นายทนุพงษ หอมจันทร 
63083001383 นางสาวแววตา คําวังพฤกษ 
63083001384 นางสาวนิศารัตน ผัดเรือน
63083001385 นางสาวธัญพิชชา จันทร ทิพย 
63083001386 นางสาวศรัญญา วงค ษา
63083001387 นางสาวพิมพิลัย อยู�สาโก
63083001388 นายฐิติ บัวถา
63083001389 นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ 
63083001390 นายกุลชาติ สูงสุวรรณ
63083001391 นายนัฐพล พรมมาก
63083001392 นางสาวพรหมพร แก#วเขียว
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63083001393 ว�าที่ร#อยตรีทรงวุฒิ ขุนจันทร 
63083001394 นางสาวอัญชลี ศรีทวีศักด์ิ
63083001395 นางสาวรุจิรางค อุ�นเรือน
63083001396 นางสาวทิตตยา ขันลา
63083001397 นางสาวปารชาติ ชัยยะ
63083001398 นางสาวณิชกานต ต๊ิบพรม
63083001399 นายณัฐทพงค ธรรมชาติ
63083001400 นางสาวเปรมณพิชญ ลังกา
63083001401 นางสาวเพ็ญศิริ ป7นอ#าย
63083001402 นางสาวรัศมี เพ็ญศิริ
63083001403 นายณัฏฐนันท อินทร ไชย
63083001404 นางสาวสุพนิดา แก#วกองมูล
63083001405 นางสาววชิรวรรณ ปลายนา
63083001406 นางสาวนุชนาถ จริยะ
63083001407 นางสาวจีราวดี คําศรี
63083001408 ว�าที่ร#อยตรีหญิงรังสิมา ศรีบัวแดง
63083001409 นางสาวนันทิยา บุญป7นเชื้อ
63083001410 นางสาววาสนา เหลืองธนะผล
63083001411 นางสาวธมลวรรณ ยศโต
63083001412 นายธนพล ต๊ิบสีบุตร
63083001413 นางสาวอรณัชชา แซ�จิว
63083001414 นางสาวจิรนันทร จันทร นัยนา
63083001415 นายภูวนาท วงศ สุภา
63083001416 นางสาวภัทราภรณ ฟองแก#ว
63083001417 นางสาวศิริพิชชา โอดศรี
63083001418 นายณัฐสิทธ์ิ แก#ววิเศษ
63083001419 นายชิติสรรค ทยานนท ปรีชากุล
63083001420 นางสาวเบญญาภา แปงรักษา
63083001421 นางสาวสุมิตรา มูลน#อย
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63083001422 นายวิลาศ พ#นเวร
63083001423 นางสาวศิริลักษณ จันทร แก#ว
63083001424 ว�าที่ร#อยตรีเจษฎาวุฒิ คุณไวย 
63083001425 นางสาวสุภารัตน ผัดทะ
63083001426 นายบุญฤทธ์ิ สุวรรณเวช
63083001427 นางสาวณัฐธิดา ทะสีใจ
63083001428 นายกฤติพงษ หลักฐาน
63083001429 นางสาวกัญญาภัค คําเขียว
63083001430 นางสาวฟาริดา บุญชื่น
63083001431 นางสาวสุกฤตา ทองเกิด
63083001432 นางสาวกรกนกวรรณ เมืองงาว
63083001433 นางสาวนุชบา เมืองคํา
63083001434 นายณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ
63083001435 นางสาวพัชราภรณ จันทาพูน
63083001436 นางสุภาวดี กาบทอง
63083001437 นางสาวเกศิณี วันมหาใจ
63083001438 นางสาวศิริลักษณ สีลาโคตร
63083001439 นางสาวชุมาลี สีสัน
63083001440 นายอธิกานต อินทร ชัย
63083001441 นางสาวกรวรรณ สองสุชาอร
63083001442 นางสาวอังศุมาลิน กลิ่นหอม
63083001443 นายยุทธนา ชีวะรัตน 
63083001444 นางสาวนภัสสร ลิ้มสมมุติ
63083001445 นางสาวปนัดดา เซ่ียงหว็อง
63083001446 นายสุรเชษฐ นิลแก#ว
63083001447 นางสาวอริษา โชติธรรม
63083001448 นางสาวสุปรียา คําธิตา
63083001449 นางสาวภัทรมาศ รักโคตร
63083001450 นายนันทวัฒน สักแก#ว

หน#า 50 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083001451 นายพลวสิษฐ ไชยเทพ
63083001452 นางสาวป7ทมา แก#วเมืองมา
63083001453 นางสาวทิติยา ถาคํา
63083001454 นางสาวเสาร วานิช ไต�ยะ
63083001455 นายทรงสิทธ์ิ สนธิคุณ
63083001456 นางสาวจิราภรณ แดงดง
63083001457 นางริญญาภัสร นิธิวัฒน ศิริ
63083001458 นางสาวกันยารัตน สีม�วง
63083001459 นางสาวชัญญานุช ไชยยศ
63083001460 นางสาวณิชศิกานต วัฒนบุญทรัพย 
63083001461 นางสาวณัฐนิชา โนนเป_อย
63083001462 นายรัฐธรรมนูญ ป7นทองมา
63083001463 นางสาวเนตรชนก จินาวงค 
63083001464 นางสาวสุจิตรา ชื่นจิต
63083001465 นายคมสัน ทองบุญ
63083001466 นายพงษ อนันต ไชยบาล
63083001467 นางสาววรางคณา กาตาสาย
63083001468 นายณัฐดนัย ทองชาติ
63083001469 นางปHยะดา ศรีนอก
63083001470 นางสาวญาณัจฉรา วันตา
63083001471 นายพงศ ศิริ รุกิจเจริญ
63083001472 นางสาวอัญธิกา ปารมีโจ#ก
63083001473 นางสาวสุภิชญา นัยต๊ิบ
63083001474 นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล
63083001475 นายชัชพงศ คําหล�อ
63083001476 นายยุทธนา งามจิตร
63083001477 นางสาวเนาวรัตน เทพวงศ 
63083001478 นายถิรวิทย ทรายน#อย
63083001479 นางสาวอมรรัตน แก#วแสน
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63083001480 นางสาวณัฏฐนันท ขจรลาภรุ�งเรือง
63083001481 นางสาวสุกัญญา เตชะตา
63083001482 นายนิรันดร ฤทธ์ิ เงางาม
63083001483 นางสาวศุลีพร สายบุญยืน
63083001484 นางสาวนิพาพร โยธา
63083001485 นางสาวอารียา สาระเจริญ
63083001486 นางสาวศุภรัตน ใจยอด
63083001487 นางสาวอชิรยา มาแว�น
63083001488 นายกิจจา ทรงความเจริญ
63083001489 นางสาวนิรมล วงค คําวัง
63083001490 นายเทอดชัย ศรีสกุลคีรี
63083001491 นายพสุธร สุนันต�ะ
63083001492 นางสาวพิมพ วิภา ภาคย สัสดีกุล
63083001493 นางสาวกชามาส สุวรรณเชษฐ 
63083001494 นางสาวมะลิวัลย เรือนก2า
63083001495 นายณัฐวุฒิ เชียงกาขัน
63083001496 นางสาวณัฐวดี คําลือ
63083001497 นายกฤติพงศ บุญตัน
63083001498 นางสาวณัฐวดี สิทธิดุก
63083001499 นางสาวปHยะฉัตร แซ�ต้ัง
63083001500 นางสาวกานดา สมบัติ
63083001501 นางสาวบุณยนุช พ่ึงบุญ
63083001502 นางสาวสุชานันท หวังวิริยะอนันต 
63083001503 นางปรารถนา ยะจินะวงค 
63083001504 นายรัฐพล อุทาหรณ 
63083001505 นายวีระพงษ ทองเติม
63083001506 นางสาวนาราภัทร ลือประดิษฐ 
63083001507 นางสาวเกศรินทร รัตนบุรี
63083001508 นางสาวรดาธร เมืองลอง
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63083001509 นายอาทิตย วิระคํา
63083001510 นายเอนก เฟ_Zองประสบ
63083001511 นางสาวสารินี เรือนแก#ว
63083001512 นางสาวลักขณา คําดีวงค 
63083001513 นางสาวดวงสมร กันนะ
63083001514 นายอนุสรณ จันสอง
63083001515 นายฐิติพงศ สุรขันต 
63083001516 นางสาวเกดสุดา เชียงจันทร 
63083001517 นายนุติ สุจา
63083001518 นายพงศธร บุญเจริญ
63083001519 นายณัฐกิจ มูลแก#ว
63083001520 นางสาวศิริกานต สิทธิมูล
63083001521 นายสิขเรศ เข่ือนเพชร
63083001522 นางสาวพรชิตา ธิสา
63083001523 นางสาวจุฑารัตน ปองเลิศบุญ
63083001524 นางสาวสาวิตรี เมทา
63083001525 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุภาพร คําภีระ
63083001526 นางสาวลัลณ ลลิน คําหม่ัน
63083001527 นางสาวณัฐวรา อินแนน
63083001528 นางสาวทิพานัน ศรีอุดม
63083001529 นายศุรกานต คําซอน
63083001530 นางสาวภาณุมาศ อัครเมธากุล
63083001531 นางสาวกมลชนก จันทรส
63083001532 นางสาวอาทิตยา ชุมภูม่ิง
63083001533 นางสาวธัญชนก รักฝูง
63083001534 นางสาวโสพิศ จิตใส
63083001535 นายรัตพล บุญชู
63083001536 นายอุทัย นครนามโลก
63083001537 นางสาวนุชรี จอมแก#ว
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63083001538 นางสาวศิริกานต ทินนา
63083001539 นายเกรียงศักด์ิ บุญทา
63083001540 นายถิรวิชญ หอมหวล
63083001541 นางสาวพนิดา ชนะสงคราม
63083001542 นางสาวกนกวรรณ วังหอม
63083001543 นายธุวานนท ใจบุญทา
63083001544 นางสาวมัลลิกา ใจคํา
63083001545 นายวิทวัส ทะนันไชย
63083001546 นางสาวสุภาพรรณ รัตนะกาศ
63083001547 นางสาวธิดารัตน เรือนคํา
63083001548 นายชัชวาลย ทะสิละ
63083001549 นางสาววันวิสา เทพวุฒิ
63083001550 นายปวริศร พรหมนิล
63083001551 นางสาวภาตา วังแสน
63083001552 นางสาวนภาพร กําแพงทิพย 
63083001553 นายชยธร อินเรือน
63083001554 นางสาวณัฏฐกานต ชัยลังกา
63083001555 นางสาววรินทร พร เชื้อเมืองพาน
63083001556 นางสาววันดี จิโน
63083001557 นางสาวอรอุมา ฉันกันทะ
63083001558 นายวิโรจน วารุณรัตนกร
63083001559 นางสาวภัคจิรา อุ�นถ่ิน
63083001560 นางสาวณิชากร สุดเกตุ
63083001561 นายสุทธิพงษ ย่ีนา
63083001562 นายพงศธร ไชยารักษา
63083001563 นายจักร กฤษณ ตัวละมูล
63083001564 นางสาวกาญจนา กุนธะวรรณา
63083001565 นางพรชนก ย่ีลังกา
63083001566 นายสุรศักด์ิ จิตอารี
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63083001567 นางสาวพิชอิงฟRา คงความเสรี
63083001568 นายวิทวัช ป7Pนเก๋ียง
63083001569 นางสาววราพรรณ เก�งแก#ว
63083001570 นางสาวอนิษา โชคดี
63083001571 นางสาวณัฎฐินี ตุมมะราช
63083001572 นางสาวนภาพันธ กันทับ
63083001573 นางพรศรี สุขโพธิญาณ
63083001574 นายธีรภัทร สายวงศโห#
63083001575 นายอภิชน สมหน#า
63083001576 นายติรยา ใจแก#ว
63083001577 นางสาวกมลชนก ชมชื่น
63083001578 นางสาวฐิติรัตน อุ�นวงศ ดี
63083001579 นางสาวเมธิณี เครือวรรณากุล
63083001580 นางสาวดาริน อินต�ะวิกุล
63083001581 นายเทอดศักด์ิ ธรรมชาติ
63083001582 นางสาวพันทิพย พวงมาลัย
63083001583 นายภาคภูมิ ถนอมนาค
63083001584 นางสาวพิชญาภรณ ยะปะนันท 
63083001585 นางสาวพิรัญญา คําทา
63083001586 นางสาวแพรทอง สุริยะใจ
63083001587 นางสาวกนกนาถ ไทยงาม
63083001588 นายสุธีเดช วิเศษพาณิชย 
63083001589 นายธชย พงศ วรากรณ 
63083001590 นางสาวก่ิงกาญจน มะโนวงษ 
63083001591 นางสาวอรทัย ทองเเพง
63083001592 นางสาวสุภามาศ หน�อพรหม
63083001593 นางนุชนาถ กิติมา
63083001594 นายธีรธรรม เจริญธรรม
63083001595 นายธนภัทร เอกทัตย 
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63083001596 นางสาวสุชานันท เพาะเจาะ
63083001597 นางสาวทิตยา หุตะโชค
63083001598 นางสาวกัญญามน วงศ ชุมภู
63083001599 นางสาวปภานัน จันอุ�น
63083001600 นางสาวนันทณี ใจมีวงศ 
63083001601 ว�าที่ ร.ต หญิงพลอยไพลิน ชัยคําหล#า
63083001602 นางสาวกาญจนา อินต�ะพันธ 
63083001603 นางสาวสุพัตรา กาวิชัย
63083001604 นายศิริเชษฐ อินต�ะนางแล
63083001605 นายวิริทธ์ิพล โกศล
63083001606 นางสาวชลธิชา สุนนนาม
63083001607 นางสาวนวพร จําปาศรี
63083001608 นางสาวกมลชนก แสนกันทา
63083001609 นายจิรชัย นรเดชานันท 
63083001610 นายภูธนัฐ ป7ญญา
63083001611 นายขจรศักด์ิ กาละดี
63083001612 นางสาวอภิชญา ก่ิงแก#ว
63083001613 นายภูวดล อินด#วง
63083001614 นางสาวภูริชญา นิยมพัฒนารักษื
63083001615 นางสาวจีราภรณ ฟุJมเฟ_อย
63083001616 นางสาวอลิษา นันตา
63083001617 นางสาวสร#อยสุดา ป7นยศ
63083001618 นายกมลศักด์ิ วอล คเกอร 
63083001619 นางสาวสุพรรณี สมย#อย
63083001620 นางสาวจิราพร ประพฤติ
63083001621 นางสุทธิวรรณ วงศ กูล
63083001622 นางสาวอภิชญา มูลใจ
63083001623 นายรัฐธรรมนูญ จําปารัตน 
63083001624 นางสาวศุภลักษณ จิตรไพศาล
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63083001625 นางสาวสาวิตรี ชลธารเสาวรส
63083001626 นางสาวศุภธิดา ศรีทะนันชัย
63083001627 นางสาวรติพร เมืองใจ
63083001628 นายศักด์ิชัย มูลแก#ว
63083001629 นางสาวกรรณิการ ปากบ�อง
63083001630 นางสาวอริยาภรณ มังตรีสรรค 
63083001631 นางสาวไกรศร ไชยสุระ
63083001632 นางสาวปรียากร พรมเทศ
63083001633 นางสาววาสนา กอบกู#ธรรม
63083001634 นางสาววิไลวรรณ คันทะมูล
63083001635 นางสาวกมลทิพย วิลาวัณย 
63083001636 ว�าที่ร#อยตรีหญิงรุ�งนภา รวมครบุรี
63083001637 นางสาวชฎาภา เย็นใจ
63083001638 นางสาวสิราภรณ ณะใจบุตร
63083001639 นางสาวณัฏฐพร ผาแก#ว
63083001640 นางสาวยุบนรัตน จันทร แค#น
63083001641 นางสาวแพรพรรณ วรรณแก#ว
63083001642 นายวิทยา อุปรีย 
63083001643 นางสาวอาภาพร มาถา
63083001644 นางนันทวดี ศรีจันทร 
63083001645 นายปฏิภาณ ผ�องศรี
63083001646 นางสาวปHยาภรณื คําภีระ
63083001647 นางสาวพนิดา จันทวงค 
63083001648 นางสาวอินทร นิตา อํามฤตเต็มสิทธ์ิ
63083001649 นายณัฐฐาพงษ สุริยะ
63083001650 นางสาวอุบลวรรณ กงมะลิ
63083001651 นางสาวนฤทัย ระวิวรรณ 
63083001652 นางสาวจามจุรี ศรีเที่ยง
63083001653 นางณิฐฏาพันธ โปธาพันธ 
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63083001654 นายณัฏฐ อนุกูล
63083001655 นางสาวณัฐธิดา สมโพธ์ิ
63083001656 นางสาวนิศารัตน ตายะสืบ
63083001657 นางสาวจิรายุ ขนันแข็ง
63083001658 นายธนกฤต ธนิทธิ
63083001659 นายจารุกิตด์ิ ตาฟูย#อย
63083001660 นางนงลักษณ ตันติเกีบรติเจริญ
63083001661 นายวิทวัส เงินสายตา
63083001662 นายเอกรัฐ แก#วคุ#ม
63083001663 นางสาวอรกัญญา ดวงเบี้ย
63083001664 นายปริญญาพัชย ใจแก#ว
63083001665 นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง
63083001666 นางสาวชลันดา แก#วสระแสง
63083001667 นายสามารถ สุขสถิตย 
63083001668 นางสาวบานเย็น ท#าวคาม
63083001669 นางนัฐกาญจน ขอบป1
63083001670 นายภัทร นามะเสน
63083001671 นายปรัชรัฏต ใจมา
63083001672 นางสาวนฤมล คํานวล
63083001673 นางสาวมุกชลิดา เสนาวัน
63083001674 นางสาวสุภากร ธนศิริบูรณ 
63083001675 นางสาววันวิสา สุทธ์ิเตนันท 
63083001676 นายนารท นาคเฉลิม
63083001677 นางสาวณปภัชญ อูปคําแดง
63083001678 นางสาวฉัตรสุดา คงตระกูล
63083001679 นายวิภพ ธีระฐากูร
63083001680 นายเอกสิทธ์ิ วงศ ชุมพันธ 
63083001681 นางสาววิรากานต วงค ฝ7Uน
63083001682 นางสาวณัฐสุดา ทิพย อักษร
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63083001683 นางทสมา ไพรวัลย คีรี
63083001684 นายคณิสสร ศรีบัวบาน
63083001685 นายภาณุพงศ ปวนสิงห 
63083001686 นางสาวรัชชุดา จงไกรจักร
63083001687 นางสาวณาตยา สอนใจธิ
63083001688 นางสาวนิตยา ธนาสุขภัทระกุล
63083001689 นายปHยะพงษ มูลป`อก
63083001690 นางสาวธันยณัฐ รุ�งรังษี
63083001691 นางสาววรรณภา น�าชม
63083001692 นางสาวขวัญไพร ปภัทร สิริ
63083001693 นางสาวธิดารัตน อุ�ดสม
63083001694 นางสาวปรียาพร พินิจ
63083001695 นายเทวนาถ กาฝากทอง
63083001696 นางสาวปพิชญา บุญอิน
63083001697 นายภูมิรภี จันทร แสง
63083001698 นางสาววิภารัตน หวลคํา
63083001699 นางสาวเกศภูณีย แอ�ปแว�
63083001700 นางสาวอธิตยา มหายาโน
63083001701 นายกิตติกร แก#วญาติ
63083001702 นางสาวปHยภรณ จักรไชยวงค 
63083001703 นางสาวรุ�งธญา สุปน
63083001704 นายพงศ พิพัฒ ทันหล#า
63083001705 นางสาวศิริพรรณ บุญศรี
63083001706 นางสาววัชรี ดอนชัย
63083001707 นางสาวขวัญภิรมย ขัติเรือง
63083001708 นายชาญชัย ไชยางา
63083001709 นางสาวฐิตินันท ผ�องดี
63083001710 นางสาวกานต ธิดา โสสุด
63083001711 นางสาวปาริฉัตร รอดหลํา
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63083001712 นายอลงกรณ สุนทรพานิชกิจ
63083001713 นางสาวนิรชา อภิญญานวพงษ 
63083001714 นางสาวมนต ลดา ฐานพานิช
63083001715 นางสาวธัญชนก แอ�นดอน
63083001716 นางสาวอาริยา แก#วสิงห 
63083001717 นายบดินทร เดชะ
63083001718 นางสาวสิริธันยา สิทธิมูล
63083001719 นางสาวฐาณัชชา เปTกธะนะ
63083001720 นางสาวชฎาพร ดีแก#วเกษ
63083001721 นายนรากร สมมิตร 
63083001722 นายพีรพงษ นาคพรหมมินทร 
63083001723 นายศักดินนท พิทักษ เมธี
63083001724 นายยศวัฒน วงค สมศักด์ิ
63083001725 นางสาวรัชย จิรา พันธ ประดิษฐ 
63083001726 นางสาวศิริรักษ เฉลิมชนม 
63083001727 นางสาวนาฏนารี ภาชนะ
63083001728 นางสาวอมินตรา เกิดผล
63083001729 นายศิระกัลปQ ดอกไม#
63083001730 นายเฉลิมเกียรติ เกษแก#ว
63083001731 นางสาวจุรีรัตน ศิลปQท#าว
63083001732 นางสาวนภาพร ศึกษาภูมิภาค
63083001733 นางสาวสุดาภรณ สาต�ะ
63083001734 นางสาวเยาวลักษณ กาละดี
63083001735 นายพงศกร ย่ีเผต๊ิบ
63083001736 นางสาวกริชา ผันแก#ว
63083001737 นางสาวเมธาวี อินทนุรักษ 
63083001738 นางสาวพัชรินทร เชื้อเมืองพาน
63083001739 นายสรัณกร สมจิตรแก#ว
63083001740 นางสาวกัญญานัฐ ธรรมศร
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63083001741 นางสาวอําภวรรณ ยองสุวรรณ 
63083001742 นายประชัน ธนะวงค 
63083001743 นางสาวนวภัสร พิมล
63083001744 นางสาวช�อผกา ทุมสิงห 
63083001745 นางสาวพรนันท ชอบจิต
63083001746 นางสาวสตรีรัตน ดีกฤษ
63083001747 นางสาววนัดดา วงศ ตุ#ย
63083001748 นายธนวัฒน ทองเลิศ
63083001749 นางสาวภาคินี ใจบุญมา
63083001750 นางสาวศิริรัตน เกษศรี
63083001751 นางสาววรารัตน เงินเย็น
63083001752 นางสาวทิพพาพร การุณทวยราษฎร 
63083001753 นางสาวเดือนเต็มดวง กิติคํา
63083001754 นายวารินทร ตนพยอม
63083001755 นางสาวหทัยวรรณ จินดายก
63083001756 นายธนกานต ริยะสาร
63083001757 นางสาวนันทวรรณ ใจปHนตา
63083001758 นางสาวเกษรินทร บําเรอสง
63083001759 นายอนุศิษฐ อินแสนต�ะ
63083001760 นายพัสกร สุนทรวารี
63083001761 นางสาวนภัสสร กาญจนาอังกูร
63083001762 นางสาวธมลวรรณ เกทารัง
63083001763 นางสาวขวัญฤทัย พ่ึงอุตสาหะ
63083001764 นายชิษณุพงษ มาลัยวิภา
63083001765 นายวรพล พรหมมา
63083001766 นางสาวอมลวรรณ จันทร ต�ะ
63083001767 นางสาวพิมผกา วิชัยรัตน 
63083001768 นางสาวสิริกร เกวียนเพียร
63083001769 นางสาวจุฬาลักษณ โพธินวล
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63083001770 นางสาวสุปHยา ศีรีสิริมาศ
63083001771 นายศุภวิชญ สุนทร
63083001772 นายณัฐพนธ ธีรยา
63083001773 นายศราวุธ เชียงพันธ 
63083001774 นางสาวป7ทมวรรณ พันธ เลิศ
63083001775 นางสาวเบญจพร ตู#ทอง
63083001776 นางสาวกมลรัตน ยศเดช
63083001777 นางสาววรรณภา ยอนิมา
63083001778 นายลัทธพล วงศ ชัย
63083001779 นายคามิน สายดวงต๊ิบ
63083001780 นางสาวกัญญารัตน ทะนมป1
63083001781 นางสาวอภัชญา คําสืบ
63083001782 นางสาวปรารถนา สุริยะวงค 
63083001783 นางสาวฐิตินันท ดํารงธรรม
63083001784 นางสาวอังคณา คําศรี
63083001785 นางสาวกวีธารณ วงษ เค่ียม
63083001786 นางสาวจิรวรรณ มีพงษ 
63083001787 นางสาวภัสรา ซ�ามยอง
63083001788 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเรือง
63083001789 นายจิรนนท นางเมาะ
63083001790 นางสาวรุ�งนภา หยกรัศมีโรจน 
63083001791 นางสาวชลพิศชา สุนันตา
63083001792 นายชนะพล เรือนเสาร แก�น
63083001793 นางสาวธนิสรา ป7นกองงาม
63083001794 นายณภัทร ฐิติกรพิชญาภัทร 
63083001795 นางสาวแพรพลอย พิพัฒพงค ชัย
63083001796 นางอัมพร ป7ญญากาศ
63083001797 นายศุภกิจ พนะสัน
63083001798 นางสาวสิรินยา พรหมขัติแก#ว
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63083001799 นางสาวมณีสร โลมะวิสัย
63083001800 นางสาวเบญจรัตน ศรีภูธร
63083001801 นางสาววนิดา หอมนาน
63083001802 นายณัฐพงษ กิติวงค 
63083001803 นายณัฐพงศ แต�งสง�า
63083001804 นางสาวสุพัตรา เมืองมูล
63083001805 นายวศิน ชมภูคํา
63083001806 นายจักรกริช คําน้ํานอง
63083001807 นายชานนท เปรมประสิทธิผล
63083001808 นางสาวรักชนก เมืองแปRน
63083001809 นายชาญวิทย วงค มณี
63083001810 นางสาวศศิธร ยะฟู
63083001811 นางสาวปานธิดา คํามาลัย
63083001812 นางสาวกนกพร ปุกคําดี
63083001813 นางสาวลักษิกา โพทะยะ
63083001814 นายจิรวัฒน ทองน้ําแก#ว
63083001815 นางสาวณัฐญา ศรีรินทร 
63083001816 นายมานพ บุหลง
63083001817 นางสาวชิดชนก เสาร วงศ 
63083001818 นางสาวปHยะนุช คําเงิน
63083001819 นายธรรมนูญ วิบูลความดี
63083001820 นางสาวณัชชา ปHงเมือง
63083001821 นายติณวัตร คุ#มเนตร
63083001822 นายเจมวิทย ธิป7Pน
63083001823 นางสาวณัฐชา หิรัญจิตต 
63083001824 นางสาวนาตาชา ดิษธรรม
63083001825 ว�าที่ ร.ต.ไพศาล แสนคําหล�อ
63083001826 นางสาวทิตาภร หงส วัฒนา
63083001827 นางสาวศุภามาส ก#อนพิลา
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63083001828 นายพัทธพล เกตุจันทร 
63083001829 นางสาวลภัสรดา วิลัมพล
63083001830 นางสาวชนัญญา ราชาตัน
63083001831 นางธัญญ ญาฎา แข็งขยัน
63083001832 นายณัฐวุฒิ พรรณวาที
63083001833 นางสาวสสิริญญา กรรณิกา
63083001834 นางสาวกรองกานต จันทะแฝก
63083001835 นางสาวฐิตินันท ตันหลวงกาศ
63083001836 นางสาวศุภาพิชญ ภาคพรม
63083001837 นางสาวศิริกุล กาศสกูล
63083001838 นางสาวเกวลิน วิชัยกุล
63083001839 นายสรร พรพลสกุล
63083001840 นางสาวเมธิณี วงค ตุ#ย
63083001841 นายภูวิศ ครองสามสี
63083001842 นางสาวณฐมน บูรพา
63083001843 นางสาวพุทธพร นิลวิเวก
63083001844 นายภัทรภณ ป7ญญาขัน
63083001845 นางสาวพิมพ พัชร ปรีวัฒนานันท 
63083001846 นางสาวรัตนา มะชิดธิ
63083001847 นางสาวผการัตน ตาทอง
63083001848 นางสาววิลาวัณย อินไชย
63083001849 นายรัฐวิทย พ่ึงพวก
63083001850 นายยศพล ฟ7กแก#ว
63083001851 นางสาวนธิฬลณี วังสีแก#ว
63083001852 นางสาวจุฑารัตน จันทร แก#ว
63083001853 นางสาวผุสดารัตน ชัยเดช
63083001854 นางสาวนิตยา ฟองมูล
63083001855 นางสาวจุฬาลักษ ต๊ิบหน�อ
63083001856 นายณัฐพงษ ตันติอําไพ
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63083001857 นางสาวธัญลักษณ สาครินทร 
63083001858 นางสาวณัฐริญา ศรีจันทร กาศ
63083001859 นางสาวกัณฌริดา ยางงาม
63083001860 นายบุญประเสริฐ ปอนแก#ว
63083001861 นางสาวจินดาหรา แก#วรากมุก
63083001862 นางสาวสุภาทิพย ปHงสุแสน
63083001863 นางสาวพิมพ ผกา ต๋ันทุละ
63083001864 นางสาวธิดารัตน อยู�อินทร 
63083001865 นางสาวพรชนก คําใจ
63083001866 นางสาวอินทิรา คําเรือน
63083001867 นางสาวศิริพร โยปHนตา
63083001868 นางสาวพรนภา เอกมนสิการ
63083001869 นางสาวประจักษ จิตต คําบุญส�ง
63083001870 นางสาวตฤษติญญา คงปวน
63083001871 นางสาวจินตกานต แก#วโมรา
63083001872 นายกฤษกร สายคําฟู
63083001873 ว�าที่ร#อยตรีณัฐชา บุญรัตนาภิรย 
63083001874 นางสาวชนากานต ประทีปพนาธรรม
63083001875 นายณัฐวุฒิ วันนารัตน 
63083001876 นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณ
63083001877 นางสาวสุพิชญา ต�ะสุภา
63083001878 นางสาวพาขวัญ วนะรุจิ
63083001879 นางสาวอรพินท อิ่มสมบัติ
63083001880 นางสาวปHยะฉัตร เขียวใหญ�
63083001881 นางสาวรุ�งทิวา เกาะกาใต#
63083001882 นางสาววรัญญา กาวิละ
63083001883 นางสาวตรีญารัตน เดชอูป
63083001884 นางสาวณัฐริกา ไชยเสน
63083001885 นางสาวณัฐธิชา ทินนา
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63083001886 นางสาวพานิดา ฟูฝ7Uน
63083001887 นางสาววัลลี ไชยมงคล
63083001888 นายเฉลิมวงศ สุวรรณ
63083001889 นางสาวรวินท นิภา แดงคําหล#า
63083001890 นางสาวณาตยาณี คํามะวงค 
63083001891 นางสาววรรณี เกษรพันธุ 
63083001892 นางสาวพรสิตา บุญกองรัตน 
63083001893 นางสาวธัญญาเรศ อ#วนวรรณา
63083001894 นายภาณุพงษ ทิพวงค 
63083001895 นางสาวณัฐพร สุทําปวง
63083001896 นางสาวทัดษภร ก2าซ#อน
63083001897 นางสาวนภาพร จิโน
63083001898 นายภัทรพงศ เจนใจ
63083001899 นายภทร บวรมงคลกิจ
63083001900 นางสาวพวงเพ็ชร เกษศิริ
63083001901 นายพุฒิพงษ อินชมภู
63083001902 นางสาวณัฏฐ ดารินทร เคหะนิด
63083001903 นายราวิน มะโนปHน
63083001904 นางสาวกัญญณัช ทะนะ
63083001905 นายจารุวิทย สายกระสุน
63083001906 นายภัคพงษ วงค ขัติย 
63083001907 นางสาวชนิดา มานะสกุลพงษ 
63083001908 นางสาวรัชนีย วรรณ นําพรรค
63083001909 นางสาวณัฎฐนี วิกรัยวรโชติ
63083001910 นางสาวภิธิตา แก#วดี
63083001911 นางสาวรัถยากรณ ใจแข็ง
63083001912 นางสาวอนงค นาถ มาศวรรณา
63083001913 นายอัครเดช สาก#อน
63083001914 นางสาวหทัยชนก ธรรมจักร
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63083001915 นางสาวจุฑามาศ ผิวงาม
63083001916 นางสาวเกศนี ศรีสุวรรณ
63083001917 นายพิทยา ดีเหลือ
63083001918 นางสาววันดี ธีรเลิศวุฒิ
63083001919 นางสาวกฤตพร วงค โปธิ
63083001920 นายวิรุณ ขันดี
63083001921 นางสาวกาญจนาพร พ�วงโชติ
63083001922 นางสาววราพร เครือฝ7Uน
63083001923 นายกิตติภพ สมุทธารักษ 
63083001924 นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน 
63083001925 นางสาวณัฐวดี ดอประเสริฐ
63083001926 นางสาวพิจิตรา อะคะโล
63083001927 นางสาวชนิสรา ไตรรัตนวนานนท 
63083001928 นางสาวนิลญา ฉุยฉาย
63083001929 นางสาวธาดารัตน กาวิโล
63083001930 นายรณกร ไชยรินทร 
63083001931 นางสาวยุพยงค เรือนคํา
63083001932 นางดาวดี มณีชัย
63083001933 นางสาวนิพารัก กันตะนา
63083001934 นางสาวนันท นภัส โนโชติ
63083001935 นายณัฐพนธ เลาสัตย 
63083001936 นางสาวนิธิศรา แก#วโกมล
63083001937 นางสาวศันสนีย โยสา
63083001938 นายวสันต หม่ืนแสน
63083001939 นางสาวสุดารัตน เกตุสร#อย
63083001940 นางสาวนภสรณ วังเเจ�ม
63083001941 นางสาวมัณฑนา พงษ ด#วง
63083001942 นางสาวอัจฉรา ยะถากรรม
63083001943 นายธนชาติ ที่เขียน
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63083001944 นางสาววิศัลย ศยา สุภาษิต
63083001945 นางสาวอารีรัตน ธรรมแก#ว
63083001946 นางสาวสุทธิพร ตัวละมูล
63083001947 นายธนวัฒน สิงห สนั่น
63083001948 นางสาวชฎาพร ยินดี
63083001949 นางสาวพัชกานต สืบจากมี
63083001950 นางสาวนัทธ หทัย สุริยา
63083001951 นางสาวจุทามาศ ยะกาศ
63083001952 นางสาวปณัสมา ซาเฮาะ
63083001953 นางสาวภัทราพร สีทา
63083001954 นางสาวอรวรรณ อนุสสรราชกิจ
63083001955 นางนชกรกมล อินยัญญะ
63083001956 นายณัฐพล สายวงศ 
63083001957 นายทนงชัย ตาดไธสงค 
63083001958 นายพงษ ดนัย ท#าวใจ
63083001959 นายพิทักษ พงศ คําครุฑ
63083001960 นายสุรชัย ทรัพย กรม
63083001961 นางสาวชญาณิศา วงค จันทร ต๊ิบ
63083001962 นางสาวรจนา ตินนัง
63083001963 นายธีระชัย ใจเย็น
63083001964 นางสาวนุสรา สุชาติกุลเพียร
63083001965 นางสาวกฤษณวรรณ โวทาน
63083001966 นายปHยะ มณีเกยูร
63083001967 นางสาวกาญจนสิริ ทิพยผลาผลกุล
63083001968 นางสาวคณิตรา ตนะทิพย 
63083001969 นายภาณุพงษ คําสองสี
63083001970 นางสาวสุธีรา จันศิริ
63083001971 ว�าที่ร#อยตรีจักรพันธ อุปาระ
63083001972 นางสาวจันทนิภา คําจันทร 
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63083001973 นางสาวภาวินี คําแย#ม
63083001974 นายภามชนก บุญเปTง
63083001975 นางสาวพัชรินทร หม่ืนคิด
63083001976 นายปรัตถกร คางคํา
63083001977 นางสาวพนิดา ทาเจริญ
63083001978 นายทวีศักด์ิ ศรีชัยวงศ 
63083001979 นายกิติกุล ชุนหกิจ
63083001980 นางสาววิชุดา ทามา
63083001981 นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องคํา
63083001982 นายณัฐนันท พรหมวรรณ
63083001983 นางสาวชุติกาญจน กฤตยามาศ
63083001984 นายธงชัย มาเขียว
63083001985 นางสาวนริศรา สุทะ
63083001986 นางสาวพัชริดา มาต�ะ
63083001987 นายสุพพัต ธรรมคุณ
63083001988 นายรติกรณ เป1Uยอุตร
63083001989 นายนรพนธ ลาเถิน
63083001990 นางสาวเมทินี วัฒนา
63083001991 นางสาวศศิประภา สุภาหาญ
63083001992 นายนันทวัตน เทพวรรณ
63083001993 นางสาวสิริกัญญา พรหมมิจิตร
63083001994 นางกรรณิการ ป7ญญากุลารักษ 
63083001995 นายเชิดศักด์ิ ไชยบาล
63083001996 นางสาวประภาวดี ม่ังมูล
63083001997 นายณัฐวุฒิ ธรรมจักร
63083001998 นางสาวปรัศนี ป7ญญานวล
63083001999 นางสาวพรรณทิรา บัวแดง
63083002000 นางสาวฉัตรสุดา วิบูลย มา
63083002001 นายอมรเทพ ยศถามี
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63083002002 นางสาวเสาวลักษณ จะมณี
63083002003 นางสาวนพรัตน ต#อนรับ
63083002004 นางนิรณรา มีมา
63083002005 นางสาวฐิติพร ใหม�ชุ�ม
63083002006 นางสาววริทธ์ินันท วงศ เอบุตร
63083002007 นางสาวจรัสรวี ชาภู�พวง
63083002008 นางสาวอรดา บุญพงษ 
63083002009 นางสาวเฌอกาญน แก#วพามา
63083002010 นางสาวสุนันทา คําบุญเรือง
63083002011 นางสาวนิษฐ ณัชชา จิรสินดิลกกุล
63083002012 นางสาวจิราภรณ แก#วจันทา
63083002013 นายประจักษ ศรีพจนธรรม
63083002014 นางสาวณัฏฐนันท จันเครื่อง
63083002015 นางสาวขวัญรัตน สมฤทธ์ิ
63083002016 นางสาวป7ทมวรรณ ตรีวิวัฒน กุล
63083002017 นางสาววรัญญา คีรีแก#ว
63083002018 นางสาวครองขวัญ บุณฑี
63083002019 นางสาวมัชชิมา ธนาคํา
63083002020 นายเชษฐพฤนท สิทธิพานิช
63083002021 นายสมทรัพย รัตตพิทักษ 
63083002022 นายนรินทร อุดม
63083002023 นางสาวกฤตพร บํารุงแจ�ม
63083002024 นายสุเมธี อินคําเชื้อ
63083002025 นางสาวศิริจรรยา ย้ิมเสง่ียม
63083002026 นางสาวชณิตรา คํากลม
63083002027 นางสาวสุดารัตน พิมเห็ม
63083002028 นายฤทธิเกียรติ ปHงตา
63083002029 นายธิติพัทธ ศรีจําปา
63083002030 นางสาวณัฐพร เกตุถว2า
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63083002031 นางสาวลลิตา อินยาศรี
63083002032 นางสาวสุจิตราภรณ วันฟ7Zน
63083002033 นางสาวธัญเรศ อุปธรรม
63083002034 นายศิโรตม คงเถ่ือน
63083002035 นางสาวนําหทัย กุณา
63083002036 นางสาวเกล็ดดาว สุริยะชัยพันธ 
63083002037 นางสาวเมธินี ตีฆาอายุ
63083002038 นายวิทยา สายวงค ป7ญญา
63083002039 นางสาวฐิติมา มูลยะณี
63083002040 นายอรรถพล ตาเจริญเมือง
63083002041 นางเสาวภาลิน ตะเขียว
63083002042 นางสาวประภาพร ทะพิงค แก
63083002043 นางสาวณัฐธิดา ต�ะเวียง
63083002044 นางสาวสุนิสา รัตนพรหม
63083002045 นางสาวณิชกานต ช�างไม#
63083002046 นายอดิศร ถาใหม�
63083002047 ว�าที่ รต.ธนากร บุญเปTง
63083002048 นางสาวจารุมาตย ห#วยไชย
63083002049 นายธนพิชญ แสนสุด
63083002050 นางสาวศรัญญา ธนะสมบัติ
63083002051 นางสาวสาวิตรี ธิหล#า
63083002052 นายสิรวิชญ สมฤทธ์ิ
63083002053 นางสาวโชติมนธ ปJาหลวง
63083002054 นางสาวผกาพรรณ สอนแก#ว
63083002055 นางสาวปภาวี วงศ แพทย 
63083002056 นางสาวเมทินี ป7ญญาเยอะ
63083002057 นางสาวศิริรัตน ฟูเมือง
63083002058 นายศตวรรษ เชียงชีระ
63083002059 นางสาวรุ�งหทัย ดอนเงิน
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63083002060 นางสาวธัญญลักษณ สุดใจ
63083002061 นางสาวอชิรญา เดชาคํา
63083002062 นางสาวภัทรานันท ดวงเดช
63083002063 นางสาวกนกภรณ จัทร ผ�อง
63083002064 นางสาวกนกวรรณ คุมา
63083002065 นายทนงศักด์ิ โนต�ะปHง
63083002066 นางสาวนราทิพย บุญมี
63083002067 นางสาวฐานิดา เครือเพ�ง
63083002068 นางสาวธิดานันท จูเรือน
63083002069 นางสาวชวนฝ7น ทันใจ
63083002070 นางสาวอังคณา อินถา
63083002071 นางสาววราภรณ ภิระบรรณ
63083002072 นางสาวชนนิกานต เมืองตาแก#ว
63083002073 นางสาวธัญญาลักษณ ปุ`ดขัน
63083002074 นายสุรัตน จันทร ต�ะฝ7Uน
63083002075 นางสาวเด�นนภา สุรินทร 
63083002076 นายถิรธรรม เกษมเรืองกิจ
63083002077 นางสาวสุรางคนางค สามคํา
63083002078 นายปฏิภาณ วงศ แปง
63083002079 นายธนนันท พลภัทรพิจารณ 
63083002080 นางสาววัณย ลวี บุตรเนียร
63083002081 นางสาวธาราพร ศรีนวลเขียว
63083002082 นายเปTนหนึ่ง แสงศรีจันทร 
63083002083 นายสันติ สุขประเสริฐ
63083002084 นางสาวจินตหรา ดวงดี
63083002085 นางสาววนิดา สุธรรม
63083002086 นางสาวมนชยา บุญเทียม
63083002087 นางสาววารุณี นามแก#ว
63083002088 นางสาวปHยะวรรณ ธวัชชัย
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63083002089 นายอิทธิเชษฐ ใจงาม
63083002090 นายเสกสรรค แสงไทย
63083002091 นายภูวนารถ สายสําราญ
63083002092 นางสาวธารารัตน คําเดชศักด์ิ
63083002093 นางสาววรรณิสาห มาโสด
63083002094 นางสาวพิไลจันทร เสาร ขอ
63083002095 นางสาวสุกัณฑริกา สิงห อาจ
63083002096 นางสาวสุภาภรณ กุนสี
63083002097 นายสุรภัทร ชูคันหอม
63083002098 นางสาวจิราวรรณ บุญเรือนยา
63083002099 นางสาววิมล ตุ#ยแก#ว
63083002100 นายวิชานาถ บุญหม้ัน
63083002101 นายธานินทร ปาโท#
63083002102 นางสาวพิมพ  ผกา พวงสมบัติ 
63083002103 ว�าที่ร#อยตรีหญิงศราญรัช ขันคํา
63083002104 นางสาวสุภาภรณ ตรีเดช
63083002105 นายชีวัธนัย ต#นปลูก
63083002106 นางสาวจิราพร ทุนผล
63083002107 นางสาวพิรีย พร พันธจักร 
63083002108 นางสาวกุสุมา อินกัน
63083002109 นางสาวรัตนา คํามุง
63083002110 นางสาวอรทัย มะลิลา
63083002111 นางสาวธิติมา เครือสาร
63083002112 นายสยมภู โพธินาม
63083002113 นางสาวกมลลักษณ ยอดสุวรรณ 
63083002114 นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล
63083002115 นายเพชร จินกสิกิจ
63083002116 นายเอกวิทย สุทธนะ
63083002117 นางสาวนิรัชพร คําใส
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63083002118 นายโยธิน โพธิ
63083002119 นายชลธี อานุภาพ
63083002120 นางสาวจุฑารัตน สุมาทร
63083002121 นายเพียวพรรณ พนิกานันท 
63083002122 นางสาวลัดดาวัลย เรือนอินทร 
63083002123 นายนิเวศน ฝ7Uนหล#า
63083002124 นางสาวสุดารัตน อําพันธ 
63083002125 นางสาวพรพรหม เบลวาล
63083002126 นายจิรวัฒน ช�างสม
63083002127 นายณัฐวัตร ขัดสงคราม
63083002128 นางสาวปวีณ ธิดา ทะตัน
63083002129 นายปHยะวัฒน แก#วดวงน#อย
63083002130 นางสาวนันทิวา ลาดปาละ
63083002131 ว�าที่ร#อยตรีหญิงวิชุตา จันทร ขาว
63083002132 นางสาวจิราวรรณ จอมปRอ
63083002133 นางสาวกมลมาศ เก�งการทํา
63083002134 นายณัฐพล เต2จ�ะ
63083002135 นางธัญญพรรณ โสภาอินทร 
63083002136 นายดิตถรัตม ขัติยศ
63083002137 นางสาวพิมพ พิกา ภูบุญเอิบ
63083002138 นายสุรชัย กอฝ7Uน
63083002139 นางสาววัศยา พันธ ชุม
63083002140 นายณัฐปคัลภ มูลวัตร
63083002141 นางสาวสุกัลยา สารคํา
63083002142 นายปHยังกูร พิบูลย 
63083002143 นายอรรถสิทธ์ิ หอมแก�นจันทร 
63083002144 นางสาวภาวินี ดีสิงห 
63083002145 นางสาวศรัญญา สุขโต
63083002146 นางสาววนิดา กลิ่นบุญ
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63083002147 นายศุภรัตน ขัดปHน
63083002148 นางสาวพรตะวัน เริ่มคิดการ
63083002149 นางสาวภิญญารัตน ด#วงทรง
63083002150 นายพิทักษ ไร�สอ
63083002151 นางสาวสายพิณ ประภาพรรณ
63083002152 นางสาวธันยชนก กล#าหาญ
63083002153 นางสาวชฎาพร หน#าผ�อง
63083002154 นางสาวเกวรินทร ตาคําหม่ืน
63083002155 นายกิตติวินท ตาแก#ว
63083002156 นางสาวธนาภรณ คอทอง
63083002157 นางสาวบุษบา อินเขียว
63083002158 นางสาวศุภพร ป7ญญาศิริกุล
63083002159 นางสาววราพร คล#ายสิทธ์ิ
63083002160 นางสาวสุพรรณี ชาวลี้แสน
63083002161 นางนงลักษณ อุตสาห ป7น
63083002162 นายกิตติทัต ทิพย ราชา
63083002163 นางสาวยุวรรณดา เนตรคํา
63083002164 นางสาวจันทร ธิดา ทองสุข
63083002165 นางสาวผกาวรรณ จุ�มป1
63083002166 นางสาวประภัสสร พันธ กวาง
63083002167 นางสาวน#องเล็ก ฟองมูล
63083002168 นางสาวสุภัคสร พันชน
63083002169 นางสาวปHยวรรณ อุคหป7ญญากุล
63083002170 นางสาวณัฐฑิฎา ทรัพย มา
63083002171 นางสาวภัทนีญาวรรณ พันธ พิบูลย 
63083002172 นางสาวศิริ ไชยวงค สา
63083002173 นายวีรพล จําอินถา
63083002174 นางสาวรุ�งนภา รินแก#ว
63083002175 นางสาวธวัลรัตน วลีธนาพันธ 
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63083002176 นางสาวนนทกร สุปHน
63083002177 นางสาวกานติมา ปHZนทิพย 
63083002178 นายอํานาจ จักรมณี
63083002179 นายศุภกฤต กันทิยะ
63083002180 นางสาวกัญญาพร โพธาวิชัย
63083002181 นางสาวสุมิตรา มาละ
63083002182 นางสาวนิภาพร จันทร ทอง
63083002183 นายแสงสุรีย ศรีสุภาจันทร 
63083002184 นางสายสุนี เสมอใจ
63083002185 นางสาวพิมชนก ออมกลิ่น
63083002186 นายอดิเทพ ยศมาดี
63083002187 นายวรพัทธ สายเทพ
63083002188 นายศุภชัย ยะเป1ยงปลูก
63083002189 นางสาวพัชราพร เสาร คํา
63083002190 นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก#ว
63083002191 นายณัฐนนท ก่ิงพุดซา
63083002192 นางสาวกัลยรัตน ชัยธรรม
63083002193 นางสาวศุภาภรณ เสมอใจ
63083002194 นางสาวดรัลพร ไชยลังกา
63083002195 นางสาวภัทราพร ประชุมของ
63083002196 นายณัชพล ต#นกล
63083002197 นายอนุศักด์ิ อ�วมอําภา
63083002198 นายสุฏีระศักด์ิ ปาลี
63083002199 นางสาวรัตติยาภรณ บุญชื่น
63083002200 ว�าที่ร#อยตรีณัชพล ปลาสุวรรณ
63083002201 นางสาวนรีกานต ไชยสลี
63083002202 นายพรชัย อุ�นปวง
63083002203 นางสาวศุภลักษณ ตนซ่ือ
63083002204 นางสาวสุรภา ดวงใจสืบ
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63083002205 นายไกรวุฒิ สันวงศ 
63083002206 นางสาวอาภารัศม์ิ เชื้อไทยเหนือ
63083002207 นางสาวฉัตรสุดา จันทร ศักด์ิ
63083002208 นายวีรพล อินทปราณี
63083002209 นางสาวชรินทร ทิพย สมบูรณ ชัย
63083002210 นางสาวชัญญานุช กันเข่ียกวิณท 
63083002211 นางสาวอรอนงค ปูJแก#ว
63083002212 นางสาวจันทร จิรา ชัยชมภู
63083002213 นางสาวอิสราภรณ สังกุนะ
63083002214 นายหฤษฎ คําป7ญญา
63083002215 นางสาวณัฐวิกา ปงมะจักร 
63083002216 นางสาวภัทรวรรณ ต�วนวิวรรธน 
63083002217 นายธีรนัย เลิศหล#า
63083002218 นายสมชัย อาคมประคองไพร
63083002219 นางสาวเสาวลักษณ อุ�นวรรณา
63083002220 นายอดิศร ภูยาง
63083002221 นางสาวศุภาพรรณ งานดี
63083002222 นายคณาพล มณีใจ
63083002223 นายชยานันท ไชยวุฒิ
63083002224 นายสมปอง คีรีชัยพฤกษา
63083002225 นางสาวจิราพร ต�ะเสน
63083002226 นายณัฏฐกฤษณ เกษม
63083002227 นางสาวพรภินัน ศรีมา
63083002228 นางสาวมนภัทร จําปา
63083002229 นายวิโรจน วากยะศิลปQ
63083002230 นางสาววิไลลักษณ สีธิ
63083002231 นางสาวนวพรรษ อาบสุวรรณ 
63083002232 นายสุติกาญน ก�กไม#
63083002233 นางสาวมัสหยา ประพัตร 
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63083002234 นางสาวศศิวรรณ ไชยสถาน
63083002235 นางสาวหทัยกมล ธนันศรี
63083002236 นางสาวมณฑ ภัสสร ตันมา
63083002237 นางสาวจิณภัค วุฒิโอสถ
63083002238 นางสาวจิณณ จุฑามาศ สุริยะคํา
63083002239 นางสาวกัญยาณี น้ําพ้ี
63083002240 นายวัชรพงศ วงจันเสือ
63083002241 นางสาววรัญญา อินทะวงศ 
63083002242 นางสาวธิดารัตน สุวรรณมณี
63083002243 นางดารากร สุภาศรี
63083002244 นางสาวพัชรา แก#วมาลา
63083002245 นางญาณิศา พาสุนันท 
63083002246 นายปวเรศ อินทจักร 
63083002247 นางสาวณัฏฐ พิมล พรมวิชัย
63083002248 นางสาวลัญชนา ทรายคํา
63083002249 นางสาวอลิน เกิดฉํ่า
63083002250 นางสาวณัฐนิดา ซุ#ยทา
63083002251 นายณัฐวุฒิ ทิพรักษ 
63083002252 นางสาวพรชิตา กันทาแจ�ม
63083002253 นางสาวกฤติญาภรณ พุทธกาล
63083002254 นายรังสิมันต W เขียววรรณา
63083002255 นางสาวถัสราภรณ เถิงคํา
63083002256 นางสาวโรสรัตน ลิ้มบริบูรณ 
63083002257 นางสาวชุติกานต จันทร ยะ
63083002258 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิตรดา ชุมภูสาย
63083002259 นางสาวเพ็ญสดใส นิสสัยสุข
63083002260 นางสาวขนิษฐา เหล�าไชย
63083002261 ว�าที่ร�Wอยตรีพิทักษ ฤทัยสุจริตกุล
63083002262 นายอนุกูล ศรีสงคราม
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63083002263 นายธนาวุฒิ ยศหล#า
63083002264 นางสาวสิริลักษณ อร�ามคีรีไพร
63083002265 นางสาวอรวรรณ หน�อไม#หวาน
63083002266 นายปรัชญา แสนแปง
63083002267 นางสาวพิชญ ชาวีร เวชประสิทธ์ิ
63083002268 นางสาวสิริรัตน กองมงคล
63083002269 นายธรรมปพน มหายศ
63083002270 นายธีรพล ดอนมูล
63083002271 นางสาวปรีญาภรณ โรจนเศรษฐากุล
63083002272 นายกฤษฎ นามวิชัย
63083002273 นายธนภัทร เข่ือนเพชร
63083002274 นางสาวชลกร ใจเขียว
63083002275 นายจิรภัทร สมฤทธ์ิ
63083002276 นายทศพล สมยศ
63083002277 นางสาวกนกพร ดอนกาวิน
63083002278 นางสาวสุชัญญา เผ�าบ#านฝาง
63083002279 นางสาวนันทพัชร แก#วเมืองวัน
63083002280 นางสาวจรรยารักษ กาญจนรักษ 
63083002281 นายขจรวุฒิ ปวนแก#วหาญ
63083002282 นายศุภกฤช ขาวทอง
63083002283 นางสาววราภรณ แสงต๊ิบ
63083002284 นางสาวรัตวรรณ กาฬภักดี
63083002285 นางสาวคนึงนุช วงศ จันทร ต๊ิบ
63083002286 นางสาวสิรามล หน�อยศ
63083002287 นางสาวปรรณชนิก อุมรินทร 
63083002288 นางสาวพรรณกร คําเรือง
63083002289 นายระพีพงศ โพทวี
63083002290 นางสาวพิชชาพร รมย นุกูล
63083002291 นางสาวฉัตรนภา เส#นเถาว 
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63083002292 นายธนกร อัยกร
63083002293 นายรัฐพงศ จันทวาลย 
63083002294 นายกิตติพศ คํารัตน 
63083002295 นายปรินทร อินสองใจ
63083002296 นางสาวกัลยวรรธน อินนอก
63083002297 นางสาวมยุรี ภัทรเสถียรชัย
63083002298 นางสาวจิรัชญา มูลแก�น
63083002299 นายเริงฤทธ์ิ ซอมน
63083002300 นางสาววิลัยพร ชื่นจิตต 
63083002301 นางสาวฐิติวรภัทร ธาตุรักษ 
63083002302 นายอุดมศิลปQ มงคลชัยศาสตร 
63083002303 นางสาวรักษิณา ขันเมือง
63083002304 นางสาวกัลยาณี มีทอง
63083002305 นางสาวสุทธิดา ชัยพิมพา
63083002306 นายอภิสิทธ์ิ ใจคล�องแคล�ว
63083002307 นางสาวยุวธิดา สาระจันทร 
63083002308 นายจักรพันธุ ตรีจรูญ
63083002309 นายวรกรณ บุญชู
63083002310 นางสาวมณฑิตา บุญเมือง
63083002311 ว�าที่ ร.ท.บุญทอง สุขทา
63083002312 นายอนุพงษ กาไวย 
63083002313 นายอดิศักด์ิ เสาร แก#ว
63083002314 นางสาวพิชญา ฟRานิมิตสวย
63083002315 นางสาวอัญชนา ดอนแก#ว
63083002316 นางสาวํปวีณา พรมเมืองยอง
63083002317 นายภัทรดนัย เครือสาร
63083002318 นางสาวธันย ชนก คําสร#อย
63083002319 นางสาวนันท นภัส นันพนัก
63083002320 นางสาวมุกรวี เทพวรรณ
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63083002321 นางสาวศิรินทิพย ไผทพฤกษ 
63083002322 นางสาวจริยา นุนพนัสสัก
63083002323 นางสาวเสาวภา เที่ยงฟู
63083002324 นายธรรมธร สมหวังสกุลเลิศ
63083002325 นายวีรภัทร ป7Uนฉาย
63083002326 นางสาวสุนันทา ศรีวงค 
63083002327 นายณัฐพล ชมภูศรี
63083002328 นายพิศิษฎ อินทะ
63083002329 นายพงค ศธร เกตุแก#ว
63083002330 นางสาวอชิรญาณ ชุมภูชิต
63083002331 นายชัยวิวัฒน ขัดชมภู
63083002332 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุชาดา เดชาเฉลิมพล
63083002333 นางสาวรัตติยา ปHนยอง
63083002334 นางสาวสุธิตา นันตา
63083002335 นายพิชิตพล กาซาว
63083002336 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงมูล
63083002337 นายชัยวัฒน โคตรเสนา
63083002338 นายพิเชษฐ ดีคําวงค 
63083002339 นางสาวสมหญิง ปานทองคํา
63083002340 นางสาวกฤติกา ใจปง
63083002341 นางสาวชรินทร ทิพย ทรัพย ไพบูลย 
63083002342 นางสาวพลอยไพลิน ประเสริฐ
63083002343 นางสาวอาทิตยา ขันทพันธุ 
63083002344 นายธนพล สุวรรณชาติ
63083002345 นางสาวนฤมล มาเร็ว
63083002346 นายเปรมมินทร ใจกลาง
63083002347 นางสาวอาริญญา ชัยวงค 
63083002348 นางสาวรัตนากร ทัศนป7ญญา
63083002349 นางสาวภัทราวดี ปรมสุข
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63083002350 นายชญานนท รักษ คมนา
63083002351 นางสาวนิรัชชา วงค มณีวรรณ
63083002352 นางสาวโศภิษฐ เสนีวงศ  ณ อยุธยา
63083002353 นางสาวพุทธชาติ ต�ะขวา
63083002354 นายวรวุฒิ สุทะธง
63083002355 นางสาวสุภาพร ละอองอ�อน
63083002356 นางสาวชญานิศ สารปaง
63083002357 นางสาวณัฎฐธิดา นามแก#ว
63083002358 นายอนุพัฒน ปาปJาศักด์ิ
63083002359 นางสาวรัตนพร ถาแปRน
63083002360 นายฐิติพันธ  จินา
63083002361 นายอาทิตย บัวเทพ
63083002362 นางสาวธิดาพร ตันทอง
63083002363 นางสาวใหม�วิมล ชาติดง
63083002364 นางสาวสุทธินี กันธิยะ
63083002365 นายปวริศ ผ�องป7ญญา
63083002366 นายณภัทร วรรณาการ
63083002367 นางสาวชลธิชา สิงห ตะนะ
63083002368 นางสาวกนกวรรณ กันทะเรือน
63083002369 นางสาวพชรพร คชป7ญญา
63083002370 นางสาวนฤมล ปHงใจ
63083002371 นายสิรภพ พรมอิทธิ
63083002372 นางสาวกานต ธิดา สังข วัฒน 
63083002373 นางสาวภีรดา อินต�ะสาร
63083002374 นางสาวกันต กนิษฐ มาฟู
63083002375 นางสาวเกสรา ไชยราช
63083002376 นางสาวชนิดา ป7ญญาเขียว
63083002377 นางสาวนิภาดา เมืองตัน
63083002378 นางสาวพรทิวา ยะแก#ว
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63083002379 นางสาวภคินี รินอินทร 
63083002380 นางสาวอาภาศิริ มีคํา
63083002381 นายวินตา พิมสาร
63083002382 นางสาวชญาน นินท ชุมภูคํา
63083002383 นางสาวชลิดา จินะ
63083002384 นางสาวณิชากร ศรีวิชัย
63083002385 นายสุทธิพัฒน ทุนผลงาม
63083002386 นางสาวณัฐภรณ ไข�ทา
63083002387 นางสาวสุวิประภา ธนะสิทธ์ิ
63083002388 นางสาวศุภรินทร กันเงิน
63083002389 นายนันทพงศ สุทธะ
63083002390 นางสาวศิราณี หม�องอินต�ะ
63083002391 นางสาวืWทิพวัลย หลวงเหล็ก
63083002392 นางสาวเยาวลักษณ สง�าสมบูรณ ไพร
63083002393 นางสาวอัญฌิษา มาสุอิ
63083002394 นางสาวพิมลพร ลอยมี
63083002395 นายภาคภูมิ ใจมี
63083002396 นายณัฐพล ทะนันชัย
63083002397 นายอนุรักษ อินใจคํา
63083002398 นายอัฐวัฒน สุรินต�ะ
63083002399 นายพงศธรณ แสนทนันชัย
63083002400 นางสาวธัญญารัตน สุวรรณโน
63083002401 นางสาวพิมพิไล บุญใจวงศ 
63083002402 นายศตวรรษ ก#อนคํา
63083002403 นางสาวอุไรวรรณ กะพอ
63083002404 นางสาววริดา หวังดี
63083002405 นายสุทธิพงษ ปะละน�าน
63083002406 นายศรัณญ สุทธิวานิช
63083002407 นางสาวจิตนภา แก#วจา
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63083002408 นายอภิเดช พยัคฆา
63083002409 นายชยุตม วิทิตปริวรรต
63083002410 นางสาวณัฐวดี คําชาลี
63083002411 นายอังกูร พินโย
63083002412 นางสาวอาจรีย ศิริมาตย 
63083002413 นางสาวกนกวรรณ แก�นเจริญ
63083002414 นางสาวณัฐนันท จันต�ะตึง
63083002415 นายธนบูรณ เป1Zยมสุข
63083002416 นายวรากร แก#วกําเนิด
63083002417 นายฐปนพ ขรวงศ 
63083002418 นายทวีวุฒิ ศรีจันมาก
63083002419 นายวรายุส กันทะมัง
63083002420 นางสาววรวลัญข ผลกลาง
63083002421 นางสาวศุภานัน ไตรรัตนสกุล
63083002422 นางสาวฐาปนี ประจักษ วิไล
63083002423 นางสาวพลัญญา ปกรณ ธาดาพันธ 
63083002424 นางสาวเกษรา กาวิน�าน
63083002425 นางสาวอรวรรณ ยอดจันทร 
63083002426 นางสาวนงนุช จารุพันธ 
63083002427 นางสาววรัชยา ไชยวุฒิ
63083002428 นายกิตติศักด์ิ หม#องาม
63083002429 นางสาวป7ณณฉัตร นวลจันทร จิต
63083002430 นายกฤษฎา เวชมะโน
63083002431 นางสาวไวริยา มะเมีย
63083002432 นางสาววรรฤดี พรไพรสนต 
63083002433 นางสาวสุพิชชา แลใจ
63083002434 นายพิษณุ ถาโถม
63083002435 นางสาวชนาภา มุ#งทอง
63083002436 นางสาวอรพรรณ จําเริญรื่น
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63083002437 นางสาวพัณณิตา อาจทวีกุล
63083002438 นางสาวณชญาดา ธนกิจจากูล
63083002439 นางสาวกุลวดี ทองอินทร 
63083002440 นางสาวศุภนิดา คําแปง
63083002441 นายเทียนชัย วงค สุฤทธ์ิ
63083002442 นางสาวกนกพรรณ ป7ญญาคง
63083002443 นางสาวเหมือนฝ7น ทาอุปรงค 
63083002444 นางสาวขวัญใจ เป1ยฉิม
63083002445 นางสาวจินตนา เถาปาอินทร 
63083002446 นายณัฐพงษ เมืองมา
63083002447 นางสาวอัจฉรา สิทธิตัน
63083002448 นางแสงจันทร วงศ มณี
63083002449 นางสาวสกาวรัตน หัวรักกิจ
63083002450 นางสาวทาริกา ตนาวรรณ 
63083002451 นางสาวอรอนงค แซ�ต้ัง
63083002452 นางสาวอาภาพร พลเย่ียม
63083002453 นางสาวมัทนา จุมปาทอง
63083002454 นางเกวลิน สายต�ะวัง
63083002455 นายไพชยนต ทาศักด์ิ
63083002456 นางสาวเบญจมาศ ศรีวิชัย
63083002457 นางสาวจิรนันท เกตุทหาร
63083002458 นายปรีดา ศรีทุมมา
63083002459 นายนันทวัฒน ชูยัง
63083002460 นายพงศกร ทองคํา
63083002461 นางสาวมิณฑิตา ไชยา
63083002462 นางสาวญาดา มุนินทราพงษ 
63083002463 นางสาวโชติกา สินธุยา
63083002464 นางสาวสุปรีญา จันตา
63083002465 ว�าที่ รต.เกษม เรือนแก#ว
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63083002466 นายจารุวัฒน เพ่ิมพูนไพร
63083002467 นางสาวธนันณัฏฐ กีรติบุณณ 
63083002468 นางสาวจุฑามณี มณีเหล็ก
63083002469 นางสาวกาญจนา พ่ึงพวก
63083002470 นางสาวศรัญญา โทจําปา
63083002471 นางสาวดรุณทิพย จันทร ปวน
63083002472 นายชูเกียรติ บุญมาปะ
63083002473 นางสาวมนสิชา มะโหรา
63083002474 นางสาวจุฑามาศ วงค ดาว
63083002475 นางสาวปริญญา สีมาก
63083002476 นายธัญญรัตน พรมมูล
63083002477 นางสาวปวีณ ธิดา บุศราคํา
63083002478 นายศตวรรษ ศรีวิชัย
63083002479 นางสาวพิมพ วลัญช อินทะศร
63083002480 นายณัฐวัตร ชมชื่น
63083002481 นางสาวเจนจิรา ชาวน�าน
63083002482 นางสาววราภรณ เปTงใจ
63083002483 นายอลงกรณ ธรรมเสน
63083002484 นางสาวโชติกา จ้ีอาทิตย 
63083002485 นางสาววิภาดา นพวงศ 
63083002486 นางสาวกมลวรรณ ตู#จินดา
63083002487 นางสาวสิริพักตร คําพวง
63083002488 นางสาวสรัลชนา สินหม่ี
63083002489 นายภัคพงศ มุ�นอินต�ะ
63083002490 นางสาววรัญญา เตชาวงศ 
63083002491 นางสาวพรรณธิภา หงษ แก#ว
63083002492 นางสาวก่ิงกาญจน อินดวง
63083002493 นายธนพนธ คําหอม
63083002494 นางสาวบุษบา บุษดาคํา
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63083002495 นางสาวหทัยชนก ทองหล�อ
63083002496 นายภาณุวิทย ถูกนึก
63083002497 นางสาวอนัญญา หาญเลิศ
63083002498 นายศุภณัฐ วงศ ชุมภู
63083002499 นางสาวขนิษฐา บุญใหญ�
63083002500 นางสาวนันณภัทร สมแสน
63083002501 นางสาวจุฑารัตน นนทะเปา
63083002502 นางสาวจริญพร ยะปRอม
63083002503 นางละออ โปธาพันธ 
63083002504 นางสาวณัฐกานต อินทรวง
63083002505 นายนิมิตร คําแคว�น
63083002506 นางสาวนิสารัตน สมใจดี
63083002507 นางสาวนุชณภางค ฟูสามป`อก
63083002508 นางสาวนิภาวรรณ ตาน#อย
63083002509 นายวิทยา โมลาดุก
63083002510 นางสาวศิลปQศุภา แก#วปHนตา
63083002511 นางสาวอันชฎา พอใจ
63083002512 นายทิชากร อุปมา
63083002513 นายเอกพงษ ยะคําปRอ
63083002514 นางสาวลําดวน ย่ิงรักเพ็ญจันทร 
63083002515 นางสาวแววใจ แหนมเชย
63083002516 นางสาวมัทรี เชื้อหมอ
63083002517 นายศตวรรษ จันจ�อ
63083002518 นางสาววรรณกานต ละวิโล
63083002519 นางสาวกาญจน ณัฏฐา ทองคําชุม
63083002520 นางสาววรางคณา สมฤทธ์ิ
63083002521 นางสาวรุ#งตะวัน ใจกล#า
63083002522 นางสาวนาราภัทร กามี
63083002523 นางสาววินิดา ผาม่ัง
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63083002524 นายศิริชัย อิวแดง
63083002525 นายอนิรุจน ใจอินทร 
63083002526 นายสกุลศักด์ิ ก2าวิรถ
63083002527 นายปริวัตร วรพิทย เบญจา
63083002528 นางสาวกัลยา มหานันท 
63083002529 นางสาวประภัสสร โตมี
63083002530 นายธีศิษฏ ถาธัญ
63083002531 นางสาวขวัญนภา สัตยวงค 
63083002532 นายณัฐวุฒิ ลือศักด์ิ
63083002533 นางสาวสิริวัฒน วุฒิ
63083002534 นายกฤษกร อินต�ะผัด
63083002535 นางสาวรุ�งทิวา ร#องขันแก#ว
63083002536 นางสาวลลิตา หยุมพุทธะ
63083002537 นางสาวเบญจวรรณ วังเป1ยง
63083002538 นายทัตชัย อยู�ดี
63083002539 นายสรายุทธ วิวัฒนสิเนศวร
63083002540 นายอิน อินแสง
63083002541 นางสาวนริศรา อุตรศรี
63083002542 นางสาวกันยากาญจน พันวัน
63083002543 นางสาวอารีย สีมหาสาร
63083002544 นางสาวณัฐฐินันท ทิพะละ
63083002545 นางสาวสายรัก เผื่อนคํา
63083002546 นางสาวพวงเพ็ญ แสงทอง
63083002547 นายพรเทพ ลาศนันท 
63083002548 นายนัฐพงศ ยางยืน
63083002549 นางสาวสุภาวิณี ติขะ
63083002550 นายสุบิน จันทร วัน
63083002551 นายธนบูรณ สมศรี
63083002552 นางสาวนิภาภรณ นุ�มเนื้อ
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63083002553 นางสาววัชรี ณ.ลําพูน
63083002554 นางสาวกาญจนา ไชยรัถยาภรณ 
63083002555 นางสาวอัจฉรา ทองปลี
63083002556 นางสาวป7ทมาภรณ แวววรรณวิรัช
63083002557 นางสาวสุณิสา เสนาหวาน
63083002558 นายศุภกร ทองเชื้อ
63083002559 นางสาวดรุณี โสภารัตนาวัน
63083002560 นางสาวชลธิชา โนภิวงค 
63083002561 นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
63083002562 นางสาวสุรีรัตน พิทักษ พิจิตรแสง
63083002563 นายภาคย ดิศรณ เหลืองประเสริฐ
63083002564 นางสาวกานต พิชชา คงสกุล
63083002565 นางสาวลัดดาวัลย หินแยง
63083002566 นางสาวพรรณทิพย มูลอ#าย
63083002567 นางสาวกานท ชญา พรมเสน
63083002568 นางสาวสัจจาภรณ วิญญรัตน 
63083002569 นางสาวอภิชญา แก#วอ#าย
63083002570 นางวรรณพร แสนดี
63083002571 นายภาณุพงษ อ#นทา
63083002572 นางสาวสุวนันท เเสนใจ
63083002573 นางสาวอัฐภิญญา วงศ ช�วย
63083002574 นางสาวภัสรลักษณ ป7ญญานะ
63083002575 นางสาวจิราภา แก#วสมศรี
63083002576 นางสาวจีรนันท อินตา
63083002577 นายสมพร ทองดี
63083002578 นายธนบดี ชูสังกิจ
63083002579 นางสาวดวงหทัย พะดู
63083002580 นายกิตติพิชญ ศรีบัวบาน
63083002581 นางสาวมณีรัตน สุขย่ิง
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63083002582 นางสาววัชริญา อินต�ะนา
63083002583 นางสาวพรกนก พวงมะลิ
63083002584 นางสาวปรียานันท สันใจ
63083002585 นางสาวสุนิสา ป7ญญาชื่น
63083002586 นางสาวเมทินี อินทิสอน
63083002587 นางสาวกมลธิดา ไกลถ่ิน
63083002588 นางสาววีราภรรณ อุทธิยัง
63083002589 นางสาววรรณนิภา ฉํ่าชื่น
63083002590 นางสาววีณา วงค บาง
63083002591 นายจักรพงศ ธุนาสูรย 
63083002592 นางสาวศุภนุช ประดุจแก#วกุล
63083002593 นางสาวเกศรา เรืองกิจฉายา
63083002594 นางสาวกนกวรรณ ตาละกา
63083002595 นายวรัญYู พานิช
63083002596 นางสาวนฤมล ภู�นุช
63083002597 นายพงษ ศักด์ิ บานชื่น
63083002598 นางสาวสุดารัตน สุทธนะ
63083002599 นางสาวฝนทิพย เตปHนตา
63083002600 นางสาวศศิชา อินจันทร 
63083002601 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร 
63083002602 นางสาวสุภาวรรณ นันตา
63083002603 นางสาวเจนจิรา นางแล
63083002604 นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา
63083002605 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณอัตถ 
63083002606 นายพงศกร มอญสร#อย
63083002607 นางสาวพัชรี ไชยดี
63083002608 นายกฤษฏ์ิ ไชยประสพ
63083002609 นางสาวแคทรินทร ชัยป7ญญา
63083002610 ว�าที่ร#อยตรีหญิงชาริกานต ใจกันทะ

หน#า 90 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083002611 นางสาวพิมพกานต อินทจักร
63083002612 นายวิษณุ อินต�ะกัน
63083002613 นางสาวชุติมา กันทาเหล็ก
63083002614 นายภาคภูมิ แสงคํา
63083002615 นางสาวกมลพรรณ ไชยศร
63083002616 นางสาวสิตราพร ซิวตาวงศ 
63083002617 นายธิติพันธ ศรีแพงมน
63083002618 นางสาวดลญาลักษ แก#วสาคํา
63083002619 นางสาวอนุสรา ทิพบุญศรี
63083002620 นางสาวฉัตรธิดา ไชยกันทา
63083002621 นางสาวธัญญา ตาทา
63083002622 นายสมภพ ประดิษฐทรัพย 
63083002623 นางสาวชลธิชา เจริญกุล
63083002624 นางสาวกรกต คุณยศย่ิง
63083002625 นายณัฐพงศ ชัย กุลอินทร 
63083002626 นางสาวสุภาวรรณ กุณะด#วง
63083002627 นางสาวปวีณา เตจาคํา
63083002628 นางสาวฐิตาศิริ ป7Pนคํา
63083002629 นางสาวรําพรรณ หายหัตถี
63083002630 นางสาววิภาวรี พรมธิ
63083002631 นายวิทวัส พรมเมืองดี
63083002632 นายชยกร อัครสิริโสภา
63083002633 นางสาวปรางค วลัย หงษาวงษ 
63083002634 นางสาวรจริญญา ใจแก#ว
63083002635 นางสาวกัญญารัตน ไชยราษฎร 
63083002636 นายกิตติวัฒน มงคลธีระวัฒน 
63083002637 นางสาวจิรนันท แก#วจา
63083002638 นางสาวธัญญา บุญป7ญญา
63083002639 นางสาวผกามาศ มากโม
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63083002640 นางสาวนิตยา ศรีค#อย
63083002641 นายเกรียงไกร คําประเสริฐ
63083002642 นางสาวนฤมล ผจญรักษ 
63083002643 นางสาววิรันตรี แก#วจิตร
63083002644 นางสาวพัชราภรณ กลิ่นหอม
63083002645 นางสาวจรินพร ไชยชนะ
63083002646 นางสาวจิรพันธ ป7ญญาไชย
63083002647 นางสาวสร#อยทิพย ไพศาล
63083002648 นางสาวฤทัย ศรีใจ
63083002649 นางสาวรสสุพร ไชโย
63083002650 นางสาวสุวัจณี มะโนทา
63083002651 นางสาวพิมพิลา ป7นกิติ
63083002652 นางสาวจิราภา หงษ ทอง
63083002653 นางสาวจุฑาทิพย สุรินธรรม
63083002654 นางสาวจิยาลักษณ เครือป7ญญา
63083002655 นางสาวณัฐธิดา ภูครองหิน
63083002656 นางสาวประทุมพรรณ คําไชยวัง
63083002657 นางสาวณิชากร ก่ิงก#าน
63083002658 นางสาวเกวลี มุกดาเนตร
63083002659 นางสาวชนิดา รุมารถ
63083002660 นางสาวอุบลวรรณ จิตตวิง
63083002661 นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ
63083002662 นางสาวพิมพ ลภัส สีชมภู
63083002663 นางสาวอภิญญา พุทธิมา
63083002664 นางเครือมาส กวาวสาม
63083002665 นายเนติพงษ กันทวี
63083002666 นางสาวสุพัตรา อินต�ะเป1ยง
63083002667 นางสาวอริศรา สิทธิวงค 
63083002668 นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี

หน#า 92 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083002669 นางสาวมัชฌิมา ขันคลาย
63083002670 นายณรงค ฤทธ์ิ แสงแก#ว
63083002671 นางณัฐธิดา ยอดผกา
63083002672 นางสาวเนตพิสุทธ์ิ ศรีทา
63083002673 นายวสันต วันตะ
63083002674 นางสาวธัญญาเรศ อุ�นเรือน
63083002675 นางสาวกุลจิรา ลังกาพินธุ 
63083002676 นางสาวกมลรัตน อารินทร 
63083002677 นางสาวศรัญญา สมจิตร
63083002678 นางสาวสุนันทา พันธุ สันติกุล
63083002679 นางสาวอภิษฎา น้ําคํา
63083002680 นางสาวนารีนาถ ขัตธิ
63083002681 นางสาวดุจดาว ไชยสาแล#
63083002682 นายประณต ทิเก�ง
63083002683 นายศตวรรษ อินทร  ไชย
63083002684 นางสาวพิมวิภา ปHมวงศ 
63083002685 นางสาวอนุธิดา ตุ#ยดา
63083002686 นายรวิท ลิ้มตระกูล
63083002687 นางสาววชิราภรณ มาลา
63083002688 นางสาววรัญญา ปาละกูล
63083002689 นางสาวณลิตา นวลอร�าม
63083002690 นางสาวอัญมณี เดชจิระกุล
63083002691 นางสาวสุธิดา เรือนคํา
63083002692 นางสาวกันต กนิษฐ จันทร แก#ว
63083002693 นางสาวมัญชรี วงศ ต้ัง
63083002694 นางสาวปHยะนุช ศรีบุญยงค 
63083002695 นางสาวชนากานต เพ็งแสน
63083002696 นางสาวนัทธมน ก2าแก�น
63083002697 นายภานุวัตร ภูวุฒิ

หน#า 93 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083002698 นางสาวอริษา ธรรมสิทธ์ิ
63083002699 นางสาวบุญยานุช คิดอ�าน
63083002700 นายกิตติคุณ ยะนะโย
63083002701 นายจักรพันธ ตุ#ยดง
63083002702 นางสาวอาภาภรณ เชาว วิวัฒนากุล
63083002703 นางสาวณัฐญาดา สิงหไกรลาศ
63083002704 นางสาวรัชฎาภรณ ไชยวงศ 
63083002705 นางสาวศิรินันท นาป7น
63083002706 นางพัชราภรณ จันตาล
63083002707 นางสาวสุรีย มาศ อินต�ะสุวรรณ 
63083002708 นางสาวธัญรดี พรมมิ
63083002709 นางสาวอริชาภัสร คงนก
63083002710 นางสาวพรรณิกา ศรีธิ
63083002711 นายสุทธิพงษ วงค สุวรรณ 
63083002712 นางสาวปHยะพร พลทัศสะ
63083002713 นางสาวเขมิกร ฉํ่าพงษ 
63083002714 นายทวีวุฒิ เขียวไทร
63083002715 นางสาวสุดาพร ตันบุญเรือง
63083002716 นางสาวกันยารัตน สุวรรณ 
63083002717 นางสาวปาลิกา เพ่ิมพูล
63083002718 นางสาวสิริกาญจน ดีนา
63083002719 นางกนกวรรณ จันหอม
63083002720 นางสาวอรทัย บุญเขียว
63083002721 นางสาวนารีรัตน จินาใหม�
63083002722 นางสาวกนกวรรณ จ้ีสลี
63083002723 นางสาววาสิกา มาลัย
63083002724 นายสิทธิชัย อินทํา
63083002725 นางสาวธัญญารัตน ฉัตรแก#ว
63083002726 นายทินกร อินต�ะ
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63083002727 นางสาวปHยะรม โสภาพันธ 
63083002728 นางสาวณัฐปาณี นาวีรัตน 
63083002729 นางสาวป7ญญ ชลี สวัสดิพฤกษา
63083002730 นางสาววิรัญญา จินา
63083002731 นางสาวปHยนุช นวนมา
63083002732 นายชัยกาญจน นวลกําแหง
63083002733 นางสาวเปมิกา แสงสร#อย
63083002734 นางสาวอทิตยา พหลสิทธิวงศ 
63083002735 นางสาวปานวาด ชัยวงค 
63083002736 นางสาวปHยาภรณ คําติ
63083002737 นางสาวญาสุมินทร เต#าหลาน
63083002738 นางสาวสาวิณีย เล#าคํา
63083002739 นางสาวพรณิภา อ�อนตา
63083002740 นางสาวอินทุอร ใจอ#าย
63083002741 นางสาวภัคจิรา ประสิทธิโรจนยุจ
63083002742 นางสาวสุคนธา มหาหาเทพ
63083002743 นางสาวณัชชยากรณ แสงแก#ว
63083002744 นางสาวเฟ_ZองฟRา โชคดีทรัพย 
63083002745 นายณธัญ หนูรักษ 
63083002746 นางสาวณัฐวรรณ เลี้ยงตน
63083002747 นางสาวพรภัส บุตรจันทร 
63083002748 นางสาวนงลักษณ หมอช#าง
63083002749 นางสาวเมทินี เชียงแสน
63083002750 นางสาวสายฝน วรรณารักษ 
63083002751 นางสาวอารีรัตน คําอินต�ะ
63083002752 นางสาวชลธิชา คําสละ
63083002753 นายปHยภัทร ทองอาภรณ 
63083002754 ว�าที่ร#อยตรีหญิงอังศุมาลิน จันตาทะ
63083002755 นายเกษมศักด์ิ มูลมวล
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63083002756 นางสาวเนตรนภา สมปHนตา
63083002757 นายปฏิภาณ กุณามา
63083002758 นางสาววราภรณ สันจันตา
63083002759 นางสาวรสิตา แซ�ต้ัน
63083002760 นายธันย พศิน ตันติพันธุ พิพัฒน 
63083002761 นางสาวกิติยาภรณ เยาวเรศ
63083002762 นางสาวอรินทร ดา ราชเนตร
63083002763 นางสาวธาราทิพย หลวงวงค 
63083002764 นายพงศกร แก#วเรือง
63083002765 นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
63083002766 นางสาวนันทิกานต ทะสุมา
63083002767 นางสาวรพีพรรณ แซ�เฮ#อ
63083002768 นายปHยณัฐ กํ่าแก#ว
63083002769 นางสาวศุภรดา สุนันทนานนท 
63083002770 นางสาวสุวัฒนา จันทร น้ําใส
63083002771 นางสาวธิดาวรรณ ทองใบ
63083002772 นางพิมพ ภาธัญย จอมมงคล
63083002773 นางสาวทิพวรรณ ธิโนชัย
63083002774 นางสาววทันยา ปราโมทย อนันต 
63083002775 นางสาวพุธิตา ประวิง
63083002776 นางสาววัชราภรณ มูลอ#าย
63083002777 นางสาวพรพิมล ถุงแก#ว
63083002778 นางสาววชิราภรณ แก#วโปธา
63083002779 นางสกุลรัตน คําลือ
63083002780 นายศตวรรษ สารถี
63083002781 นางสาวนิลาวัลย วีระจรรยา
63083002782 นางสาววรรณวิสา ไชยสาร
63083002783 นางสาวกัญญาภัทร อินแถลง
63083002784 นางสาวสายสุนทรี เนตรทิพย 
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63083002785 นายพิชิต เข็มทอง
63083002786 นายดนุภพ ใจแก#ว
63083002787 นางสาวสุวรรณวิภา เพ็ชรคง
63083002788 นางสาวพีรดา ซ#อมจันทา
63083002789 นายโอบบุญ วงค วรรณ 
63083002790 นายภัทรพล ตนะทิพย 
63083002791 นายณัฐกร วงค อุด
63083002792 นายอนุพันธ ก่ิงแก#วเพชร
63083002793 นายวชิรวิทย ชมภูศักด์ิ
63083002794 นายเสกสรรค จันทราช
63083002795 นายอุเทน ศักด์ิศรีดงดอย
63083002796 นางสาวบูรณี บูรณะกิจ
63083002797 นางสาวศิริพร เกตุแก#ว
63083002798 นางสาวปวริศา มณีชัย
63083002799 นางสาววรรษมน กุณะด#วง
63083002800 นางสาวจุฑารัตน คําทอง
63083002801 นางสาวภัชชาพร อัษญคุณ
63083002802 นางสาวชณิกา มโนชัย
63083002803 นางสาวพรณพา เชียงจันทา
63083002804 นายป7ญญภัท แสวงกิจ
63083002805 นางสาวเกศรินทร พวงมาลัย
63083002806 นางสาวมยุรา เข่ือนเมือง
63083002807 นางสาวผ�องศรี ปทุมวนาสิน
63083002808 นายกีรติ แสงคํา
63083002809 นางสาวพชรมณพรรณ ยศสุรินทร 
63083002810 นางสาววรรณิศา ไชยชมภู
63083002811 นางสาวพิชชาภรณ ต๊ิบบุตร
63083002812 นางสาวสุวนันท หม่ืนยอด
63083002813 นางสาวสุพรรษา พงศ สันติพิทักษ 
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63083002814 นางสาวนฤมล จิระโต
63083002815 นางสาวศิวิรุฬห พีระเชื้อ
63083002816 นายเสรี เชื้อเจ็ดตน
63083002817 นางสาววิยะดา เรืองกิตติเศรษฐ
63083002818 นางสาวอิสราภรณ ลายเขียว
63083002819 นางสาววิมาดา ศรีสุวรรณ
63083002820 นายสิทธิศักด์ิ แดงงาม
63083002821 นางสาวปณิตา ปHยะมัยคงเดช
63083002822 นายธนาวุฒิ ทองขาว
63083002823 นางสาวอัจฉราภรณ ต�ะเปTง
63083002824 นางสาวรัตน ติยาภรณ แก#วรัตน 
63083002825 นางสาวพิจิตรา ศิริปRอม
63083002826 นางสาวศิริลักษณ โกเสนตอ
63083002827 นางสาวอัญญารัตน ป7ญญา
63083002828 นางสาวศิริวรรณ คํานาย
63083002829 นายนพปฎล สุนทรศารทูล
63083002830 นายสงกรานต พิสปHงคํา
63083002831 นางสาวกัลยรัตน กล#าเวช
63083002832 นางสาวปริยฉัตร โพทลา
63083002833 นายสิทธิชัย มิหายศ
63083002834 นายธีรวัฒน เข่ือนธะนะ
63083002835 นายพงศ พิสุทธ์ิ แสงศิริ
63083002836 นายวิสุทธ์ิ พุทธเมฆ
63083002837 นางสาวปวรา สังข คํา
63083002838 นางสาวเกศสุนา สุดใจ
63083002839 นางสาวจตุพร สุวรรณขาวงาม
63083002840 นางสาวนภัส แซ�เลี่ยง
63083002841 นายจีรเวช ไชยชนะใหญ�
63083002842 นายวันพิทักษ เลาะเหลางาม
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63083002843 นางสาวสุจิตรา มนทาทิพย 
63083002844 นายนพนนท ภาคย ทองสุข
63083002845 นางสาวสตกมล อินตานํา
63083002846 นางสาวธิดาเทพ ปHงก#ว
63083002847 นายอภิสิทธ์ิ ชัยเจริญ
63083002848 นายสุรศักด์ิ กานิล
63083002849 นางสาวสุดารัตน สุจา
63083002850 นางสาวศิริลักษณ  สายะหมี
63083002851 นางจิตชญา เปล�งศิริ
63083002852 นายบุญ จันทร  ชีวทรัพย  คีรี
63083002853 นายสุบิน ปHงสุแสน
63083002854 นายเจนณรงค สิทธิธรรม
63083002855 นายพงศกร เหมืองหม#อ
63083002856 นางสาววรางคณา ชูชื่น
63083002857 นางสาววรางคณา ดวงป7นสิงห 
63083002858 นายณัฐภัทร ปRานสุวรรณ 
63083002859 นางสาวลิลินภัทร สู�สุข
63083002860 นางสาวจันทร จิรา แสงทอง
63083002861 นายภูวเรศ เทพกร
63083002862 นายธนพล เชียงวงค 
63083002863 นายธนัชชนม จิตหาญ
63083002864 นางสาวพัชรีพร วังพฤกษ 
63083002865 นางสาวอมินตรา ทาสม
63083002866 นางสาวนิรัตน ชฎา เชื้อเย็น
63083002867 นายร�มโพธ์ิ หม่ืนจันทร 
63083002868 นางอัมพร ยามี
63083002869 นายณัฐชัย ช�างเพาะ
63083002870 นางสาวกานต ชนก หมูก้ิง
63083002871 นางสาวนฤมล พนันตา
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63083002872 นายธานี วังวงค 
63083002873 นางสาวณิชกานต ดวงวะนา
63083002874 นางเนตรนภา รัตนเจียมรังษี
63083002875 นางสาวประภาพร วงค ศรี
63083002876 นางสาวรัชฎาพร คําสม
63083002877 นายจิรายุทธ กุลนะ
63083002878 นายบัณฑิต ดวงทนัน
63083002879 นางสาวนันลดา จอมแจ#ง
63083002880 นางสาวขวัญนิภา แก#วกาศ
63083002881 นางสาวสิริสร ปุรณะวิทย 
63083002882 นายทศพร แก#วภา
63083002883 นายธนโชติ ธงนาค
63083002884 นายศราวุธ ชัยลังกา
63083002885 นางสาวสุทธิดา เชื้อเมืองพาน
63083002886 นางสาวพิมลวรรณ สุภายอง
63083002887 นายจิรพงศ เพ็ชรป7ญญา
63083002888 นายต�อพงษ พันธ มณี
63083002889 นายสัณหณัฐ คนกล#า
63083002890 นางสาวจุฬาลักษณ จันทร ชัย
63083002891 นางสาวอนันตยา จันทร หอม
63083002892 นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี
63083002893 นายกฤษดา ทรงวัย
63083002894 นางสาวนันทิกานต หอมใจ
63083002895 นายวันเฉลิม ธรรมสอน
63083002896 นางสาวศันสนีย มีสุขสกุล
63083002897 นางสาวพัชรา ขอนปง
63083002898 นายจิรายุ วันดี
63083002899 นางสาววราภรณ อนุพันธิกุล
63083002900 นายสิทธิโชค ปรุงจิตร 
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63083002901 นางสาวสิริวิมล ลาภจิตร
63083002902 นายเรวัฒ พงศ สกุล
63083002903 นางสาววันทนีย มะโนวรรณ 
63083002904 นางสาววรดา เกตุจรัญ
63083002905 นายวสันต ยารังษี
63083002906 นางสาวศิรินันท อินต�ะศรี
63083002907 นางสาวศศิธร ก#อนแก#ว
63083002908 นางสาวพีชญา สิงห เหลือง
63083002909 นางสาวพิมพ อุดมสม
63083002910 นางสาวธนภรณ อยู�สุข
63083002911 นางสาวสาลิณี ใจมา
63083002912 นายกฤตณัฐ สังเกตุการณ 
63083002913 นางสาวจุฬาลักษณ คันธีสาร
63083002914 นางสาวปราณปริยา สมนา
63083002915 นางสาวพัชรี ม่ังมีทวีลาภ
63083002916 นางสาวทิพยาภรณ พุทธรักษา
63083002917 นางสาวเจนจิรา นามวงศ 
63083002918 นางสาวรัชดากร ใจยะสาร
63083002919 นางสาวกุลยรัตน กระทาง
63083002920 นางสาวพรพิชชา อินทนาเกตุ
63083002921 นางสาวณัฐริกา ผะธง
63083002922 นางสาวปรารถนา วงศ สว�าง
63083002923 นางรุ�งอรุณ บุญหม้ัน
63083002924 นางสาววัชราภรณ สีต�ะ
63083002925 นายสัณหณัฐ นักแก#ว
63083002926 นางสาววิสุชาดา วงษ แปง
63083002927 นางสาววิทวลา เครือเค#า
63083002928 นางสาวอรวรา อุบลจิตร 
63083002929 นางภคพร บัวผิน
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63083002930 นางสาวประกายดาว คําป7น
63083002931 นางสาวจิราพร บุญตัน
63083002932 นางสาวพิชยา เทพดวงแก#ว
63083002933 นางสาวพัชรินทร วงศ แก#ว
63083002934 นางสาวรัชดาภรณ สุโรพันธ 
63083002935 นางสาวนริศรา มุณีแก#ว
63083002936 นายปริญญา บุญมี
63083002937 จ.อ.อภิวัฒน จ่ันแก#ว
63083002938 นางสาวภัทราภรณ บุญลา
63083002939 นางสาววนิดา หลักทอง
63083002940 นางสาวธิติยา วันดี
63083002941 นางสาวจุรารัตน กันฤทธิ
63083002942 นางสาวรัชดาภรณ สีเขียว
63083002943 นางสาวปHยะรัตน หัตถสาร
63083002944 นายอรรถชัย พุ�มประจักษ 
63083002945 นางสาวสมฤทัย สะเภาคํา
63083002946 นางสาวกฤษดาพร หวานแหลม
63083002947 นางสาววรรณิภา กรรณิกา
63083002948 นายวสันต สมใจ
63083002949 นางสาวพรรณเพ็ญ ไชยาจินะ
63083002950 นางสาวกนกวรรณ กองสอน
63083002951 นางสาวฉายลักษณ เฉยแสง
63083002952 นายณรงค ฤทธ์ิ จันทรุไทย
63083002953 นายปฏิพล ปHนทา
63083002954 นางสาวมัณฑณา เปTนพนัสสัก
63083002955 นางพรสวรรค สมะนารี
63083002956 นางสาวณัฐกมล แก#ววิเศษ
63083002957 นางสาวดลยา ใหม�ตัน
63083002958 นางสาวมาริสา ยาสมุทร
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63083002959 นางสาวรินท ลภัส โกฏิคํา
63083002960 นายวิชัย แก#วรากมุข
63083002961 นางสาววิชุดา ก2าบุญเรือง
63083002962 นายวีระยุทธ สร#อยแก#ว
63083002963 นางสาวจิราพร ใจมูล
63083002964 นางสาวธัญลักษณ จันทร แก#ว
63083002965 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิมพิกา ขุนแก#ว
63083002966 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิรัลยุพา ตาคํา
63083002967 นายนพรัตน นนเทศา
63083002968 นางสาวณัลผกา พรมสอน
63083002969 นางสาวภุมริน สิทธิแก#ว
63083002970 นางสาววิจิตรา ทันสม
63083002971 ว�าที่ ร.ต.หญิงจันทร จิรา วันต�ะลา
63083002972 นายทศพร ไปบน
63083002973 นางสาวสุรัญน ชนา จันทรา
63083002974 นางสาวปฤณฉัตร ตันตะละ
63083002975 นางสาววรภร จาติระเปา
63083002976 นางสาวสุกัญญา จ2อยแปง
63083002977 นางสาววิชุดา สุพรม
63083002978 นางสาวเบญญพัฒน ใจสาร
63083002979 นางสาวอภิสรา รินฟอง
63083002980 นางสาวจุฬาลักษณ ใจอารีย 
63083002981 นายอธินันท อารีรัตนะกูล
63083002982 นางสาวสุภัค อูปสาร
63083002983 นางสาวนงนุช ชัยวุฒิ
63083002984 นางสาวณัฐชานันท กีติสิทธ์ิ
63083002985 นายละ สางก�าน
63083002986 นายดิลก อินต�ะสิน
63083002987 นางสาวนิภาวรรณ ป7ญวงษา
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63083002988 นายวรายุทธ ศรีชัยอินทร 
63083002989 นางนิลุบล กัลยา
63083002990 นายธนาชิต วงษ เคลือบ
63083002991 นายไพบูลย ส�าเหล�ทู
63083002992 นางสาวณัชชา แจ�มใส
63083002993 นางสาวนิภาพร โพธา
63083002994 นายอภินัทธ เอกชัยอาภรณ 
63083002995 นางสาววรรณวรี สบายเมือง
63083002996 นางสาววันเพ็ญ แปทู
63083002997 นางสาวดิศราพร ต๋ันชุ�ม
63083002998 นางสาวแทนหทัย พงศ วิริยะศิริ
63083002999 นางรุ#งตะวัน เยาวยอด
63083003000 นางสาวดาราพร สุยะดอย
63083003001 นางสาวนภิศา อินทรศักด์ิ
63083003002 นางสาวนิจจารีย สิริเขมากร
63083003003 นางสาวสุชิรญา ผิวผ�อง
63083003004 นางสาวสุฑามาศ วงศ ตนา
63083003005 นายทักษ นาตระกูล
63083003006 นางสาวพิรงค รอง จํานงจิตรเจริญ
63083003007 นางสาวพิมวิไล ตาบุญใจ
63083003008 นางสาวภณWิตา สWุรWิยะ
63083003009 นายนพรัตน อินถา
63083003010 นายเกียรติพงษ ติดทะ
63083003011 นายรณชัย วิเศษดอนหวาย
63083003012 นายเชาว วัฒน วงศ กาวี
63083003013 นางสาวดวงเดือน เรียบร#อย
63083003014 นางสาวอังคลักษณ ถาวรรณา
63083003015 นายทินกร ตังแกละ
63083003016 นางพรพรรณ นันไชยวงค 
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63083003017 นางสาวชนาภา แสงจันทร ไทย
63083003018 นางสาวกฤติยา ไชยชนะ
63083003019 นางสาวจารุวรรณ ศรีอําคา
63083003020 นายนครินทร สายคงดี
63083003021 นางสาวกัลยรักษ ลือชัย
63083003022 นายกฤตาเมธ มารจันทร 
63083003023 นายสุรัติ ศิริเลิศ
63083003024 นางสาวสุทธิดา คําพลา
63083003025 นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
63083003026 นางจีรนันท เจือจาน
63083003027 นายเจษฎา แสนใหญ�
63083003028 นางสาวสิริวิภา จิตโรภาส
63083003029 นายอัจฉริยะ ขุนทรงอักษร
63083003030 นายกรกฎ นันอินทร 
63083003031 นางสาวธิดารัตน สินธุตา
63083003032 นางสาวสิริลักษณา คําแก#ว
63083003033 นางสาวธัญพร หนานตา
63083003034 นางสาวอริศรา ผลผ�องศรี
63083003035 นางสาวสุพัตรา ดีทองคํา
63083003036 นายธนภูมิ เตจ�ะใหม�
63083003037 นายพรีดนย ใจวัน
63083003038 นายภคินัย วงศ ตะวัน
63083003039 นายป7ทม คันธรักษ 
63083003040 นางสาวรติพร ต๊ิบพิงค 
63083003041 นางสาวอัญธิการ อุป7นโน
63083003042 นางสาวอรญา ธนะสาร
63083003043 นางสาววราพร เมทา
63083003044 นางสาวอรพรรณ วังโพธ์ิ
63083003045 นายเกียรติศักด์ิ วิลาวัลย 
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63083003046 นางสาวศรัญญา ปกรณ ธาดาพันธ 
63083003047 นางสาวมิลาน สร�างโศรก
63083003048 นางสาวจริญญา สุขเกษม
63083003049 นายณัฐวัสส ก�อวิกัยโกศล
63083003050 นางอรุณี พุทธสอน
63083003051 นายธีรวัฒน กุลต�ะ
63083003052 นางสาวณัฏฐากร สืบจากถ่ิน
63083003053 นางสาวไพลิน ศิวิวงษ 
63083003054 นางสาวสุพัตรา แหลมคม
63083003055 นายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ 
63083003056 นางสาวนัซมีย แมเราะ
63083003057 นายอิสระพงศ จันเสน
63083003058 นางสาวณัฐรีภรณ ประมาณ
63083003059 นางสาวณิชกานต ทิศทา
63083003060 นางวรภรณ แบ�งดี
63083003061 นางสาวนฤภิญญา คําเขียว
63083003062 นางสาวอชิรญาณ ใจจุมปา
63083003063 นายเกรียงศักด์ิ คูสุวรรณ
63083003064 นายปHยณัฐ สุปรีดา
63083003065 นางสาวนฤมล อารินทร 
63083003066 นางสาวยุพเรศ มณีชุติภาส
63083003067 นางสาวโชติกา วงษ ษาราช
63083003068 นางสาวอาทิตยาพร คําภิคํา
63083003069 นางสาวนิสายชล ศิริวาท
63083003070 นางสาวรชนีกร ขัติยนต 
63083003071 นางสาวนิรมล ดารารัตน 
63083003072 นางสาวตรีดารา จันพุดซา
63083003073 นางกนกพร มะหลีแก#ว
63083003074 นายพันธุ ธัช ศรีพุธ
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63083003075 นายเปรมอนันต ริยะเทน
63083003076 นางสาวนันทิกานต แก#วรวม
63083003077 นายกรัชกร วงศ ปาลีย 
63083003078 นายพุทธมนต สนธิคุณ
63083003079 นางสาวสรนันท คราพันธ 
63083003080 นายภูษิต แก#วปHนตา
63083003081 นางสาวณัฐณิชา จันแก#วห#าง
63083003082 นางสาวสุตาภัทร สุขช�วง
63083003083 นายปฏิภัทร เสาร แปง
63083003084 นายกิตติพันธ ปาลี
63083003085 นางสาวสิริลักษณ วงค มณี
63083003086 นางสาวนิสากร สีดาแก#ว
63083003087 นางสาวอติกานต คําเกตุ
63083003088 นางสาวทิพรัตน ขวาเมืองพาน
63083003089 นางสาวสุวภัทร สุปง
63083003090 นางสาวสุธาสินี โถทัย
63083003091 นางสาวปรางค ทิพย สิงห แก#ว
63083003092 นางสาวแคทเธอริน แซ�ฟู
63083003093 นางสาวศิริลักษณ เมคฆะ
63083003094 นายณัฐนนท สรรพสุก
63083003095 นางอรุณี เสนาโปธิ
63083003096 นายณัฏฐนันท ยะอนันต 
63083003097 นางสาวปาริชาติ ก#อนแก#ว
63083003098 นางสาวปHยะวดี นันทะโย
63083003099 นายพิเชษฐ โกแสน
63083003100 นางสาวพรรณี อุ�นอุดมวนา
63083003101 นายปุญวัฒน เข่ือนแปง
63083003102 นางสาวเนตรนภิศ คนงาน
63083003103 นางโสภิดา จานะธรรม
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63083003104 นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
63083003105 นายจิรกิตต์ิ รวมสุข
63083003106 นายนราธิป หน�อทอง
63083003107 นางสาวสุกัญญา แสงทอง
63083003108 นางสาวปHยพร ยาวิชัย
63083003109 นางสาวศิริกร ก่ิงอุโมงค 
63083003110 นางสาวปHยรส กุณะแก#ว
63083003111 นายวีระศักด์ิ ธรรมใจ
63083003112 นางสาวอาทิตยา วงศ วุฒิ 

63083003113 นางสาวมะลิวรรณ สุภาคํา
63083003114 นายอนิวัฒน สุชัย
63083003115 นางสาวปภาพร วงค ฐานะ
63083003116 นางสาวณัฐกานต ย่ัวยวน
63083003117 นายณัฐกิตต์ิ นิมิตรดี
63083003118 นายพิทักษ ภูมิ กุมภา
63083003119 นางสาวพรรณราย วงศ คํามา
63083003120 นางสาววัลย ลิกา ตรีชัยวิจิตร
63083003121 นางสาวอารีรัตน ปุดมาเล
63083003122 นางสาวกมลพรรณ ศรีใจวงศ 
63083003123 นายสาริน สาราคาม
63083003124 นายถนัดกิจ ใจเก#อ
63083003125 นางสาวดาราพร ชัยเรือน
63083003126 นางสาวพรทิพย นาครอง
63083003127 นายนุติพงษ อินป7Pนแก#ว
63083003128 นางสาวป7ทมา สมมะโน
63083003129 นางสาวรัตติญา น้ําทิพย 
63083003130 นายธวัช ล่ํางาม
63083003131 นางสาวฑิติชนันทน ฑิติ
63083003132 นางสาววารุณี ฉัตรโพธ์ิสกุล
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63083003133 นางสาวรัตติการณ เคลื่อนคํา
63083003134 นางสาวบุษรา โตวิทยานันท 
63083003135 นางสาวรจนา เผ�าพรรณพงษ นที
63083003136 นางสาวจิรประภา เรือนทอง
63083003137 นายจตุรงค เกียรต์ิธรรม
63083003138 นางสาวชัญญาพัชญ ทายะ
63083003139 นางสาวศุภัทชญา ใจยะสุ
63083003140 นางสาวหยาดพิรุณ วงค คํายอด
63083003141 นางสาวอรนลิน ตันมูล
63083003142 นางสาวอัจฉราภรณ ปละอุด
63083003143 นางสาวมาลินี ศรีวัดทานัง
63083003144 นางสาวกนกวรรณ ทองสุข
63083003145 นางสาวอัมพวรรณ ปุรณะวิทย 
63083003146 นางสาววันวิสา คําภาพิลา
63083003147 นางสาวรุ�งดารา บัณฑิต
63083003148 นายยศหิรัณย เสฏฐาวุฒิโยกาศ
63083003149 นายชยานนท วงศ พุฒิ
63083003150 นายจักรนรินทร สุภาคํา
63083003151 นางสาวอุษา ป7นฟู
63083003152 นางสาวณิชารีย ไฝศิริ
63083003153 นางสาวสุวิสา แซ�ต้ัง
63083003154 นางสาวสุจิตรา การะกัน
63083003155 นางสาวชุติมณฑน ตนบุญ
63083003156 นางสาวศุภนุช สมฤทธ์ิ
63083003157 นายพลาธิป จันทร ต�ะมูล
63083003158 นายนฤบดินทร ป7ญญา
63083003159 นายพงศกร แหลงคํา
63083003160 นางสาวอัมพิกา สุภศิลปQ
63083003161 นายปริญญา วงศ จักร 
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63083003162 นางสาวสุทธิดา เป1ยงใจ
63083003163 นายภาณุพงษ พรหมป7ญญา
63083003164 นางสาวภัทรานิษฐ อินตะยศ
63083003165 นายธัญเทพ อินทนน
63083003166 นายนิโรดม วาระนัง
63083003167 นายเกริกวิทย วงศ จันทร 
63083003168 นางสาวเพชรรัตน จักรงาม
63083003169 นางสาวสุภัสสรา ใจดี
63083003170 นายภาณุพงศ สมศรี
63083003171 นางสาววิภาพร ยะวงค แล
63083003172 นางสาวฉัตรกมล ศรีจันทร ดี
63083003173 นางสาวภคมน มหาวัน
63083003174 นางสาวสุรัญชนา พงษ ภัทรศานต์ิ
63083003175 นางสาวไอลดา งามเมือง
63083003176 นางสาวสมหญิง พูลสวัสด์ิ
63083003177 นางสาวกุลรภา เข่ือนเพชร
63083003178 นางสาวสิริพร ไชยเดช
63083003179 นายคมกริช ไชยยะ
63083003180 นางสาวศิรินยา บุญคําชู
63083003181 นายนันท นภัส ชํานาญการ
63083003182 นางสาวช�อทิพย กุมมารกาศ
63083003183 นางอรทัย จันทร ฝ7Uน
63083003184 นางสาวนิติมา ป7นมาเรือน
63083003185 นายไพรศาล คําไผ�ประพันธ กุล
63083003186 นายเณศธิภนธ อนันท อัครเดชา
63083003187 นางสาวพิชญ สินี จันท รัตนทรัพย 
63083003188 นางสาวนภาพร คุณยศย่ิง
63083003189 นางสาวสุทธิลักษณ รชตะรงรอง
63083003190 นางสาวยุภาวดี ศรีใจวงค 
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63083003191 นางสาวศิลาพรรณ จันทร ชาญ
63083003192 นางสาวปรีชญา สุขสุมิตร
63083003193 นางสาวอภิสรา คําฟู
63083003194 นางศิรินันท กลิ่นประชุม
63083003195 นางสาวณริษา รินฤทธ์ิ
63083003196 นางสาวสุชาดา ธรรมสอน
63083003197 นางสาวสุธาทิพย สุทธศิลปQ
63083003198 นางสาวพรรษพร เนตรศักด์ิเกษม
63083003199 นางสาวศิริพร ปราชัย
63083003200 นางสาวเมทิณี พรหมมี
63083003201 นางสาวพิมพิกา พงษ ปวน
63083003202 นางสาวฐิติชญา ภาพเพริดพริ้ง
63083003203 นางสาวอรวรรณ มีแก#ว
63083003204 นางสาววิภาวัลย ใจวงค เปTง
63083003205 นางสาวศิริรัตน ภาชนนท 
63083003206 นางสาววิณิชยา มหาวรรณ 
63083003207 นายนนทวัฒน วงค คม
63083003208 นางสาวนันท ธนัษฐ ใจยะพรม
63083003209 นางสาวจันทนา สัมพันธ 
63083003210 นางสาวณัฐรดา ดวงสว�าง
63083003211 นางสาวอรสา ไชยแสน
63083003212 นางสาวดวงกมล เครืออุด
63083003213 นางสาวภัทรกาญจน นันตะวงค 
63083003214 นายธนวรรธณ ศรีจันทร 
63083003215 นางสาวอัมภวรรณ ไชยวุฒิ
63083003216 นางสาวกาญจนรัตน โพธิสัตย 
63083003217 นางสาวลวนากร หงษ สาม
63083003218 นางสาวิWอัจจิมา นําชัยทศพล
63083003219 นายธวัชชัย ไว#ม่ันดวงกมล
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63083003220 นางสาวนิตยา ญานะ
63083003221 นางสาวศุภนันท ดวงแก#ว
63083003222 นางสาวอรุณโรจน ฉัตรอินตา
63083003223 ว�าที่ ร.ต.หญิงชณัฐฎา แสงงาม
63083003224 นางสาวนุสรา เครWืWองแจ#
63083003225 นายวีระ ป7ตเตสัง
63083003226 นางสาววิริญา คําชัย
63083003227 นางสาวกิติญา พูดงาม
63083003228 นางสาวสุธาสินีย พาศรี
63083003229 นางสาววรินทร วรดี ชิโนวรรณ
63083003230 นายพิชญาภา หมู�แม�ริม
63083003231 นางสาวสุนิสา วงศ รอดแก#ว
63083003232 นายโสภณ ธรรมมี
63083003233 นายพฤกษ ปลงใจ
63083003234 นายพิชัย แสงศรีจันทร 
63083003235 นางสาวจิรัสยา ฟองวารินทร 
63083003236 นางนิตยา บวบสด
63083003237 นายพันธ กวี พวงสายใจ
63083003238 นางสาวพิมพ ใจ ไชยวรรณ
63083003239 นางสาวสุมิตรา กันใจศักด์ิ
63083003240 นางสาวธนัญญา คําสืบ
63083003241 นางสาวสุกัญญา วรรณตา
63083003242 นางสาวชัชฎาภรณ ประทักษ ศรี
63083003243 นางสาวชีวาพร เชื้อคํา
63083003244 นางสาวศิริวรรณ สุดตา
63083003245 นายอนิรุต วันเพ็ญลอยพินิจ
63083003246 นางเจนจิรา ตุงคณาคร
63083003247 นางสาวสุวนันท ชัยวงค 
63083003248 นายชัยเกียรติ บัวตองชูช�อ
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63083003249 นายยุทธวรรณ ชูสุภาวดี
63083003250 นายนิพลรัตน จันต�ะนาเขต
63083003251 นายอลงกรณ ดํารงค 
63083003252 นางสาวลัดดา ตาสา
63083003253 นายอนวัช อุดมกุลวารี
63083003254 นายภานุพงศ ยาวิราช
63083003255 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิวัง
63083003256 นายอนันทภพ กิติกาศ
63083003257 นายณัฐพล สายแปง
63083003258 นางสาวฉันทนา พุทธา
63083003259 นางสาวณัฐวรรณ สุรินทร 
63083003260 นายภัทรชนน สืบวงษ รอด
63083003261 นางสาววิไลรัตน ต�ะต#องใจ
63083003262 นายวิเชษฐ พงษ พรมมาลา
63083003263 นางสาววาสนา แสงสว�าง
63083003264 นายกิติภัทร ไชยสลี
63083003265 นางสาวอนุสรา ฝ7Uนแก#ว
63083003266 นายกษิดิส ทองไทคุณากร
63083003267 นางสาวจันธิมา มีงาน
63083003268 นางสาวมาลิกา คําเข่ือน
63083003269 นายธนาดล บุญพร
63083003270 นางสาวมัณจนา ลาวิตา
63083003271 นางสาวจิราพัชร โพธิยอด
63083003272 นางรัตนา ไชยวุฒิ
63083003273 นางสาววราพร จันเชียงมา
63083003274 นางสาวมัลลิกา สุภามูล
63083003275 นางสาวจิรัชญา สูงงาม
63083003276 นางสาวหทัยกาญจน ล#านสม
63083003277 นางสาวสุพรรษา การะกัน
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63083003278 นางสาวสุภณิดา อุสาหะ
63083003279 นายพงษ พัฒน ตาลศรี
63083003280 นายกุลกิตติ ศรคํา
63083003281 นางสาวฐาปณี ดีปุ`ด
63083003282 นางสาวณภัทร นาคปานเสือ
63083003283 นายไอศูรย พนาสัมฤทธิผล
63083003284 นางสาวกาญติมา ตุ#ยวงศ 
63083003285 นายนลธวัช วังกะธาตุ
63083003286 นางสาวเมนิกา พระวิฑูรย 
63083003287 นายจักรพันธ สนั่นเมือง
63083003288 นางสาวชนกเนตร สุราวาลย 
63083003289 นางสาวจุฬาพิชญ ฟ7กเขียว
63083003290 นายกรวิท เรือนคํา
63083003291 นางสาวกัลยรัตน ศิริโรจน 
63083003292 นางสาวพลอยไพลิน ป7ญญาทา
63083003293 นางสาววราพรรณ ป7นต๊ิบ
63083003294 นายกฤช เขตอนัน 
63083003295 นางสาวสุชาญานันท พรมป7ญญา
63083003296 นางสาวอังคณา คํามา
63083003297 นายพีรวิชญ บุญมา
63083003298 นางสาวพิมลวรรณ แก#วคําหน#อย
63083003299 นายพัชรพล กาวิชา
63083003300 นางสาวไพลิน พรหมศร
63083003301 นางวิไลพร ณ คีรี
63083003302 นางสาวทิพากร ทรัพย เจริญ
63083003303 นางสาวพลอยไพริน ป7ญโยกาศ
63083003304 นายพิทวัส ฉายจรุง
63083003305 นางสาวกรรณิการ เรือนหล#า
63083003306 นายอาดูลย ธรรมมา
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63083003307 นายศุกร ภชัย เทพอุดม
63083003308 นายปฏิภาค เงาแก#ว
63083003309 นายภาณุพงศ วงศ ศรี
63083003310 นางสาวฐิติมา สมอุทัย
63083003311 นางสาวมัลลิกา วงศ จักร 
63083003312 นางสาววิภวานี คาวาอิ
63083003313 นายธนาพงษ พันธ พลแหลม
63083003314 นายเรวัฒ ทะขันแก#ว
63083003315 นางสาวฐิตาภา เตชะเสนา
63083003316 นางสาวชฎาพร ยุชมภู
63083003317 นางสาวกาญจนา นิเวศน 
63083003318 นายอธิปพัฒน ณัฐจิรสุวรรณ
63083003319 นางสาวนันทกา หาญใจ
63083003320 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพัชราภรณ จิตอารี
63083003321 นายกิตติภพ ตากลม
63083003322 นางสาวจันทร จิรา ทรัพย เจริญย่ิง
63083003323 นายศราวุฒิ แก#วสืบ
63083003324 นางสาวรัตติกาล ยอดมณีกาญจน 
63083003325 นายอนุวัช ศิริคง
63083003326 นายณัฐพงษ บุญประคอง
63083003327 นางสาวสุภาวดี ใสตัน
63083003328 นายกฤษฎา ฉ่ัวริยะกุล
63083003329 นายสิทธิชัย นามสองวงค 
63083003330 นายธนากร แสนสาร
63083003331 นายนันทภพ จันต�ะคาด
63083003332 นางสาวจารุวรรณ อุทาปา
63083003333 นายภัทร ธีนันท ศรีสวัสด์ิ
63083003334 นายเรืองศักด์ิ ตาอินทร 
63083003335 นางสาวสกาวเดือน ยาโปธิ
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63083003336 นางสาวืวราภรณ สีนวล
63083003337 นายอุมัด มูลใจ
63083003338 นางสาวเบญจพร เมทาง
63083003339 นางสาวภิรมย กร ขันตาเครือ
63083003340 นางสาวอภิญญา งามพิง
63083003341 นางสาววีรยา พันธ ปวน
63083003342 นายรังสิมันต โปธิตา
63083003343 นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
63083003344 นางสาววราภรณ แสงวัฒนาตระกูล
63083003345 นายเจษฎา คําภิระแปง
63083003346 นายธวัชชัย วีระจันทร 
63083003347 นายภูษิต แซ�แต#
63083003348 นางสาวอภิชญา แก#วเข่ือน
63083003349 นายสรายุทธ อุตมะแก#ว
63083003350 นางชนัญชิดา ลาพิงค 
63083003351 นางสาวปรียาพร กาวิเต
63083003352 นางสาวศิริพร ไชยวงค 
63083003353 นายเจตดิลก โนกัน
63083003354 นายเมธาวี ศรีวิไชย
63083003355 นายพัชรพงษ เติมยวน
63083003356 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร เกิด
63083003357 นางสาวจิณณพัต อุปการะ
63083003358 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรรณวิลัย ปุ`ดคํามา
63083003359 นางวรารัตน ป7นวารี
63083003360 นางสาวพุฒธิดา ยะโสภา
63083003361 นางสาวบุษยารักษ ขัดผาบ
63083003362 นายเกษมสันต จาวพิทยาธระ
63083003363 นางสาวนภัสสร คําลือ
63083003364 นางสาวจุไรพร คําซาว
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63083003365 นายสมเกียรติ พหลสิทธิวงศ 
63083003366 นางสาวอรนัญช มหายศ
63083003367 นางสาวศศิธร หน�อท#าว
63083003368 นางสาวอุทุมพร โสลา
63083003369 นางสาวประกายรัตน ทาสืบ
63083003370 นางสาวปนิดา เครือวัง
63083003371 นางสาวสุพิชญา สุขภูมิพงศ 
63083003372 นายธิติ อินชายเขา
63083003373 นายณัฐพงษ อาชีพ
63083003374 นายนัฑพงศ คําแก#ว
63083003375 นางสาวขวัญฤทัย เตปHนใจ
63083003376 นางสาวชัญญา พลอยแย#ม
63083003377 นางสาวศิริลักษณ กองสถาน
63083003378 นางสาวอรอมล ขอบวนชน
63083003379 นางสาววราภรณ ป7ญญา
63083003380 นางสาวอัจฉรี แก#วเทพ
63083003381 นางสาวธนัญภรณ มูลทา
63083003382 นายณรงค ศักด์ิ คันใจ
63083003383 นายณัฐพล ป7ญธิญา
63083003384 นางสาวสิริญา ไชยชนะ
63083003385 นางสาวเมวิกา ห#ามทุกข 
63083003386 นางสาวสุพินธ วงษ คํา
63083003387 นายปรัชญ ธัญญ มงคลชยป7ญญ 
63083003388 นางสาวรัตนาภรณ อะมูล
63083003389 นางอารียา บุญรัตน 
63083003390 นายยุทธนา ฟูวงศ 
63083003391 นางสาวสุจิตรา บัวบาน
63083003392 นายรณฤทธ์ิ ชื่นเมือง
63083003393 นางสาวจรัสพร คําภีระ
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63083003394 นายจีรัสถ อ่ําอําไพ
63083003395 นางสาวพิมพ ผกา เชื้อนายหนาน
63083003396 นางสาวแวววดี คําเคน
63083003397 นางสาวกฤติยาภรณ ป7Uนทิม
63083003398 นางสาวพรพรรณ ชุมภูโล
63083003399 นางภรันยา อินต�ะฟู
63083003400 นางสาวพรสินี หอมแก�นจันทร 
63083003401 นางสาวฐณมน ตันลาพุฒธา
63083003402 นางสาวรัตติยากร ตาวงศ 
63083003403 นางสาวลักษิกา พรปHยรัตน 
63083003404 นายกฤตนัย ทวีชัย
63083003405 นางสาวภัทราพร ดาวดึงษ 
63083003406 นางสาวตะวันฉาย ไชยวรรณ 
63083003407 นางสรินยา วราโภค
63083003408 นางสาวนภัสสร ปาละกุล
63083003409 นางสาววริศรา จายศ
63083003410 นางสาวจีราวัฒน คําใหม�
63083003411 นางสาวธัญรดา ปริยวาทิต
63083003412 นายอาทิตย พูลทะจักร 
63083003413 นางสาวชลิดา งามเจริญสถาพร
63083003414 นางสาวสุพรรณี ต#นศิริ
63083003415 นายเรืองวิทย ทิพย ราชา
63083003416 นายอนันต ไชยเมืองชื่น
63083003417 นางสาวกรรณิการ ไชยลังการ
63083003418 นางสาววัชรินทร ท#าวต้ือ
63083003419 นางสาวณัฐพร ตุ#มกูล
63083003420 นางสาวพรรณพิไลย สารประสิทธ์ิ
63083003421 นางสาวกาญจนา ขันทะ
63083003422 นางณัฐธิดา มหายศ
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63083003423 นางสาวอัชชยา ทองปลี
63083003424 นายรัตนพล มากมาย
63083003425 นางสาวนันท นภัส มะโนคํา
63083003426 นางสาวณัฐพร อินไชย
63083003427 นายวรัญYู เมืองมูล
63083003428 นางสาวสุพิชญา เมืองคํา
63083003429 นางสาวจิรานุช บุตรตา
63083003430 นายวิสุทธินันต กันทะมาลา
63083003431 นางสาวณัฐรุจา โกนบาง
63083003432 นายลัทธพล กันธิยะกาศ
63083003433 นางสาวฐิติยา ดอนมอญ
63083003434 นายกฤษฎา ชอบธรรม
63083003435 นางสาวปรัชญาภรณ วงค ปRอง
63083003436 นางสาวจันทร จิรา ลาวตุม
63083003437 นางสาวนฤทัย ทับทิมหิน
63083003438 นายพลกฤต กันทะวงศ 
63083003439 นางสาวศรีธัน ด#วงยศ
63083003440 นางสาวพุทธชาติ ชัยวงศ 
63083003441 นางสาวญานที อินถา
63083003442 นางสาวสุชามาศ ปวงสมุทร
63083003443 นางสาวปาณิสรา มาเชื้อ
63083003444 นางสาวธนาวดี วงศ ประสิทธ์ิ
63083003445 นางสาวธัญชนก ช�างเคหะ
63083003446 ว�าที่ ร.ต.ยศธร วงศ สวย
63083003447 นายนันธวัฒน อุ�นกันทา
63083003448 นางสาวณิชกานต ชมมี
63083003449 นางสาวจิรพรรณ กันทะวงศ 
63083003450 นางสาวสุภัจฉลีย เทพวงษ 
63083003451 นางสาวกษมน มาลาจําป1
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63083003452 นางสาวภานุมาศ จันทร แจ#ง
63083003453 นายชินพันธ อินวรรณ 
63083003454 นางสาวธรนฤตย อยู�โต
63083003455 นางสาวอรทัย สมโน
63083003456 นางสาวชัชรี บุญสูง
63083003457 นางสาววรัญญา สังข ทอง
63083003458 นางสาวปาณิสรา หม#อกรอง
63083003459 นางสาวสุดารัตน มูลธิ
63083003460 นางสาวสุปริญญา ปวนป7น
63083003461 นางสาวศรีสกุล ทองใฝ
63083003462 นางสาวญาณศิริ ทาริยะ
63083003463 นายสิทธิศาสตร ลวดเหลือ
63083003464 นางสาวสุรีย พร ทิพย ประเสริฐ
63083003465 นายอนุรัญช สุประดิษฐ 
63083003466 นางสาวสุภาวรรณ วงค หาญ
63083003467 นางสาวอรวรรณ วรรณรัตน 
63083003468 นางสาววชิรญาณ ธนาไชยพันธ 
63083003469 นางสาววรวรรณ วงค วรพันธ 
63083003470 นางสาวรัฐนันท จันปลิววงศ 
63083003471 นางสาวชนกนันท อุปพันธ 
63083003472 นางสาวแผรวผกา สุโข
63083003473 นางสาวมณีรัตน เกิดปาน
63083003474 นายดวง รัตน  วงษาวิชัย
63083003475 นายภาคภูมิ ภัคศุภร
63083003476 นายธนากร ถาบู#
63083003477 นางสาวสุพิชญา ตวงประสิทธิกุล
63083003478 นางสาวป7ทมา สมศรี
63083003479 นางสาวนภัสสร แพรบุตร
63083003480 นางสาวปรียาภรณ กันธะวงศ 
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63083003481 นายเดชาธร จันต�ะคาด
63083003482 นางสาวชัชชญ ยะนา
63083003483 นายสุเมธี จันทร ทิพย 
63083003484 นายภัคพงศ สิทธิวิชัย
63083003485 นางสาวสุภาพร กาเมืองลือ
63083003486 นางสาวชลกานต รังษี
63083003487 นางสาวพรพิมล ขุมทรัพย 
63083003488 นายชยุตพงศ กิติวงค 
63083003489 นางสาวสุชานาถ จิตหัตถะ
63083003490 นางสาวนภัสสร บุญเต่ียม
63083003491 นายณัฐพงค เจริญผล
63083003492 นายปวีณ สุดา มหาวงศ 
63083003493 นางสาวณัฐ ธมญ คิดชัย
63083003494 นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ 
63083003495 นายพีระวัฒน สังข เรือง
63083003496 นางสาวอัจฉรา สืบแสงทอง
63083003497 นางสาวจตุพร มะโนแสน
63083003498 นายกฤษ สุรินทร 
63083003499 นางสาวณัฐชนก ยะนิน
63083003500 นางสาวรสิกา เครือรอดวงศ 
63083003501 นางสาวกรกมล ก่ิงแก#ว
63083003502 นางสาวภูมรินทร ก2าฟ7ง
63083003503 นางสาวเนตรนภา เชื้อคําลือ
63083003504 นางสาววริษา ศรีบุญชู
63083003505 นางสาวนิตินาว โนราช
63083003506 นางสาวจริยา ตู�พรหม
63083003507 นางสาวโสภาพรรณ เมืองคํา
63083003508 นายอธิโชค ยีพะบาง
63083003509 นางสาวสุดารัตน วงค สบเฟ_อง
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63083003510 นางสาวกรรณิการ เสนาธรรม
63083003511 นางสาวภัชราภรณ สุภากุล
63083003512 นางสาวมัลลิกา เทพเสน
63083003513 นายสิทธิกรณ จอมทอง
63083003514 นายธนณัฐฐ พิสุทธิวงษ 
63083003515 นางสาวพรธีรา เวียงทอง
63083003516 นางสาวจุฑาทิพย จินดารัตน 
63083003517 นางสาวปาริชาต แสนโซ#ง
63083003518 นางสาวภีรพรรณ เจริญยศ
63083003519 นางสาวอุทุมพร ญาณะ
63083003520 นายธนกฤต มาแก#ว
63083003521 นางสาวรัตนาวดี สุริยาจรัสแสง
63083003522 นางสาวปติมาภรณ พลับพลาทอง
63083003523 นางสาวฐานิดา เพียงใจคํา
63083003524 นายจงรักษ จํารัส
63083003525 นางสาวณัฐกานต ใบแสง
63083003526 นางสาวธิดารัตน ศรีวิชัยมูล
63083003527 นางส�วยอิ่ง แสงวงค 
63083003528 นางสาวเสาวลักษณ จ้ีใจ
63083003529 นางสาวดารารัตน เดินเมือง
63083003530 นางสาวอัญธิกานต วังพลากร
63083003531 นางสาวพาริณี เครือสอน
63083003532 นางสาวลลิตา ดังสท#าน
63083003533 นางสาวโสภา เกียรติวนากุล
63083003534 นายธนกฤติ ไชยประคอง
63083003535 นางสาวเสาวนีย เจ#าเล�ห ดี
63083003536 นางสาวศรัญญา อุตรพงศ 
63083003537 นายสยุมพร กอง มณี 
63083003538 นางสาวกานติมา จันทะนาม
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63083003539 นายชัยวัฒนา เงินพิงค 
63083003540 นายภคนันท ชุมยวง
63083003541 นางสาววิลาวัลย ธิศรี
63083003542 นางสาวสุรีรัตน แซ�ท�อ
63083003543 นางสาวณัฐมนต จ�ามทอน
63083003544 นางสาวปฏิญญา ฟูเตป
63083003545 นางสาวนันทนา อัศวเสรีรัตน 
63083003546 นางสาวอรวรรณ แยะคํา
63083003547 นางสาวสุดารัตน ชัยศรี
63083003548 นายธีรวุฒิ แสงศรีจันทร 
63083003549 นางอมรา คําแปง
63083003550 นางสาววิไลพร อุตรศักด์ิ
63083003551 นางสาววรรณภา ณ ลําปาง
63083003552 นางสาวอรวรรณ โตวิทยานันท 
63083003553 นางสาวณัฐนิชา เกิดอินทร 
63083003554 นางสาวปรียาวดี ดําแดงดี
63083003555 นางสาวกัลยา โนอ#าย
63083003556 นางสาวณัฎฐณิชา สําเนียงไพเราะ
63083003557 นางสาวปวีณา กัณตา
63083003558 นายไพรัตน สุวรรณสารารักษ 
63083003559 นายธีรัตม เผือกพันธุ 
63083003560 นางสาวมุทิตา พรมมิ
63083003561 นางสาววันทนีย มะโนเก๋ียง
63083003562 นางสาวชไมพร คําแสง
63083003563 นางสาวชฎาภรณ คุณพระศรี
63083003564 นายภูวดลย สอนนนฐี
63083003565 นางสาวนันท ธนัษฐ จีสันติ
63083003566 นางสาวนรีกานต นุ�มนวล
63083003567 นางสาวนันทินี พรมเสน
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63083003568 นางสาวนพัชกร ไชยชนะ
63083003569 นางสาวอัญรัตน สุขทั่วญาติ
63083003570 นางสาวจารุมาศ จันทะเขียน
63083003571 นางสาวกรรณิการ พรประเสริฐ
63083003572 นางสาวพิมพ อัปสร ป7ญญาภู
63083003573 นางสาวอารีรักษ อุ�นคํามี
63083003574 นายนิติกร มนเทียร
63083003575 นายภาณุพงศ จอมจักร
63083003576 นายนิภัทร วัลบุญ
63083003577 นางสาวพิมพ วลัญช ดวงต2า
63083003578 นางสาวกาญจนา เขียวเทพ
63083003579 นางสาวรตฤณญา จิโน
63083003580 นางสาวรัชฎา จันทวงศ 
63083003581 นางสาววิภูษณาญ เ.ครือเปTง
63083003582 นางสาวกัลยา ประทุม
63083003583 นางสาวเมรัลดา ธะวาติ
63083003584 นางสาวหัสยา รุนรักษา
63083003585 นางศิริพร คงสมัย
63083003586 นางสาวนฤมลพรรณ แก#วมูล
63083003587 นางสาวรัตติกาล คําเดชศักด์ิ
63083003588 นายวราเทพ ชูดํา
63083003589 นายณัฐชาต ใจปHน
63083003590 นางสาวดลดา เมืองดี
63083003591 นางสาวดวงหทัย ย้ิมแย#ม
63083003592 นางสาวอภิชญา คํามา
63083003593 นางสาวนิภาภัทร ชัยมงคล
63083003594 นางสาวจารุวัลย วิลัยป7ญญา
63083003595 นายชัยธวัช ชัยวงค 
63083003596 นางสาวอรพรรณ เพียรสะอาด
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63083003597 นางสาวจิราพร มูลใหม�
63083003598 นายศรุติ วงค อินทร 
63083003599 ว�าที่ร#อยตรีหญิงทิมาวรรณ จันทาพูน
63083003600 นางสาวดวงนภา อินทร ภูมิ
63083003601 นายณัฐพงษ วงศ เรือน
63083003602 นายภูวิศ ศรีชัยวงศ 
63083003603 นางสาวณัฐริกา เมืองมูล
63083003604 นางสาวจีระพันธ ป7ญญาแดง
63083003605 นางสาวชมชนก คลังกลาง
63083003606 นางกัญญากร เงินรัตน 
63083003607 นายนิติวัฒน ทรายแก#ว
63083003608 นางสาวก่ิงกาญจน สุนันต�ะ
63083003609 นายรณชัย ยาสาร
63083003610 นางสาวจีราวรรณ เป1ยงป7น
63083003611 นางสาวจันทรัตน พุ�มพวง
63083003612 นางสาวอนุธิดา สุภามงคล
63083003613 นายสิทธันต สาธรรม
63083003614 นายณัฐพงษ นวลใจ
63083003615 นางสาวพิชชาพร หาคําจารย 
63083003616 นางสาวพิมพิศา ทิพย บุญธรรม
63083003617 นางสาววาสิณี คํามี
63083003618 นางสาวพรพิมล ศิลยสุข
63083003619 นายจิระศักด์ิ วิยะ
63083003620 นางสาวณัฐริกรานต แก#วนิล
63083003621 นางสาวนันทนา อํานวยชัยพร
63083003622 นายศุภกิตต์ิ สุรขันต 
63083003623 นางสาวทิพย วรรณ ตรีเพชร
63083003624 นายณรงค เดช อุดคํา
63083003625 นางสาวณัชชา ย่ีใจ
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63083003626 นางสาววิจิตรา โตเจริญนิรัติศัย
63083003627 นายอธิวัฒน ฝ7Uนมงคล
63083003628 นางสาวหทัยทิพย สุทา
63083003629 นางสาวดุษฎี เพชรสถิตย 
63083003630 นางสาวสรณ ฉัตร ป7ญโญ
63083003631 นางสาวพัสน นันท อินทจักร 
63083003632 นายณวราห แถมมี
63083003633 นางสาวสิรามล มีทองแสน
63083003634 นายนิรวิทธ ไชยสลี
63083003635 นางสาวลลิตา สินธุแปง
63083003636 นางสาววรรณนิสา หล�อหลอม
63083003637 นางสาววิทิตา สอนลือ
63083003638 นายณรงค ภาพเมืองมูล
63083003639 นางสาวบี บุญพ่ึง
63083003640 นางดวงใจ คงห�อ
63083003641 นางสาวจริยา ดอกพิกุล
63083003642 นางสาวพัชรินทร ภูทิพย 
63083003643 นางสาวผ�องพรรณ พุทธวงค 
63083003644 นางสาวจันทร จิรา จะปอ
63083003645 นางสาวณัฐนันท อินทะเสน
63083003646 นายนครินทร โนจา
63083003647 นายชนาธิป บัวดอกตูม
63083003648 นายเฉลิมศักด์ิ ขุนนันท 
63083003649 นางสาวนันท ติยา อินต�ะยศ
63083003650 นางสาวภัทรภร ปาตัน
63083003651 นางสาวมัลลิกา แถวเพีย
63083003652 นายวิศรุต จันทร ฉาย
63083003653 นางสาวณัฐนันท เคณี
63083003654 นางสาวธิดารัตน บุญโญ
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63083003655 นางสาวสุภาวดี รินแก#ว
63083003656 นางสาวดารารัตน กิติเปTง
63083003657 นายธนารัตน วงศ คํา
63083003658 นางสาวบุณยานุช จิระโพธ์ิ
63083003659 นางสาวณิชมน วงศ งาม
63083003660 นางสาวปาลิตา หม่ืนอาษา
63083003661 นางสาวสิรีการ ขาวแสง
63083003662 นางสาววลัญชพร ดวงสว�าง
63083003663 นายญาณิพัฒน ชัยชนะ
63083003664 นายอนุพันธ บุญตันถา
63083003665 นางสาวราตรี ไวสติ
63083003666 นางสาวกัลยาณี พรมคํา
63083003667 นางสาวรัตนากร ขลุ�ยทอง
63083003668 นางสาวเพ็ญทิพย สวัสดีวงษา
63083003669 นางสาวพัชรา รินทร
63083003670 นางสาวบวรรัตน วงค ชัย
63083003671 นางสาวณปภัช อยู�เย็น
63083003672 นางสาววรรณลีรัตน งามเลิศ
63083003673 นางสาววิศัลย ศยา วิรัตน วัฒนา
63083003674 นางสาวปHยพร ร�มแสง
63083003675 นายกิติพงศ พรมจันตา
63083003676 นางสาวกิติยา คําวงสา
63083003677 นายอัษฎาวุธ กาวิล
63083003678 นางสาวกัณฐิกา ไชโย
63083003679 นายวิชยะ ม่ังคํา
63083003680 นางสาวณัฐพร วงศ ฤดีเจริญกุล
63083003681 นางสาววรุณพร บ#านปHน
63083003682 นางสาวสายพิณ ราชคม
63083003683 นางสาวปราณปรียา โง#วธนารมย 
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63083003684 นางสาวมณฑิตา ทรงฤทธิขันชัย
63083003685 นางสาวรัฐติยา คุ#มกัWนนาน
63083003686 นางสาวสุนุชนาถ ปงก2า
63083003687 นายสุภาพ มียันต 
63083003688 นางสาวศันสนีย จรูญเกษมกุล
63083003689 นางสาวนิรชา ตากล#า
63083003690 นางสาวเจนจิรา ตาจีน
63083003691 นางสาวพัชรินทร วรรณชัย
63083003692 นายคณิศร แก#วคําเครือ
63083003693 นางสาวรุจิรา ชนะเกียรติกุล
63083003694 นางสาวชริน สอนสุกอง
63083003695 นางสาวธนาภรณ จินะการ
63083003696 นางสาวไผ�ทอง เชนริคํา
63083003697 นางสาวสุพิสรา วงศ แก#ว
63083003698 นางสาวณัฐวศา หล#าจ#อน
63083003699 นางสาวไพจิตรา ธะนะคํา
63083003700 นายณพวุฒิ บัวดอก
63083003701 นายธนวิชญ กลิ่นมาลี
63083003702 นางสาวภาภิชภัทร ศรีแพนบาล
63083003703 ว�าที่ ร.ต.หญิงมาริสา แย#มเจริญ
63083003704 นางสาวปุณยนุช วงค แก#ว
63083003705 นางสาวกนกพิชญ เวชพาณิชย กิจกุล
63083003706 นางสาวพิมพ ผกา กันประเวทย 
63083003707 นางสาวกัลยา บิดกลม
63083003708 นางสาวชนัญชิดา ตุ�นสิงห คํา
63083003709 นางสาวเกศราภรณ กันทา
63083003710 นางสาวรัตนาภรณ ม�วงลาย
63083003711 นางสาวรัตน ธิกรานต จันทร เจริญ
63083003712 นางสาวนพรัตน วิโยธา
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63083003713 นางสาวอรทัย ใจหงอก
63083003714 นางสาววรญา ดวงจิตร
63083003715 นายพยุงศักด์ิ เทพแก#ว
63083003716 นางสาวกัญญพร ต�าดู
63083003717 นางสาวกาญจนา ถวิลวรรณ 
63083003718 นายราชัณย นาขัน
63083003719 นางสาวสุภาภรณ วงศ ปาลีย 
63083003720 นางสาววันชนี กะหลู�
63083003721 นายจิตรพล ภาชนนท 
63083003722 นางสาวศลิษา อัษฏเมธี
63083003723 นายธุวานนท จันทร งาม
63083003724 นางสาวณภัทร กระแสร ญาณ
63083003725 นางสาวนภาภรณ เตชะบริบูรณ 
63083003726 นางสาวอันธิกา แก#วบุญธรรม
63083003727 นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต 
63083003728 นางสาวนราทิพย จันทร แก#ว
63083003729 นายคมสันต บุญชู
63083003730 นางสาวจิตติมา กัลยานพคุณ
63083003731 นางสาวศกลวรรณ ตันเมืองมา
63083003732 นางสาวเขมิสรา แสนสวะ
63083003733 นางสาวจิรารัตน คงกําเนิด
63083003734 นางสาวศิริรัตน ชัยราช
63083003735 นายพชร ล#อมนะลา
63083003736 นางสาวอมรรัตน ป7นทัน
63083003737 นางสาวเกตน สิรี ชื่นใจ
63083003738 นางสาวอมลวรรณ วงค แต2
63083003739 นางสาวสุธาสินี บุญเรือง
63083003740 นายณัฐชนน ตุลยวิศาล
63083003741 นางสาวชุติมา ป7นทวัง
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63083003742 นางสาวสุพัตรา รับสถาน
63083003743 นางสาวชลพิชา ชัยชะนะ
63083003744 นางสาวสุทธิดา พรรณเรืองรอง
63083003745 นางสาววสุนันท จินะกาศ
63083003746 นางสาวมณฑิรา ประมูลวงษ 
63083003747 นางสาวดวงกมล กุณาศรี
63083003748 นางสาวนันทวรรณ ทวีพร
63083003749 นางสาวสุชาวดี ศรีนวล
63083003750 นางสาวแพรวฤดี สุขสวัสด์ิ
63083003751 นายรวิน วุฒิศรี
63083003752 นางสาวรุ�งนภา การุณ
63083003753 นายวุฒิพงษ ไชยวาป1
63083003754 นายสุริยา ตานัง
63083003755 นางสาววชิรา สุทธิธรรม
63083003756 นายชลากร ฟองตา
63083003757 นางสาวจริยาภรณ จันทร หล#า
63083003758 นางสาววรัชยา พันธุมินทร 
63083003759 นางสาวปHZนป7ทมา จุ2ยเกตุ
63083003760 นางสาวนิษฐา วุทธานนท 
63083003761 นางสาวช�อผกา สกุลวรรณ
63083003762 นางสาวธนิดา จักร แก#ว
63083003763 ว�าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี จิตตา
63083003764 นางสาวปราณี มูลชุมภู
63083003765 นางสาวจิตรกัญญา หลวงตา
63083003766 นางสาวศศิวิมล นิ่มนวล
63083003767 นายตะวัน พันสุภะ
63083003768 นางสาวจุฬาลักษณ เฟ_Zองฟูกิจการ
63083003769 นายอภิวัฒน เกษงาม
63083003770 นายศิวกร จะวะนะ
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63083003771 นายสุกฤษฎ์ิ จึงภัทรไพศาล
63083003772 นายวชิรพันธุ เรืองรุ�งรัตนกุล
63083003773 นายพีระพล สุวลัย
63083003774 นายสุเรนทร พรหมเสน
63083003775 นางสาวจิรวดี คุ#มโพน
63083003776 นายธีรพงค ลังกาตุง
63083003777 นางสาวปรียาภรณ ทศพนัสสัก
63083003778 นางสาวรันติกาล ป7นเทพ
63083003779 นายวิษณุสรรค ยาโน
63083003780 นางสาวมาริศา รัศมีจันทร 
63083003781 นางสาวพรทิพย ป7ญญาทะ
63083003782 นางสาวนิชนันท เครือสาร
63083003783 นางสาวณพรรณดา หงษ เวียงจันทร 
63083003784 นางสาวคนึงนิจ ปRองแก#วน#อย
63083003785 นางสาวดรุณี ใจเที่ยง
63083003786 นางสาวมาริสา สุธรรมพิทักษ 
63083003787 นางสาวตรีญากร คําปRอ
63083003788 นางสาวรุจิรา เชื้อจิตต 
63083003789 นางสาวนงนุช ไชยเครื่อง
63083003790 นายป7ฐพงษ พงษ สมบัติ
63083003791 ว�าที่ ร.ต.หญิงภัทรวดี ไชยพิน
63083003792 นางสาวสมฤทัย ผิวกลาง
63083003793 นางสาวนิภาธร ละอองอ�อน
63083003794 นางสาววราภรณ นาจวิจิต
63083003795 นางสาวชุลีกรณ อุตรอินทร 
63083003796 นางสาวชนิสรา รัตนพัฒนเดช
63083003797 นางจิราวรรณ ชัยพินิจ
63083003798 นางสาวกนกลักษณ หน�อทอง
63083003799 นางสาวสุทธิดา สกุลวรวุฒิ
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63083003800 นางสาวทิพย สุดา สุวรรณทา
63083003801 นางสาวศิริลักษณ บุญรัตน 
63083003802 นางสาวรัชดาภรณ ชํานาญค#า
63083003803 นางสาวรุ�งทิพย หอมนาน
63083003804 นางสาวอภิสรา ชัยศิริ
63083003805 นางสาวศิริอร ศรีราษฎร
63083003806 นายกฤษฎา จันเต็ม
63083003807 นางสาวศิริวัฒนา ปราโมทย 
63083003808 นางสาวมณีพรรณ อภิวันท สนอง
63083003809 นางสาวภานุมาศ แสงทอง
63083003810 นางสาวอาริยา จันต�ะนาเขต
63083003811 นายรัฐพงษ ภักดี
63083003812 นายสิษฐวัศ ขัดผาบ
63083003813 นายพีรณัฐ กุลณาวงค 
63083003814 นางสาวทัศวรรณ ดวงวิโรจน 
63083003815 นายพชรกร แก#วเรือน
63083003816 นางสาวปHยะธิดา จันแปงเงิน
63083003817 นายณัฐนันท มณีรัตน 
63083003818 นายกิตติชัย มะโนวร
63083003819 นายป7ญธภัทร ป7ญจขันธ 
63083003820 นางสาวพรสินี ผัดผ�อง
63083003821 นายภูมิตะวัน ป7ญญาไร
63083003822 นางสาวพรสุดา อินเทพ
63083003823 นายศรัณย เข่ือนแก#ว
63083003824 นายธัญวิทย คุณสมบัติ
63083003825 นางสาวอาภิษดา คุณคํา
63083003826 นางสาวทิพอาภา สายปHนตา
63083003827 นายคุณากร เครืออุ�น
63083003828 นายรณชัย วงศ ฤดีเจริญกุล
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63083003829 นางสาวศิวพร หล�อวงค 
63083003830 นางสาวยลดา กังวาลไพร
63083003831 นางสาวกัญญารัตน ไชยวงศ สาย
63083003832 นางสาววีราภรณ เงาส�อง
63083003833 นางสาวฬุฌารัตน คําต๋ัน
63083003834 นางกชกร หิรัญไกรลาส
63083003835 นางสาวระวีวรรณ เมฆอากาศ
63083003836 นางสาวณัชชา พลวัง
63083003837 นางสาวอัมพิกา ฟองคําตัน
63083003838 นางสาวศิริพร สติราษฎร 
63083003839 นางสาววรรณชนก เข่ือนเพ็ชร
63083003840 นางสาวภัทราภรณ การัตน 
63083003841 นายภากรณ แสงสว�าง
63083003842 นางสาวธีรภัทร เจริญป7ญญาเนตร
63083003843 นางสาวจุฑาภรณ เปTนพนัสสัก
63083003844 นายชิษณุพงศ สุขยศศรี
63083003845 นายปฏิภาณ สวัสดี
63083003846 นางสาววันทนีย ดิมู
63083003847 นางสาวจิราพร มาอยู�
63083003848 นายพัชรพล หล#าคํามี
63083003849 นางสาวณัฐพร ไชยวงศ 
63083003850 นางสาวฐวิกาญจน ทักษิณา
63083003851 นางสาววรญา พิชัยวงศ 
63083003852 นางสาวพรปรียา ศิริรัตน 
63083003853 นางสาวเยาวเรศ อุ�นอกแดง
63083003854 นางสาวอรวรรยา เป1ยงชมภู
63083003855 นายเมธิชัย อโนต�ะ
63083003856 นายณัฐพงศ จันทร รัตน 
63083003857 นางสาวศิริลักษณ แก#วปRอม

หน#า 133 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083003858 นางเมวิกา ณ เชียงใหม�
63083003859 นายเกริกฤทธ์ิ จินดาวงษ 
63083003860 นางสาวจันทร จีรา ขนอบกายา
63083003861 นางสาวเกวลิน แก#วคํา
63083003862 นางสาวสุปราณี บุญมา
63083003863 นางสาวคัทรียา ทองขาว
63083003864 นางสาวจีราวรรณ ตุงตามชาติ
63083003865 นางสาวนิรชา ถ่ินสุวรรณ
63083003866 นายธนกฤต สมควร
63083003867 นางสาวดลณพร นาครัตน 
63083003868 นางสาวภาวิตา ตุ#ยเต็มวงค 
63083003869 นางสาวกมลวรรณ อมแก#ว
63083003870 นางสาวสุรีรัตน ฟูเฟ_Zอง
63083003871 นายกิตติศักด์ิ วิทูล
63083003872 นายธัญญาวิทย คําอินบุตร
63083003873 นางสาวฟาติมา ยีหมาด
63083003874 นางสาวนารีรัตน น�านกาศ
63083003875 นางสาวกัญญาพัชร สละยอง
63083003876 นางสาวศรินยา สาปุก
63083003877 นายธนนท เดช วงค คํามูล
63083003878 นายศรายุทธ ศรีมาทา
63083003879 นายกิตติภพ ฝนตก
63083003880 นางสาวประกายเพชร สุภารักษ 
63083003881 นายชิตพล แก#วกิริยา
63083003882 นางสาวเพธิกา เวียงแก#ว
63083003883 นางสาวนันทิรา สายถ่ิน
63083003884 นางสาวดารารัตน สมชาติ
63083003885 นางสาวนนธิชา บัวรัตน 
63083003886 นางสาวอินธิรา ลามะ
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63083003887 นางสาวอําไพ แสงโสดา
63083003888 นางสาวภูริชญา อัศวโกวิทพงศ 
63083003889 นางสาวรุจิรา มาแก#ว
63083003890 นางสาวสุพิชญา คํากลาง
63083003891 นางสาวหทัยทิพย จอมแสง
63083003892 นายฐิติกร สันมณีวรรณ
63083003893 นางสาวผุสชา มหัปปานันท 
63083003894 นางสาวพัชราภรณ อินต�ะวงค 
63083003895 นายสาคเรศ ไชยสุ
63083003896 นายวิธิสรรค ตันแสงทอง
63083003897 นางสาวทับทิม ตุ#มเมืองโดน
63083003898 นางสาวจีรนันท สารพันธ 
63083003899 นางสาวชัฎอนงค ไชยวุฒิ
63083003900 นางสาวพิมพินันท ธนโชติ
63083003901 นายสุริยะวงค สุภานัติ
63083003902 นางสาวณัฐสุดา คําตา
63083003903 นายพชรกฤต นาระทะ
63083003904 นางสาววนิดา เข่ือนป7ญญา
63083003905 นางสาวรัชดา ขัดแก#ว
63083003906 นางสาวศิริธร บุญถึง
63083003907 นางสาวธนิดา เหมืองทอง
63083003908 นายกรวิทย มณีใจ
63083003909 นางสาวกนกแพรว ทองคํากูล
63083003910 นางสาวจุฑามาศ หวาน แหลม 
63083003911 นางสาวนารีนุช บุญธรรม
63083003912 นางสาวภาวิณี ป7ญญากาศ
63083003913 นางสาวดิลกา สมจิตร
63083003914 นายณัฐพล พงศ ไพบูรณ 
63083003915 นายการันต ชัย คําสุรันทร 
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63083003916 นายนิติพนธ ธิอุตม 
63083003917 นายณัฐพล อุ�นต�ะ
63083003918 นางสาวธัญญา ทารัตน 
63083003919 นางสาวกนกอร คําวิชัย
63083003920 นายธนสมบัติ คําสร#อย
63083003921 นางสาวฑิตยาธรณ เทพสุวรรณ
63083003922 นางสาวสินีนาถ เรือนแก#ว
63083003923 นายธนวัฒน เหมืองจา
63083003924 นางสาวสุธาศินี ศรีวิชัย
63083003925 นางสาววิรนันท เครือฟอง
63083003926 นางสาวนิศาชล ขาวอ�อน
63083003927 นางสาวจารวี ศรียาบ
63083003928 นางสาวปราณปรียา อยู�สบาย
63083003929 นางสาวปฐมพร เทพสุติน
63083003930 นางสาวจันทร จิรา นางเมาะ
63083003931 นายพงศธร ถาน#อย
63083003932 นางสาวอภิชภา เชียงทอง
63083003933 นางสาวพัชรินทร บัวนาค
63083003934 นางสาววาทินี ณะใจบุตร
63083003935 นางสาวแพรวพราว อุตส�าห 
63083003936 นายพลกฤต โพอินทร ตา
63083003937 นายนพดล ใจปลา
63083003938 นางสาวอรสินี กองหล#า
63083003939 นางสาวอัสรา แก#วจันทร 
63083003940 นางสาวนัยนา มหาวงษ 
63083003941 นางสาวกัญญารัตน เกิดผล
63083003942 นางสาวเพชรรัตน ดํารงค 
63083003943 นายศรัณย วาฤทธ์ิ
63083003944 นายเกรียงศักด์ิ เสาร ผัด
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63083003945 นางสาวพรพนิต เงินใส
63083003946 นางสาวอรพรรณ ป7นปวง
63083003947 นางสาวพัชริดา สุขแช�ม
63083003948 นางสาวกุลสตรี ใจหาญ
63083003949 นายณัฐวุฒิ จํารัส
63083003950 นายเวชยันต รัตนพงศ สกุล
63083003951 นางสาวปHยนุช ม่ันประกอบบุญ
63083003952 นางสาวจีรนันท กวมอําไพ
63083003953 นางสาวกัญญารัตน ดํารงศฤงคาร
63083003954 นางสาวณิชกานต ชัยชนะ
63083003955 นายสกลกร ศรีวิพัฒน 
63083003956 นางสาวพิทยาพร พูลสวัสด์ิ
63083003957 นางสาวศรินยา ปานเขียว
63083003958 นายทันสิษฐ ทะกันจร
63083003959 นางสาวอุราลักษณ กาบแก#ว
63083003960 นายธัญพิสิษฐ สนิทผล
63083003961 นางสาวมุกดาวรรณ ช#างหิน
63083003962 นางวลัยภรณ สุยะ
63083003963 นายศักรินทร ใฝJจิต
63083003964 นางสาวชลิดา อินทนนท 
63083003965 นางสาวจรรยาพร สุดคิด
63083003966 นางพิชญาภา เทพวงศ 
63083003967 นางสาวจิตตรีญา ปริญญา
63083003968 นางสาวศิริวิภา บุญมา
63083003969 นางสาวอภิญญา ชัยวังเย็น
63083003970 นายสุทธิเกียรติ จรรยา
63083003971 นางสาวสุดารัตน แจ�มสว�าง
63083003972 นายณาวิน ดาระอินทร 
63083003973 นายฉัตรชัย จันทมงคล
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63083003974 นางสาวพรวิภา เย็นมาก
63083003975 นางสาวจุฬาสินี จันใจ
63083003976 นางสาวธัญวรัตน มีธรรมะ
63083003977 นางสาวอารียา กาวิละ
63083003978 นางสาวกัลยา คณารีย 
63083003979 สิบตํารวจโทธนัดพงษ มาไกล
63083003980 นายโสภณวิชญ รินชุมภู
63083003981 นายสุพัฒน ประขัน
63083003982 นางสาวบุณยาพร จันทร เปTง
63083003983 นายเอกลักษณ ตระกูลแก#ว
63083003984 นางสาวณัฐรินีย จันทร แสง
63083003985 นางสาวภัทรียาวรรณ เพียรสาระ
63083003986 นายฤทธิไกร ป7นเฉย
63083003987 นายกิตติพงศ พรมเสน
63083003988 นางสาวประภัสสร จินะตา
63083003989 นางสาวสุชาวลี นามธานี
63083003990 นายเจษฎา เชียงราย
63083003991 นางสาวชรินรัตน แก#วคํามา
63083003992 นายศราวุฒิ อินทรโส
63083003993 นายรพีพัทธ ภิวงศ งาม
63083003994 นางสาวพิมลพรรณ ปานสมทรง
63083003995 นางสาวคณิศร ศรีคํามี
63083003996 นายณฐกร สุฤทธ์ิ
63083003997 นางณฐมน ธาตุอินจรรย 
63083003998 นางสาวฐิติพร ยินดี
63083003999 นางสาวศิรินาถ วุฒิชาญ
63083004000 นางสาวศิวาพร วงค หล#า
63083004001 นางสาวช�อทิพย กมลจันทร 
63083004002 นางสาวรติพร อินต�ะพันธ 
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63083004003 นางสาวสุวนันท เวียงคํา
63083004004 นางสาวกาญจนา ไชยวงค 
63083004005 นายรังสรรค ขวัญจริง
63083004006 นางสาวณัฐณิชา ชูยกปHZน
63083004007 นายกิตติภพ แดงอาษา
63083004008 นางสาวปาลิกา ศรีปุริ
63083004009 นางสาวดุษฎี ถ่ินสุข
63083004010 นางสาวอภัสนันท ชุ�มอุ�น
63083004011 นางสาวพัชรี งามสุข
63083004012 นายรักพงษ สมานมิตร
63083004013 นางสาวอภิสรา เมืองไชย
63083004014 นางสาวจิราพา วงค หาญ
63083004015 นายธิติ สุขประภาภรณ 
63083004016 นางสาวกนกวรรณ ใบยา
63083004017 นายกฤตวัน ปูเฟย
63083004018 นายธิติ ทิวารัตนอังกูร
63083004019 นางสาวพรกนก ปHนตาปลูก
63083004020 นายธีรวัฒน อุ�นม�อน
63083004021 นางสาวป1ย วรา รักเพ่ือนฝูง
63083004022 นางสาวพัชราภรณ กลิ่นฟุRง
63083004023 นางสาวพนาวรรณ ปูJขาว
63083004024 นางสาวเมธาวี หาญฤทธ์ิ
63083004025 นางสาวนภวรรณ หม#อคํามูล
63083004026 นายเดชนรินทร เทิดทูนเมธา
63083004027 นางสาวจาริยา มาอุด
63083004028 นายกวินท ไทยยันโต
63083004029 นางวิไงวรรณ แก#วเรือน
63083004030 นางสาวพัชรี อนุบุตร
63083004031 นางสาวปHยธิดา หว�างไพบูลย 
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63083004032 นางสาวศิริลักษณ ชัยอาวุธ
63083004033 นางสาวจันทร จิรา ธรรมอุดหนุน
63083004034 นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา
63083004035 นางสาวปพิชญ ชญา สุภาษี
63083004036 นางสาวจิตรลัดดา ใจจุ�ม
63083004037 นายณรงค ศักด์ิ ตาบังวัน
63083004038 นายพิทักษ คํานนท คอม
63083004039 นางสาวกุสุมาลย สอนสําโรง
63083004040 นางสาวชนิตา อินทรพาณิชย 
63083004041 นางสาวศศิวิมล เข่ือมคํา
63083004042 นางสาวกุลธิดา ฤทธา
63083004043 นายธนพนม น�วมเจริญ
63083004044 นางสาวณฐนน เรืองวัฒนานนท 
63083004045 นายเจษฎากร ไชยจิตร
63083004046 นางสาวรัชนีย ท#าวขว#าง
63083004047 นางสาวอรจิรา เชาว ไว
63083004048 นางสาววสิตา เขียวอ�อน
63083004049 นายธนภัทร พรรณราช
63083004050 นายณภัทร เทพณะ
63083004051 นางสาวอาทิตยา พงษ สุริยา
63083004052 นายดํารงภัทร วิญญา
63083004053 นางสาวณัฐาพร วงศ ฝ7Uน
63083004054 นางสาวกิติพร ปานา
63083004055 นางสาวจุฑาทิพย ไชยชมภู
63083004056 นางสาววรรณิภา สุระสิน
63083004057 นางสาวกฤติกา สมทอง
63083004058 นางสาวเบญจวรรณ จันทรส
63083004059 นางสาวฐิราภรณ พระนม
63083004060 นางสาวอาธินี อวดห#าว
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63083004061 นางสาวภิญญาพัชญ รักษ อภิวันท 
63083004062 นางสาวกรณิกา ใจเขียว
63083004063 นางสาวอรษา สายสุวรรณ
63083004064 นางสาวประภากร ไชยยะ
63083004065 นายปHยะพงศ อินชน
63083004066 นางสาวกมลพรรณ เพ็ชรนิล
63083004067 นายสราวุธ คําฝ7Uน
63083004068 นายกัมพล วงศ พิริยะกุล
63083004069 นายศุภวัฒน ยวนตา
63083004070 นางสาวนิศารัตน เจียมตน
63083004071 นายศักดิวรรษ คุ�ยคํา
63083004072 นายภาสกร วิเชียรศรี
63083004073 นางสาววิลาวัณย จอมใจ
63083004074 นางสาวนงลักษณ เหล็กบอน
63083004075 นางสาวณิชาภา ศรีรินแปง
63083004076 นางสาวธิดานันท อินเตชะ
63083004077 นางสาวสุภาพร อุดทา
63083004078 นางสาวหทัยรัตน ยอดคําวัง
63083004079 นางสาวสมฤดี แก#วบุตร
63083004080 นางสาวจันทร จุฬา ดวงใจ
63083004081 นางสาวสวิชญา นามวงศ 
63083004082 นางพิมพกานต เชาวลิต
63083004083 นางสาวป7ทมาวดี พุทธิมา
63083004084 นางสาวณัฐกา โพธ์ิแก#ว
63083004085 นางสาววิรัญพัชร สุวรรณวัจณ 
63083004086 นางสาววิลาสินี จันทร ใส
63083004087 นายอภิสิทธ์ิ ทองคํา
63083004088 นางสาวรัตนประภา สายป7ญญา
63083004089 นางสาวนิศานาถ วงษ นุช
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63083004090 นางสาวกนกลักษณ คําศิลา
63083004091 นางสาวเนาวรัตน ชราพก
63083004092 นางสาวธนิกนันนท กันทะคีรี
63083004093 นางสาวธวัลรัตน ปากกล#า
63083004094 นายพิชญ ใหม�หลวงกาศ
63083004095 นายปHยวัฒน สุภา
63083004096 นางสาวพิมพ ชฎา ชัยวุฒิ
63083004097 นางสาวเพชรรัตน คงปาน
63083004098 นายศักด์ิสิทธ์ิ พ#องพาน
63083004099 นางสาวอรวรรณ ฉัตรตันใจ
63083004100 นางสาวกรรณิการ อายุม่ัน
63083004101 นางสาวกัญญาณัฐ พวงมาลัย
63083004102 นางสาวกนิษฐา ใจยะทิ
63083004103 นางสาวรุ�งทิวา ประสงค ทรัพย 
63083004104 นางสาวอรวรรณ โปJงป7นต�ะ
63083004105 นางสาวชนิกานต ธรรมดุลพินิจ
63083004106 นางสาวฉัตรวิมล ณ เชียงใหม�
63083004107 นางสาวพัชราลักษณ ดํารงค ธรรม
63083004108 นางสาวสวามินี เข่ือนโพธ์ิ
63083004109 นายนิติธร ขันอุระ
63083004110 นายกิตติศัพท ใจทน
63083004111 นางสาวกนกพร เกียรติกุลภักดี
63083004112 นางสาวนฤมล ยุชมภู
63083004113 นางสาวกัลยกร ห�านตระกูล
63083004114 นางสาวศิริรัตน คันธิสา
63083004115 นางสาวศิริลักษณ ติยะกว#าง
63083004116 นางสาววิภา สิทธิ
63083004117 นางสาวพัชรีย ดวงใจ
63083004118 นางสาวฉันทนา มูลเฟย
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63083004119 นางสาวเมธาวี กําไร
63083004120 นางสาวศรัญญา เล็กอิ่ง
63083004121 นางสาวกัณฐิกา ท�ากะเชียง
63083004122 นายศุภกร มะโน
63083004123 นายนิสิทธ์ิ ขัตธิ
63083004124 นายปรเมษฐ จันทร มา
63083004125 นางสาวธัญนันท รัศมี
63083004126 นายสุมน ศิริเลิศอมรสกุล
63083004127 นายโยธิน ผลมาก
63083004128 นายรณชัย ทรงกิตติกุล
63083004129 นายศุภฤกษ พุทธสอน
63083004130 นางสาวพรทิพย โป`ะโดย
63083004131 นางสาวลลิดา พรมวังขวา
63083004132 นายธีรวัช สมณะ
63083004133 นางสาวธัญสิริ ธรรมลังกา
63083004134 นางสาวนิรชา สถาน
63083004135 นางสาวจีราพร สรฤทธ์ิ 
63083004136 นายภานุวัฒน นามวัน
63083004137 นายอิศรานุกูล มะณี
63083004138 นายณัฐดนัย โคษาดี
63083004139 นายวันชัย นามแปง
63083004140 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิมพรรณ จันทะพิงค 
63083004141 นายชาญชิต ตาวิยะ
63083004142 นางสาวไอรดา กํ่าฝ7น
63083004143 นางสาวสุวนันท บุญแก#ว
63083004144 นางสาววชิราภรณ ผลาผล
63083004145 นางสาวศศิประภา มูลงาม
63083004146 นางสาวฑิฆัมพร ทิพย ชู
63083004147 นางสาวเจียมจิต บัวคลี่
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63083004148 นางสาวลินลดา กันถิน
63083004149 นางสาวอุรารัตน สิทธิพานิช
63083004150 นายวสันต มาลีกุล
63083004151 นางสาววจีกานต ศรีธิพิงค 
63083004152 นางสาวทิพวรรณ ฟุRงชาติชยวงษ 
63083004153 นางสาวกิติภรณ แก#ววงวาล
63083004154 นางพัตรพิมล เปTงอินตา
63083004155 นางสาวศศิธร เตชะละ
63083004156 นางสาวสาวิณี กวางเต#น
63083004157 นายภูวดล ศรีวิไล
63083004158 นางสาวกมลวรรณ ตาป7น
63083004159 นางสาวณัฐกานต ถาวรธรรม
63083004160 นายณัทธร แสนกันคํา
63083004161 นางสาววิภาดา ประทุมวัน
63083004162 นางสาวรัตติกาล เครือวงค 
63083004163 นายพงษธร สอนศิริ
63083004164 นางสาวปHยรัตน มูลแก#ว
63083004165 นางสาวก่ิงกาญจน วรรณภิระ
63083004166 นายอานนทพันธ อินปา
63083004167 นางสาวอัจฉราพรรณ คําฟอง
63083004168 นายวัชรพงษ ชุ�มบัวตอง
63083004169 นายจักรกฤษณ แสงหงษ 
63083004170 นางสาวกันตา ศรีสุภรณ รจนา
63083004171 นางสาวดวงกมล อินจินดา
63083004172 นางสาวสาวิตรี มีบุญ
63083004173 นางสาวร�Wงนภา ถาจันทร 
63083004174 นางสาวณัฐสิรี สายฟRายก
63083004175 นายอาชัญ ทรงสวัสด์ิวงศ 
63083004176 นางสาวรัตนา จําปาทอง
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63083004177 นายมนชิต เครือฝ7Uน
63083004178 นายเศวตโชติ แก#วซ#อน
63083004179 นางสาวธิดารัตน บรรจง
63083004180 นางสาวณัฐญาดา นาคราช
63083004181 นายชวนันท ไชยป`อก
63083004182 นายวรัญชัย ไชยป7ญญา
63083004183 นางสาวนนธนันท พุฒนิล
63083004184 นางสาวกรณิศ ดวงแก#ว
63083004185 นายจักรพันธ สมก2า
63083004186 นางสาวบุญประดับ พฤทธ์ิศฤงคาร
63083004187 นางสาวกนกวรรณ บุญหม่ืน
63083004188 นางสาววรกานต เรือนใจ
63083004189 นางสาวเบญจวรรณ จันทร ทิพย 
63083004190 นางสาวณิชาพร โปธาคํา
63083004191 นางสาวสิริกร อินบรรเลง
63083004192 นางสาวสุจิตรา เขียวทิพย 
63083004193 นายเอกนรินทร พาเมือง
63083004194 นางสาวนุสรา ฮ�อธิวงศ 
63083004195 นางสาวนิศากานต นิวันเป1Uย
63083004196 นายไกรสร ธรรมโม
63083004197 นางสาวชญาณภัส สัสสินทร
63083004198 นางสาวปาริฉัตร จิตตคุปต 
63083004199 นางสาววีรินทร รัตน มิคะนุช
63083004200 นายธนพงษ หัสดินทร ณ อยุธยา
63083004201 นางสาวโสภาพร วงค สิงห แก#ว
63083004202 นางสาววราภรณ ใฝJหางาน
63083004203 นางสาวรุจิภาส ทุนอินทร 
63083004204 นายนําโชค เล�าเรียนดี
63083004205 นายอภิเดช งามเจริญ
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63083004206 นายไตรรัตน ใต#ตา
63083004207 นายกฤษณะรัตน วันอ#น
63083004208 นางสาวสลิลทิพย ไมตรี
63083004209 นางสาวพัชริดา ฟ7กแก#ว
63083004210 นางสาวศรีจันทร ไร�โปธา
63083004211 นางสาวศุภนิดา หงษ สุวงศ 
63083004212 นางสาวจุฑารัตน มูลเทพ
63083004213 นางสาวสุดารัตน เสนามงคล
63083004214 นายอัธพล บัวแตก
63083004215 นายกฤตธี ศรีวงษ 
63083004216 นางสาววิรัชฎากร ปรารมถ 
63083004217 นางสาวพรไพลิน สมหารวงศ 
63083004218 นางสาวเปรมกมล ชุ�มมงคล
63083004219 นายณรงค ศักด์ิ ใบอุบล
63083004220 นายดนุสรณ จีรวัฒนากร
63083004221 นางสาวนรินทิพย กาจารี
63083004222 นางสาวตรีนภา พูลสวัสด์ิ
63083004223 นางสาวกิตติยา หลวงแสนแก#ว
63083004224 นางสาวสิรภัทรศรณ ไตรศิวะกุล
63083004225 นายสุโยธิน แปงเพ็ชร
63083004226 นางสาวชุติมา แสนอุตม 
63083004227 นางสาวพัชรี พรมสอาด
63083004228 นางอารียา ชาญปHติ
63083004229 นางสาวปHยรัตน สมศรี
63083004230 นายอนุสินธ์ิ อินต�ะ
63083004231 นางสาวจุฑารัตน หวานใจ
63083004232 นางสาวพิชชาพร ไชยพรม
63083004233 นายณัฐพงศ วิริยา
63083004234 นางสาวมัลลิกา สุภิมาส
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63083004235 นางสาวภัคจิรา สายคํายศ
63083004236 นางสาวญานิศา ตาทรายวงศ 
63083004237 นายณัฐพงศ ฝ7Uนป7ญญา
63083004238 นางกาญจนา ศิริพรสมบัติ
63083004239 นายกฤตภาส รัศมีแข
63083004240 นางสาวเรณู ใจเอื้อน
63083004241 นางสาวนภาพร เจริญรัตน 
63083004242 นายสุรสิทธ์ิ กันทา
63083004243 นางสาวอังคณา นางเมาะ
63083004244 นางสาวจิตภวัน เปTงน#อย
63083004245 นายชลแดน พูลศิลปQ
63083004246 นายณัฐดนัย วงค เงิน
63083004247 นางสาวณัฐชยาพร เตียวตระกูล
63083004248 นางสาววรรวิษา พ้ืนอินต�ะสี
63083004249 นางสาวจุรีรัตน ฟองสมุทร
63083004250 นายจิตรกร ศรีคํามูล
63083004251 นางสาวจุฑามาศ เหลืองดี
63083004252 นางสาวกมลรัตน ปงคําลือ
63083004253 นางสาวศิริพร เขียวมา
63083004254 นางสาวพิทย พรรณลดา พรพิริยะวงษ 
63083004255 นางสาวเยาวลักษณ ป7ญญามัง
63083004256 นางสาวสุภาภรณ เตจ�ะ
63083004257 นางสาวอริศรา จันทะวัง
63083004258 นางสาวอารีวรรณ อสุระพงษ 
63083004259 นางสาวอําไพ ไชยวารินทร 
63083004260 นายปราการ ต้ังตรง
63083004261 นางสาวปริศนา เครือใจวัง
63083004262 นายไกรลาศ จันทร ตา
63083004263 นางสาวนิษฐเนตร อินต�ะหล�อ
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63083004264 นางสาววรรณกมล วิริยา
63083004265 นายจตุพล คํามี
63083004266 นางสาวนุชจรีย ต#องใจ
63083004267 นายศุภวิชญ สุวรรณเมฆ
63083004268 นายปฐวี ทองสุข
63083004269 นางสาวสุดารัตน มูลชมภู
63083004270 นายภัทรกฤต อนุสถิตย วัฒนา
63083004271 นางสาวกันยกร วงศ อรัญ
63083004272 นางสาวพัชรนันท ทองใบ
63083004273 นางสาวดวงมณี ใจวงษ 
63083004274 นางสาวภิญญา ภานันท ศิริ
63083004275 นางสาวลัลณ ลลินทร ก2าเร็ว
63083004276 นางสาวสุจินดา ศิริ
63083004277 นางสาวธัญญลักษณ กุลสัมพันธ 
63083004278 นายสุทธาเทพ เผือกจีน
63083004279 นายนพวัฒน ตาวารี
63083004280 นางสาวนพภาภรณ ยาวิเริง
63083004281 นางสาวปรารถนา กองคํา
63083004282 นางสาวฐิติมา ไชยสาร
63083004283 นางสาวโขมพัตถ แทนวงษ 
63083004284 นายวรฉัตร พีรวรรธนเมธาวี
63083004285 นางสาววรรณิดา อินต�ะวัน
63083004286 นางสาวนฤมล ทองสะอาด
63083004287 นางเกศรินทร ศรีต้ัง
63083004288 นางสาวนรารัตน อุดทาเรือน
63083004289 นางสาวธัญวรัตน แตโช
63083004290 นางสาวณัฐริดา ไชยวงค 
63083004291 นางสาววันวิสา สิงหนันท 
63083004292 นางสาวอัญชิสา ใจดวงจันทร 
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63083004293 นางสาวผกามาศ พิทักษ ธรรม
63083004294 นางสาวสุธาทิพย โสภา
63083004295 นายวิทวัส ธนารักษ 
63083004296 นางสาวพรอุมา สมบูรณ ชัย
63083004297 นางสาววิมลมาศ ราชตา
63083004298 นางสาวการณ กมล พิมพ มหา
63083004299 นางสาวชลกานต นันต�ะราช
63083004300 นางสาวสาธินี อิ่นทา
63083004301 นางสาวชนิตา ชัยชนะ
63083004302 นางสาวเบญจวรรณ เด็ดขาด
63083004303 นางสาวจิราวดี ฟูบุตร
63083004304 นางสาวป7ทมาภรณ หินเพ็ชร
63083004305 นางสาวอัญชิสา ทานศิลา
63083004306 นางสาวพิมพ ลภัส คํามา
63083004307 นางสาวธัญพัชร เตชะอุ�น
63083004308 นางสาวชุติกาญจน ป7ทมานนท สิริ
63083004309 นางสาวจันทร จิรา มะป7น
63083004310 นางสาวเทียนทอง บัญญัติศิลปQ
63083004311 นางสาวพิมพ ทัศนา ท�าจันทร 
63083004312 นายศรัณยู สิงห แสง
63083004313 นางสาวพิริญญา วรจักร
63083004314 นายจักรพงศ เรือนใจ
63083004315 นางสาวสุดาวดี แสงชโรทัย
63083004316 นางสาววราภรณ คงเนตร
63083004317 นางสาวเฟ_ZองฟRา กรอบเงินดี
63083004318 นางสาวชดาพรรณ ภูพิมาย
63083004319 นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ 
63083004320 นายภูสิน ไชยมงคล
63083004321 นายนิคม รินทร ชม
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63083004322 นางสาวภรภัทร ปาโมกข เกษม
63083004323 นางสาวสุมิตรา ไชยคํา
63083004324 นายธนัตถ ศรัณย แก#วคํามา
63083004325 นายวธัญYู ยานกําเนิด
63083004326 นางสาวสุพิมพ เขียวกันยะ
63083004327 นางสาวกัญญาณัฐ คําดี
63083004328 นายเจตกานต ปรามาลย 
63083004329 นางสาวน้ําฝน เตชะ
63083004330 นางสาวกาญจนาพร เนื่องพืช
63083004331 นางหนึ่งฤทัย เจริญทอง
63083004332 นายจิรพงษ สิทธิราช
63083004333 นางสาววรารัตน กาแปง
63083004334 นางสาวศุทธินี จักรผัน
63083004335 นายอนุกูล เรือนคํา
63083004336 นางสาวศศิวิมล ทิพยะแก#ว
63083004337 นางสาวอัจฉรา เกษแก#ว
63083004338 นางสาวปHยกานต ไชยกันทา
63083004339 นายวศิน ชัยกันทะ
63083004340 นางสาวภัทรา เทพเสาร 
63083004341 นางสาวยุวรินทร อินต�ะแก#ว
63083004342 นายเนติพงศ ยาประเสริฐ
63083004343 นางสาวสุทธิดา พีระภาสกร
63083004344 นายสรชาติ สายต�ะวัง
63083004345 นางสาวอิศรา บุญยวง
63083004346 นางสาวเสาวลักษณ ก#านดอกไม#
63083004347 นางสาวณัฐรดา ใหม�เฟย
63083004348 นางสาวสุพรรณี ธีรธารา
63083004349 นางสาวศศิประภา วัชรพงศ อนันต 
63083004350 นางสาวพิลัยกาญ ธาตุน้ํา
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63083004351 นางสาวทิพวรรณ วงศ ษา
63083004352 นางสรวีย สุขเกษม
63083004353 นายเชาว วรรธน จันทร กันธะ
63083004354 นางสาวณิชา นิชโรจน 
63083004355 นายมานพ สานตา
63083004356 นางสาวจตุพร วงศ คําพวง
63083004357 นางสาวชลธิดา เสรีรัตน วิภาชัย
63083004358 นางปภาดา บุญเสง่ียม
63083004359 นางสาวทัศนวรรณ คําแปง
63083004360 นายพีรวุฒิ ฌานชีวินสุข
63083004361 นางสาววิณัฐดา ไชยยาสมบัติ
63083004362 นางสาวรุจิราพรรณ เย็นใจ
63083004363 นายจาตุรันต ไชยบาล
63083004364 นางสาวเมธินี ไชยมิตรชิด
63083004365 นางสาวเสาวณีย พะกุม
63083004366 นายธนัญชัย ชุ�มกาศ
63083004367 นางสาวเบญญพร มันห#วย
63083004368 นางสาวศิริขวัญ จันทร หม่ืน
63083004369 นางสาวพรนภัส แช�มปรีชา
63083004370 นางสาวดุษฎี อุ�นอุโมงค 
63083004371 นางสาวณัฐริกา ทองจิต
63083004372 นางสาวสุวนันท มณีศรี
63083004373 นางสาวณัฐชา คงเมือง
63083004374 นางสาวนัยน นภา เปTงลือใจ
63083004375 นายนพดล หลิดชิววงค 
63083004376 นางสาวชวรรณพร ธิเดช
63083004377 นางทิพย วรรณ ทานุพันธุ สกุล
63083004378 นางสาวเจณจิรา เป1ยงกันธา
63083004379 นางสาวชัชฎาภรณ พงษ ปา
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63083004380 นายเอกราช จันทร น#อย
63083004381 นางสาวสุกัญญา มหาพรม
63083004382 นางสาวจีระนันท แคว#งใจ
63083004383 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิมพวลัญช เลื่องลือ
63083004384 นางสาวปภัชญา บุญยรัตน 
63083004385 นางสาวมณีรัตน ก�านะเด
63083004386 นางสาวปฐยพร แก#วฟู
63083004387 นางสาวณัฐณิชา พรมรักษา
63083004388 นายปรัชญา จันทร เขียว
63083004389 นายณัฏฐสิทธ์ิ ปรีชาศิลปQ
63083004390 นายวิชยุทธ ศรีวงษ ราช
63083004391 นางสาวสWุทธิพร บุญถา
63083004392 นางสาววาสนา สุใจแก#ว
63083004393 นายธีระวิทย บุญเนื่อง
63083004394 นางสาวจุฑามาศ มูลอินต�ะ
63083004395 นายฐานกาญจน ปรีชาไพศาลจิต
63083004396 นายพงศธร วรโภคาทรัพย 
63083004397 นางสาววารีชล ศรีสม
63083004398 นางสาวทักษพร เผ�าแก#ว
63083004399 นางสาวจิราพร พวงมาลัย
63083004400 นางสาวกติกา ทิศวงค 
63083004401 นางสาวชีวาพร ทะชัย
63083004402 นายพิเชฐพงศ ขวัญทิพย 
63083004403 นายธีรภัทร ประทีปทิพย 
63083004404 นางสาวกรกนก บัววัง
63083004405 นางสาวเพ็ญนภา ยินดี
63083004406 นางสาวชนาภรณ ทองดอนคํา
63083004407 นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ
63083004408 นางสาวสิริวิภา มีสุข
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63083004409 นางสาวสุวรัศม์ิ อุ�นน#อย
63083004410 นางสาววราวรรณ ใฝJกระจายเพ่ือน
63083004411 นางสาวสุดาทิพย ม#ายอง
63083004412 นางสาวดิศราพร โสริวาน
63083004413 นางสาววรัญญา หอมอ�อน
63083004414 นางสาวพนมพร ชมถูกชนะภัย
63083004415 นางสาวสป7นงา อมรวิทย 
63083004416 นางสาววราลักษณ เสือเพชร
63083004417 นางสาวปณิดา ปาสา
63083004418 นายศุภลักษณ ต๊ิบแก#ว
63083004419 นางสาวธัญญพัทธ ปะมา
63083004420 ว�าที่ ร.ต.หญิงจุทาทิพย แก#วลังการ 
63083004421 นายเกริกเกียรติ ศรีวิลัย
63083004422 นายอนุรักษ ใจใหญ�
63083004423 นายประจักษ แก#วน#อย
63083004424 นางสาวทิพวรรณ มีแก#ว
63083004425 นายภัควิน งามดี
63083004426 นางสาวฉัตรธิดา กล#าหาญ
63083004427 นางปาริฉัตร ผกายช�อรัตน 
63083004428 นางสาวกัญญาพัชร แก#วปานันท 
63083004429 นายเจษฎา คําลือปลูก
63083004430 นางสาวลภัชญ นันช ดวงสุรินทร 
63083004431 นางสาวปริญญารัตน สันกลกิจ
63083004432 นางสาวอารีรัตน เปTงมา
63083004433 นายกลวัชร วงค ต�ะ
63083004434 นายนัฐพงค พิงค แก#ว
63083004435 นางสาวรัชฎาพร นพรัตน 
63083004436 นางสาวอรนิตย ฟูใจ
63083004437 นางสาวอารี ใหม�พรม
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63083004438 นายบุญป7Pน ยอดแสง
63083004439 นางสาวณัฐธิดา ใจ สัตย  
63083004440 นางวันวิสาข อุดกันทา
63083004441 นางสาวณวภรณ แสงบุญเรือง
63083004442 นายเรวัฒ อุตโม
63083004443 นางสาวรัชฎาภรณ นาต�ะ
63083004444 นางสาวชลธิชา เถาสละ
63083004445 นายธีรภัทร กุลรักษ ถ่ิน
63083004446 นางสาววิชชุดา แสนสิทธ์ิ
63083004447 นางสาวปนัดดา ปวงมะลิ
63083004448 นางสาวพรรวินท นครสุวรรณ 
63083004449 นางสาวคณิตา สุถาลา
63083004450 นางสาวพิมพา จินนาวงศ 
63083004451 นางสาวธันย ชนก จูเปรมปรี
63083004452 นายภูริณัฐ พันธ ป7ญญา
63083004453 นายปฏิญญา จักขุเรือง
63083004454 นายชานนท วงศ นันทเจริญ
63083004455 นางสาววรรณิษา กันทา
63083004456 นางสาวอรอนงค บุตรจรัญ
63083004457 นางสาวรัฐนันท ศรีแสงทรัพย 
63083004458 นางสาวปภาวรินทร แนบเนียร
63083004459 นางสาวสายสุณี ทาธง
63083004460 ว�าที่ ร.ต.วรวุฒิ ตาน#อย
63083004461 นายนพรัตน ป7ญญา
63083004462 นางสุพิมล อุดมา
63083004463 นางสาวธันยพร ป7นนิตมัย
63083004464 นายนวพงศ สุจา
63083004465 นางสาวรพีพรรณ ทับสุลิ
63083004466 นางสาวศิรินภา บุดดี
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63083004467 นางสาวชวนชม รักฉาย
63083004468 นางสาววราภรณ มายะ
63083004469 นายกฤษณะ วงค แสง
63083004470 นายธีรศักด์ิ ยะเวียง
63083004471 นายแมนสรวง ดอกบัวแก#ว
63083004472 นางสาวประพานฉาย จินะป7น
63083004473 นางสาวตวงพร เทพวงศ 
63083004474 นางสาวเสาวณีย จันกุลี
63083004475 นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
63083004476 นางสาวสุทธินันท อินลังกา
63083004477 นางสาวเอมวิกา ป7ทมาลัย
63083004478 นางสาววิมพ วิภา คําแปง
63083004479 นางสาวญาตาวีมินทร มวลมาลารัตน 
63083004480 นายวงศกร เทพเสาร 
63083004481 นางสาวกัญญาณัฐ วรรณา
63083004482 นางสาวภัทรสุดา วงค เขียว
63083004483 นางสาวรมณีย บุญมาดํา
63083004484 นางสาวณัฐณิชา ศรีรินยา
63083004485 นางสาวอาริญา กันชะนะ
63083004486 นางสาววัชราภรณ ปริกเพชร
63083004487 นางสาวโชติกา ทาต�อย
63083004488 นางสาวอรพรรณ ป7Pนตุ#ย
63083004489 นางสาวณัฐธยาน ปHนทรายมูล
63083004490 นายศราวุธ หล#าใหม�
63083004491 นางณัฐกานต แสนสุข
63083004492 นางสาวมณีมณฑ ปานอินทร 
63083004493 นางสาวปุณยาพร ต�ะรังษี
63083004494 นางสาวชลพร ไชยรังษี
63083004495 นางสาวกรรณิกา ยืนนาน
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63083004496 นายวรวัตร วรรณแก#ว
63083004497 นางสาวบุศราลักษณ ปาลี
63083004498 นายอภิชาต สมยศ
63083004499 นายธีรภาพ หมอปJา
63083004500 นางสาวเรณุกา กันทะเนตร
63083004501 นางสาววิภาดา จริยเมธานนท 
63083004502 นายเกษมสันต พนันตา
63083004503 นายณฐพล สุวรรณประภา
63083004504 นางสาวเพ็ญนภา ขัดสาร
63083004505 นายนวพล สิริสุนทรกุล
63083004506 นางสาวกัญญาภัค พ่ึงทอง
63083004507 นางสาวชลันดา ใจคํา
63083004508 นางสาวนภาพร อุ�นเสนีย 
63083004509 นางสาวพัชราภรณ มะชิดธิ
63083004510 นางสาวกนกวรรณ บัวผัน
63083004511 นายชยานันต คําต๋ัน
63083004512 นางสาวอัญชลี บุญประเสริฐ
63083004513 นางสาวบุษกร ก#อนเชื้อรัตน 
63083004514 นางสาวอุมาพร หลวงยศ
63083004515 นางสาวนนทิชา เกลียวกมลทัต
63083004516 นางเขมจิรา ชมภูบุตร
63083004517 นายปกรณ เกียรต์ิ จันทร ใจ
63083004518 นางสาวอําภาภรณ ไชนยโย
63083004519 นายอานนท สุจจิตรจูล
63083004520 นางพิมผกา กล#าหาญ
63083004521 นางสาวกาญจนา หนูศรีเจริญ
63083004522 นางสาวธนัชพร นพคุณ
63083004523 นายเสกสรรค ใจมา
63083004524 นางสาวหิรัณยา สานเก�ง
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63083004525 นางสาวธมลวรรณ กลิ่นชิด
63083004526 นายธฤต ถือแก#ว
63083004527 นางสาวพรชิตา อินถา
63083004528 นางสาวพัชรี ศรีทอง
63083004529 นางสาววิชชุลดา คุ#มเถ่ือน
63083004530 นางสาวหทัยภัทร งามสม
63083004531 นางสาวกุลณสร จันเครื่อง
63083004532 นายธนะพล เส็งสาย
63083004533 นางสาวสุภาณี รอดเกลี้ยง
63083004534 นางสาวอุดมลักษณ เชื้อทอง
63083004535 นางสาวรัตนาภรณ คําสุข
63083004536 นางสาวประภารัตน มูลมาวัน
63083004537 นางสาวพิกุล ฉาใจ
63083004538 นางสาวณัฐจริญญา ธิดา
63083004539 นางสาวอรปรียา อิทธิยา
63083004540 นางสาวพัชราพร อินทร ใจ
63083004541 นางสาวภัทรกานต สิงห คํา
63083004542 นายธนายุทธ สถานเดิม
63083004543 นางสาวสุพรรษา เมืองอินทร 
63083004544 นางสาวปาวีณา มาสืบ
63083004545 นางสาวภานิชา สกาวดารา
63083004546 นายชนม วริศร ชุ�มมะโน
63083004547 นางสาวเบญจมาภรณ อุดม
63083004548 นายธนวัฒน วงค งาม
63083004549 นางสาวชญาณิศา วงศ ป7ญญา
63083004550 นางสาวอรปรียา เดชอุดม
63083004551 นางสาวสุนิสา จันทร งาม
63083004552 นายหิรัณย บุญป7Pน
63083004553 นายสิทธิธร คําทร
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63083004554 นายพงษ พันธ อรุณขอบเขต
63083004555 นายธีระศักด์ิ บุญตาล
63083004556 นายณัฐภพ ละอัม
63083004557 นางสาวอรอนงค การเร็ว
63083004558 นางสาวสุนิสา ตะติ
63083004559 นายธนกร แว�นป7นชัย
63083004560 นางสาวอโนทัย บุญเจริญ
63083004561 นายศักรินทร สุนันทราภรณ 
63083004562 ว�าที่ ร.ต.หญิงวันวิสาข คําแสง
63083004563 นางสาววาริน แก#วตาล
63083004564 นางสาวกัลยา สุริยา
63083004565 นางสาวเปมิกา ชุนหกิจ
63083004566 นางสาวเจนจิรา ปะปานา
63083004567 นางสาวภัทราภรณ ศรีลา
63083004568 นางสาวสมัชญา อินต�ะไพ
63083004569 นายปนัสญา สุยะสืบ
63083004570 นางสาวบุษบา ค#าแก#ว
63083004571 นายธนชาต เรวัตสุนทร
63083004572 นางสาวณัฐพร สมสุภาพรุ�งยศ
63083004573 นางสาวอุบลรัตน โปธา
63083004574 นางสาวสิริชญา สอนธรรม
63083004575 นายวีรยุทธ กิจอุดม
63083004576 นายศุภวิชญ แสงสังข 
63083004577 นางสาวนงลักษณ เทพปะนะ
63083004578 นางสาวกิตติกา อุ�นพ้ิน
63083004579 นางสาวสมหญิง ใคร#โท#ง
63083004580 นางสาวเมธนี พูลชัย
63083004581 นางสาวสุพัตรา นิลละคา
63083004582 นายณัฎฐ คําทอง
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63083004583 นายวัชระ ปHนทรายมูล
63083004584 นางสาวรังสิยา จวงจันทร 
63083004585 นายจรัญ ซ่ือสัตย 
63083004586 นายพัลลภ ป7ญญาบุญ
63083004587 นางสาวสุดารัตน บุญศรี
63083004588 นางสาวปรียานาท เทพปHนตา
63083004589 นางสาวชัชชญา อัทรารัตน 
63083004590 นายรัฐพงษ เรือนคํา
63083004591 นางสาวพิมลพรรณ ชะนะลําปาง
63083004592 นางสาวพัชรินทร พุงขาว
63083004593 นายภูธนัส ยงสืบชาติ
63083004594 นางสาวพรนิภา เพชรพญาไพร
63083004595 นางสาวกนกกาญจน เบญจรรณ
63083004596 นางสาววิชญาพร อาชีพสุขกมล
63083004597 นายชัยรัตน ระยับศรี
63083004598 นางสาวสุจารี ใฝJดํารงศักด์ิ
63083004599 นางสาวศิริจันทร พงษ พันธ 
63083004600 นายณัฐพงศ มานุ
63083004601 นายจิตภาณุ ชื่นจิตทวีศักด์ิ
63083004602 นายฉัตริน มณีเฑียร
63083004603 นายอดิศร วงค หาญ
63083004604 นางสาวอริสา อโนสัก
63083004605 นายชายแดน ปริมา
63083004606 นางสาวธิดารัตน การิยา
63083004607 นางสาววราลี ก#อนป7ญจก
63083004608 นางสาวศิริพร บุญดอน
63083004609 นายไกรวิชญ กุณะ
63083004610 นางสาวกัญญาภัทร มหาวงศ 
63083004611 นายปาฏิหาริย อัมพาผล

หน#า 159 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083004612 นางสาวณัฏกฤตา สันทราย
63083004613 นายสุชลิต จันทร กมล
63083004614 นางสาวปHยมาศ นันทขว#าง
63083004615 นางสาววิรัชชฎา ม�านแก#วจู
63083004616 นางสาวอรกัญญา พรรณแก#ว
63083004617 นางสาวณัชนก จันทร สุข
63083004618 นายทรงศักด์ิ อุดมธรรมศักด์ิ
63083004619 นายชัยณรงค นิ่มมณี
63083004620 นางสาวศวิตา ปHยะกิจ
63083004621 นายวรานนท มาหล#า
63083004622 นางสาวอรุณรัตน กิมภิระ
63083004623 นายธนุต ชูโต
63083004624 นายนวพล คําฝอย
63083004625 นายยุทธศักด์ิ ศรีจันทร 
63083004626 นายปณิธาน ทาปลูก
63083004627 นายภูวิศ สุริวงค ใย
63083004628 นายวินัย อินทนนท 
63083004629 นางสาววาสนา อินทวิชัย
63083004630 นางสาวมณิการ ตรึกตราครบุรี
63083004631 นางสาวสุดารัตน นิจการณ 
63083004632 นางสาวกันต ฤทัย คําน#อย
63083004633 นายสันติภาพ วรกุลพนา
63083004634 นางสาวพรรณทิพา อรวิบูลย ศิริ
63083004635 นางสาวภัทราวดี ก�อกุศล
63083004636 นางสาวฐิติมา จะวะนะ
63083004637 นางสาวธีราพร บุญธง
63083004638 นายนฤพล เนาว แก#ว
63083004639 นางสาวปHยวรรณ ภิโลคํา
63083004640 ว�าที่ ร.ต.หญิงอารียา วีจันทร 
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63083004641 นายวัชรพงษ สันบุญเปTง
63083004642 นางสาวเบญจวรรณ เรืองเดช
63083004643 นายปฏิภาณ พ้ืนอินต�ะศรี
63083004644 นายสรธัญ เจริญใจ
63083004645 นางสาวขนิษฐา เจ�กจันทึก
63083004646 นายชัยธนา กันทะมา
63083004647 นางสาวเนรัญชลา อุปละ
63083004648 นางสาวขวัญฤทัย ป7ญญา
63083004649 นางสาวแจ�มผกา ศุภธนยอดดี
63083004650 นายธีระพงษ แจ�มบุรี
63083004651 นางสาวพรธิตา อภิกูลวงค 
63083004652 นางสาวจรัสฉาย ศิริ
63083004653 นางสาวกานติมา ต�วนมณี
63083004654 นายนเรศ ชื่นจิต
63083004655 นายเจษฎา อาวุธ
63083004656 นางสาวจุฬาลักษณ จักขุเรือง
63083004657 นางสาวภาวิณี พันธ แก�น
63083004658 นายชัยประศิษฐ โต#งกระโทก
63083004659 นางสาวณัฎฐกานต ชัยสมบัติ
63083004660 นางสาววีรยา มาลาดอกรัก
63083004661 ว�าที่ ร.ต.บุญญฤทธ์ิ ต�ะโปง
63083004662 นายเจษฎากรณ สุปHณะ
63083004663 นางสาวมุนินทภัทร รือเรือง
63083004664 นางสาวณิชชญาฌ สันปJาเปRา
63083004665 นางสาวอัจฉริยา เพ็งสว�าง
63083004666 นางศุภรดา มีชั้น
63083004667 นางสาวสุดารัตน ชัยพูน
63083004668 นางสาวอรนลิน สอนพรหม
63083004669 นางสาวศศิธร จงคุณธรรม
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63083004670 นางสาวศุภัสชา พงษ ตุ#ย
63083004671 นางสาวอนันตญา ปลิวมา
63083004672 นายวโรตนม ภัทรแพทย หัสดิน
63083004673 นางสาวสุภาวดี ขัติยะ
63083004674 นายทินภัทร ลังกาพิงค 
63083004675 นายจุติวัฒน เป1ยวัฒน 
63083004676 นางสาวฐิดาทิพย วงศ น#อย
63083004677 นางสาวธาดารัตน แก#วมา
63083004678 นายกฤษณะ แก#วของแก#ว
63083004679 นายกระแสศิลปQ อินต�ะวงศ 
63083004680 นางสาวปรีดาพันธ เข่ือนดิน
63083004681 นางสาวพรธีรา พลายด#วง
63083004682 นางสาวพิชชาพร แก#วประภา
63083004683 นางเสาวณีย เมืองซ่ือ
63083004684 นางสาวกีรติกัณฐ เสือเดช
63083004685 นางสาวณัฐธิดา แสนสล�า
63083004686 นางสาวฉายนภา คําป7นศักด์ิ
63083004687 นายสรวิศ สายสนองยศ
63083004688 นางสาวจรัสพร สมศรี
63083004689 นายคุWณานนท เสมอใจ
63083004690 นางสาวกุลธิดา ฉิมมา
63083004691 นายเชาวลิต กนกพรไพร
63083004692 นายอาหล�อง จ�วยลือ
63083004693 นางสาวกิติมา กุณา
63083004694 นางสาวปุณยาพร กาศทิพย 
63083004695 นายธิติ เมฆลา
63083004696 นางสาวกัลยา ตาคํา
63083004697 นางสาวรัชนก ไชยประสิทธ์ิ
63083004698 นายสิทธิพงษ เงินกํ่า
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63083004699 นางสาวธิดา ธนุรวิทยา
63083004700 นางสาวปHยะวรรณ สวิงรัมย 
63083004701 นางสาวชุดากาญจน ปาทา
63083004702 นายยุทธภูมิ มีสมบัติ
63083004703 นายจีรพงศ สักลอ
63083004704 นางสาวกชพร แก#ววันดี
63083004705 นายอรรถพล ธนะปาน
63083004706 นายนวิน หิรัญคช
63083004707 นายชนายุทธ น#อยหมอ
63083004708 นางสาวธนัญญา ฉัตรแก#ว
63083004709 นางสาวนิศานาถ สิทธิ
63083004710 นางสาวธันยพร ปRอมแก#ว
63083004711 นายวรศักด์ิ มะโนใจ
63083004712 นางสาวทิพวรรณ มณเทียร
63083004713 นางสาวสุภัค ฤทธิญาติ
63083004714 นางสาวปณิดา เพ่ิมอุดสาห 
63083004715 นางสาวชมพูนุช เลาหล�าย
63083004716 นายสกุลวัฒน ธรรมยศ
63083004717 นางสาวอัตรา กันทะ
63083004718 นางสาวภาวลี ไชยประคอง
63083004719 นางสาวเสาวลักษณ กันทะรัญ
63083004720 นางสาวแคทรียา พ่ึงสุยะ
63083004721 นายวิทยา พจนเมธานันท 
63083004722 นางสาวพรชุตา ทามา
63083004723 นางสาวทิพวรรณ บุญจันทร 
63083004724 นางสาวชนัญชิดา นันทวาศ
63083004725 นายอภิวัฒน ใจดี
63083004726 ว�าที่ร#อยตรีภูมิพัฒน สืบคําเป1ยง
63083004727 นางสาวศุภิสรา จารุภูมิ
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63083004728 นางสาวเสาวณีย เรือนปHน
63083004729 นางสาวปนัดดา เจิมภักดี
63083004730 นางสาวนัทรียา อินต�ะ
63083004731 นางสาวดุจลดา กาต๊ิบ
63083004732 นางสาวอัจฉรา บริคุต
63083004733 นางสาววันวิสา เรือนคํา
63083004734 นางสาวสมฤทัย เทียนสัน
63083004735 นายเจนศักด์ิ สิงห คะมาลา
63083004736 นางสาวกชกร ชาวระวะ
63083004737 นายวิษณุ ปHนตาเชื้อ
63083004738 นางสาวณัฐกานต กับเปTง
63083004739 นางสาวธนิวรา ใจชุ�ม
63083004740 นายวันพิทักษ ป7นฟู
63083004741 นายอภิรักษ แปงปRอ
63083004742 นายณัชนน จงไกรจักร
63083004743 นายสุวิทย  อินต�ะ
63083004744 นางสาวภัสญา นภาสิทธ์ิ
63083004745 นายพลวรรธน โปทาหนัก
63083004746 นายปHยะโชค เอมโอด
63083004747 นายภูริเดช บํารุงยศ
63083004748 นางสาวพัชรา คํามาเร็ว
63083004749 นายชูชัย ตะห�อ
63083004750 นางสาวกัญญานัฐ คํามาสาร
63083004751 นางสาวอารีญา คําป7นแก#ว
63083004752 นางสาวรัชฎาภรณ ไชยทัด
63083004753 นางสาวนันท ณภัส กันทวี
63083004754 นายภาณุเดช เพ่ิมผล
63083004755 นายสมเกียรติ เลิศล้ําจินตรา
63083004756 นางสาวมินฑิรา จงรัมย 
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63083004757 นายจักรกฤษณ ขลิบแย#ม
63083004758 ว�าที่ ร.ต.สิรเดช สิทธิเดช
63083004759 นางสาวเมย รินทร คําแปง
63083004760 นายกมล สมใคร#
63083004761 นายอัษภางค บุญชีพ
63083004762 นางสาวพรชนก คงขันธ 
63083004763 นายวิทยา ศรีอ�อน
63083004764 นายชาคริต ไชยมงคล
63083004765 นางสาวอัญเชิญ หล#าซาว
63083004766 นางสาวกฤตพร ปาลี
63083004767 นางสาวชีวาพร ทาริยะ
63083004768 นางสาวเพ็ญนภา เป1ยงคํา
63083004769 นางสาวกรรณิการ สายโนกาศ
63083004770 นางสาวพิชามญชุ จิรฐาเศรษฐ 
63083004771 นางสาวอารียา อร�ามแสงเทียน
63083004772 นางสาวปณิชา สืบสาย
63083004773 นายณัฐวัธน สุรินทร วงศ 
63083004774 นางสาวไสวพร มณีสาร
63083004775 นางสาวประกายดาว จิตสุข
63083004776 นางสาวน้ําหวาน ทําเล็ก
63083004777 นางสาวยลดา ชัยลังกา
63083004778 นางสาวเกวลิน อุ�นป7Pน
63083004779 นายสราวุธ ศรีออน
63083004780 นายวิศิษฐ หมายบรรจง
63083004781 นายสุเมธี รินต�ะ
63083004782 นางสาวรณภร เนียมครุธ
63083004783 นางสาวภาณินี สินธุย่ี
63083004784 นายศรายุทธ จินาการ
63083004785 นายอานนท ใจคํา
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63083004786 นางสาวพินิดา ละข�อ
63083004787 นายณัฐกิจ ลอยพระดวง
63083004788 นางสาวศิริรัตน คนซ่ือ
63083004789 นางสาวจันทนา ใจยะสาร
63083004790 นายมนฤณญา รัตนนิมิตร
63083004791 นายสมบูรณ ธรรมใจ
63083004792 นายนิเวศน แก#วใจ
63083004793 นายอภิสิทธ์ิ พิทักษ 
63083004794 นายประสิทธ์ิ สุสกุลโชคดี
63083004795 นางสาวนริศรา ยาวิชัย
63083004796 นางสาวภาวิณี จําปา
63083004797 นายเกษมสันต สวนสง�า
63083004798 นางสาวรักชนก คําโต�ะ
63083004799 นางสาวพชรมน พรชนันธรกฤต
63083004800 นางสาวดวงฤทัย ธนามี
63083004801 นางสาวธัญวรัตน กล#าจริง
63083004802 นางสาวสิรีธร หลานแก#ว
63083004803 นางนิตยา มูลเอ#ย
63083004804 นางสาวรมณี คําอ#าย
63083004805 นางสาวชนิดา ยาวิราช
63083004806 นางสาวพลอยยุพิน นนท ชี
63083004807 นายพงศ ปณต ทองคํา
63083004808 นางอุไรรัตน ธรรมป7ญญา
63083004809 นางสาวพัทธนันท สโมสร
63083004810 นายวัฒนา เปลี่ยนสุภา
63083004811 นางสาวชลธิชา บุญทาทอง
63083004812 นางสาวจริยา คํามุง
63083004813 นางสาวกมลลักษณ การปลูก
63083004814 นางสาววรรรณรัตน วรนัฐสุนทร
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63083004815 นางสาววชิราภรณ ป7Pนแก#ว
63083004816 นายอังคาร กระจายทรัพย 
63083004817 นายธัชนนท อนันต เจริญกิจ
63083004818 นางสาวประกายดาว ป7ญจบุรี
63083004819 นางสาวอุบลรัตน อนุใจ
63083004820 นางสาวศศิธร เสียงดัง
63083004821 นางสาวเข็มทอง รัตนนิติกุล
63083004822 นางสาวกันตยา บุญชัย
63083004823 นางสาวกาญจนา ใจทน
63083004824 นางสาวประภาพรรณ ปานเกศรินทร 
63083004825 นายจิรพงษ วงศ ภมร
63083004826 นางสาวลดาวัลย ใหม�ต�ะ
63083004827 นางสาวเบญจวรรณ ยะก2อน
63083004828 นายศตวรรษ อรชุนเวคิน
63083004829 นางสาวกานต ชนิต จิตต ใจ
63083004830 นายสรายุทธ อุณเวทย วานิช
63083004831 นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
63083004832 นายทักษ ดนัย เผ�าต�ะใจ
63083004833 นางสาวพัชรินทร อินต�ะคํา
63083004834 นางสาวพรไพลิน ไก�งาม
63083004835 นางเรืองรัตน โพธ์ิหย�า
63083004836 นางสาวภัณทิพา ทองกก
63083004837 นางสาวเฟ_ZองฟRา เชื้อจีน
63083004838 นางสาวจารุวรรณ ไชยวิฑูรย 
63083004839 นางสาวศศิประภา แสนสอน
63083004840 นางสาวศุภานิช เสมแย#ม
63083004841 นายกิตติศักด์ิ นาระทะ
63083004842 นายวิวัฒน จันทร ตา
63083004843 นางสาวภัทรพร จูจันทร 
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63083004844 นางสาวทักษิณา หอมบรรดาศักด์ิ
63083004845 นายศุภเกียรติ กุศล
63083004846 นายณัฐดนัย สุขแก#ว
63083004847 นายณัฐวัตร ดอนดี
63083004848 นางสาวนรากร จันทนากูล
63083004849 นางสาวสุรีนาถ ธรรมกาศ
63083004850 นางสาวพิมพ กมล โสมโสดา
63083004851 นางสาวสาธิยา สักเกตุ
63083004852 นางสาวเอื้ออารีย พิมพาเนตร
63083004853 นางสาวสุธิตา ธนะสูตร
63083004854 นางสาวสุชาดา ป7นมะ
63083004855 นางสาวสุภารัตน ซ่ือตรง
63083004856 นายกิตติพัทธ ทําของดี
63083004857 นางสาวเบญจมาศ นามะคต
63083004858 นางสาวจิราพร พจนาปHยะกุล
63083004859 นางสาวนุชจรีย หล#าแสน
63083004860 นางสาวภัทริตา สีเหลือง
63083004861 นายสถาพร แก#วถาวร
63083004862 นางสาวเขมณัฏฐ พรวิรัลพัชร
63083004863 นายทศพร จินตะนา
63083004864 นายธนัท ศรีขาว
63083004865 นายธีรเกียรต์ิ ขันคํา
63083004866 นางสาวอรอุมา มาน#อย
63083004867 นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ
63083004868 นายนพคุณ อภินันท ทิพยกุล
63083004869 นางสาววาสินี เทพามาตย 
63083004870 นางสาวพุทธรักษ สุรินเปา
63083004871 นางสุภาภรณ ทัพพพันธ 
63083004872 นางสาวสุธินัฐดา สะตางาม
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63083004873 นางสาวพรรณนภา ตันชุ�ม
63083004874 นายไพรวัลย ภูถอดใจ
63083004875 นางสาวภัทราภรณ ป7ญโญใหญ�
63083004876 นางสาวมณศิกาญจ เตปา
63083004877 นางสาววราภรณ ทัศนา
63083004878 นางสาวศยามล ยะมาวิรัญ
63083004879 นางสาวสุรีฉาย จันต�ะ
63083004880 นายณัฐวุฒิ ฟองเงิน
63083004881 นางสาวอภิชญา ตากิติ
63083004882 นายฤชากร คํามงคล
63083004883 นางสาวจารุพร แก#วจันทร 
63083004884 นางสาวสุดาลักษณ กวงแหวน
63083004885 นายเสกสรร ต๊ิบมงคล
63083004886 นางสาวอรุณรัตน พรหมพินิจ
63083004887 นางสาววันวิสาข สว�างไพบูลย 
63083004888 นายเทพนรินทร ผลสมบูรณ 
63083004889 นางสาวศิริรัตน สันปJาแก#ว
63083004890 นายณัฐชนน ศรีกมล
63083004891 นางสาวภิรัญชญา ภู�เหล็ก
63083004892 นายปHยะ เปTงขวัญ
63083004893 นางสาวฐิติกานต ขัติยะ
63083004894 นางสาวจิณกร เชียงทอง
63083004895 นางสาวศศิพิมพ ประวิเศษ
63083004896 นางสาววิภาวี อินตุ�น
63083004897 นางสาวกนกกานต กันทะคีรี
63083004898 นางสาวช�อผกา สุขใส
63083004899 นางสาวศุภสร รังสิติยากร
63083004900 นางสาวนิโลบล แสงสรศรี
63083004901 นางสาวพิชญ สินันท โพธิศาสตร 
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63083004902 นางสาววาสนา รอดรัตน 
63083004903 นางสาวกัญญาพัชร แสงปHน
63083004904 นางสาวสุภาพ ผิวขาว
63083004905 นางสาวชณัฐนันท คําทะแจ�ม
63083004906 นางสาวนงราม เพ่ิมข้ึน
63083004907 นางสาวนิชานันท รัตนโสภาพันธ 
63083004908 นางสาวรุ�งศิริ ยาวิไชย
63083004909 นางสาวชนกานต คําโอด
63083004910 นางสาวปพิชญา ศิริสิทธ์ิ
63083004911 นางสาวกรรณิการ อินเสาร 
63083004912 นางสาวกานต สิรี ซามี
63083004913 นายอาคม พรมขัน
63083004914 นางสาววัชชวลัย สายแก#ว
63083004915 นางสาวกาญจนา ขาวดา
63083004916 นางสาวนิษรา จอมทองสถาพร
63083004917 นางสาวอนงค นาถ ถาธิ
63083004918 นายพิเชษฐ แซ�ก�วย
63083004919 นางสาวคัมภิรดา ดอนนาป1
63083004920 นายรัฐเขต กันทะสอน
63083004921 นายปภินวิทย สายยนต 
63083004922 นายพงศกร วิหก
63083004923 นายสิปปะภาส รุ�งรักษ 
63083004924 นายปริญญา อารีจิตรานุสรณ 
63083004925 นางสาวณัฐชยา แก#วเมืองไชย
63083004926 นางสาวจันจิรา ทะนิวทอง
63083004927 นางสาวกรรณิการ กองพิธี
63083004928 นางสาวอรพรรณ สิงห เล็ก
63083004929 นางสาวระพีพัฒน ชัยกุลเรืองรอง
63083004930 นางสาวณฐอร อ#วนล่ํา
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63083004931 นางสาวเยาวเรศ อินนั่งแท�น
63083004932 นางสาววราภรณ กองหล#า
63083004933 นายชนธัญ ฝ7Uนจักสาย
63083004934 นางสาวกาญจนาพร นันตา
63083004935 นางสาวธมนณัฏฐ เสวะกะ
63083004936 นางสาวรัตนภรณ วงค โปธิ
63083004937 นางสาวเกสราภรณ กันทาลักษณ 
63083004938 นายเมธาพร เกิดแก�น
63083004939 นายตะวัน บุญทาวงค ษา
63083004940 นางสาวปภาวรินทร สมทรง
63083004941 นางสาวนัฐพร ไชยเสน
63083004942 นางสาวสุวาทินี ขันเข่ือน
63083004943 นางสาวกมลชนก สิทธิสม
63083004944 นางสาวธัญลักษณ ดวงสนิท
63083004945 นางสาวพัชรี ใจละออ
63083004946 นางสาวละอองดาว มานพสมบัติ
63083004947 นางสาวมยุรี ใหม�กู#
63083004948 นางสาวจิราพร ต๊ิบเปอะ
63083004949 นางสาวกฤติยาณี เข่ือนแก#ว
63083004950 นางสาวเสาวณี แก#วบุญตัน
63083004951 นางสาวประกายดาว สาระแปง
63083004952 นางสาวณ พิชา พุทธา
63083004953 นางสาวชไมพร แสงสว�าง
63083004954 นางสาวอมรรัตน คําบุญเรือง
63083004955 นายภีตาวัช คํามาโต
63083004956 นางสาวอัมพิกา เสนาธรรม
63083004957 นางสาวรวิวรรณ คําเพียว
63083004958 นายเจตริน ใจกลม
63083004959 นางสาวศิริญญา วงศ ประสิทธ์ิ
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63083004960 นางสาวชนิตศิรี สุรินทร 
63083004961 นางสาวสุวิมล ขวัญศรี
63083004962 นางสาวกัญญารัตน มณีแกม
63083004963 นางสาวเบญจวรรณ หม่ันดี
63083004964 นายอําพล เจริญสุข
63083004965 นางนงนุช นิปุณะ
63083004966 นางสาวณัฐชยา คําผัน
63083004967 นางสาวมาริสา สุขไส
63083004968 นายนิธิกร โสมาภา
63083004969 นางสาวทรียาพรรณ ซอขอด
63083004970 นางสาวนพรดา นุชนุ�ม
63083004971 นายกิตติคุณ ใจยา
63083004972 นายณัฐภัทร มณีเลิศ
63083004973 นางสาวตรีรัตน ศิลาธิคุณสถิต
63083004974 นางวรรณรัตน อินทุดม
63083004975 นางสาวชัญญานุช หาญตระกูล
63083004976 นางสาวชณาพร กันทะใจ
63083004977 นางสาวณัฐธญา สุวรรณนิตย 
63083004978 นางสาวผกาพรรณ ลัมยศ
63083004979 นายนัทธพงศ จินาเดช
63083004980 นางสาวป7ณฑิตา ต�ะเรือน
63083004981 นางสาวอังคณา หน�อต้ือ
63083004982 นายภูมิชนก ชัยพิวงค 
63083004983 นางสาวจรัสรวี ไชยพูน
63083004984 นางสาวผ�องนภา พรมแปง
63083004985 นายภัทรพงศ มูลคํา
63083004986 นางสาวจิรสุดา ปHงยอม
63083004987 นางสาวอรวรรณ เตชะตา
63083004988 นายศรายุทธ ศรีเขียว
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63083004989 นายสิริชัย เย็นใจ
63083004990 นางสาววณิชญา นิลคํา
63083004991 นางสาวนลิณี หทัยทิพย 
63083004992 นางสาวกาญจนาพร เดชอุป
63083004993 นางสาววิชชุดา เกตนาวา
63083004994 นายศุภกานต วิโสภา
63083004995 นายสุรเชษฐ อบอุ�น
63083004996 นางสาวสาธินี วงค คําตุ#ย
63083004997 นางสาวปฏิญญา ตันติจิตจารุ
63083004998 นางสาวฐานมาศ เข่ือนคํา
63083004999 นางสาวณัฐนันท อุตโม
63083005000 นายธีรยุทธ สมควร
63083005001 นางสาววรรณยุพา วรรณพรม
63083005002 นายวรรณญาพงษ วุฒิ
63083005003 นางสาวจีราภรณ พิศาลเลิศสกุล
63083005004 นายกฤตพจน อธิพรหม
63083005005 นางสาวการะเกด พลอยรักษาสกุล
63083005006 นางสาวสุภาวดี คําประเสริฐ
63083005007 นางสาวป7ทมาภรณ เลิศจันทร 
63083005008 นายวทัญYู ปJอแสนคํา
63083005009 นางสาวพัชรีพร พลดงเขียว
63083005010 นางสาวเพ็ญนิภา ใจช�วง
63083005011 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงยอด
63083005012 นายอนุรักษ อภิชัย
63083005013 นายสุรเฉลิม นาน#อย
63083005014 นางสาวกุสุมา มาวิเลิศ
63083005015 นายภัทรพงษ ตนภู
63083005016 นางสาวพรพรรษา บุญเรือง
63083005017 นางสาวเสาวณีย เทียนทองนพคุณ
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63083005018 นางสาวจีรวรรณ จองหม้ัน
63083005019 นางสาวระพีพรรณ ดอนเงิน
63083005020 นางสาวศิริประภา ใจยวน
63083005021 นางสาววรรณวิมล ทิพย จันทร 
63083005022 นางสาววรางคณา มาคง
63083005023 นางสาวสุมิตา ฉัตรทอง
63083005024 นางสาวณัฏฐวี นาคะกุลพิสิทธ์ิ
63083005025 นางสาวอุษา พรมภักดี
63083005026 นางสาวเพ็ญศรี เก็งทิศ
63083005027 นายเขมทัศน บัวเทศ
63083005028 นางสาวศิริพร ฝ7UนปHมปา
63083005029 นายศุภฤกษ วารี
63083005030 นายพัชรพล พุ�มแจ#ง
63083005031 นายพัชรพล ก2าคํา
63083005032 นางสาวพัทธนันท ชนะศึก
63083005033 นางสาวชญานันท สกุลพันธ 
63083005034 นายปณิธาน มาลา
63083005035 นางสาวบุษกร ตาลธิ
63083005036 นายวิทวัส ไชยมงคล
63083005037 นางสาวพิชชาพร จังขันธ 
63083005038 นางสาวพิชญา ทุนล�องช#าง
63083005039 นายชัยพงษ ไชยธงรัตน 
63083005040 นางสาวเบญจมาศ ศรWีวิชัย
63083005041 นางสาวพลอยไพลิน มณีฉาย
63083005042 นางสาวชนัญญา พีระภัทชะยากร
63083005043 นายชัชวาลย กุณรินทร 
63083005044 สิบเอกพิชิต บุญมา
63083005045 นางสาวศุภลักษณ อาจหาญ
63083005046 นายสมเกียรติ ธงชัยเลิศ
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63083005047 นางสาวธิดารัตน นุแปงถา
63083005048 นายธีรทร ใจกันทะ
63083005049 นายณัฐพงษ ใจวรรณ 
63083005050 นางสาวอารียา ตันหลวงกาศ
63083005051 นางสาวทักษพร หวานเสียง
63083005052 นางสาวยุพิน มุสุลอย
63083005053 นางสาวลลิตา แก#วสว�าง
63083005054 นางสาวสุภาวดี แสนหลวง
63083005055 นางสาวดวงใจ พิมพ โคตร
63083005056 นายกันตเมศฐ บางมอญ
63083005057 นางสาวณัฐชา จันชูทิพย 
63083005058 นายพันธุ พงษ ม่ิงมรกต
63083005059 นายบัณฑิต ชิปานันท 
63083005060 นายพัชรพล กีรติภักดีพงศ 
63083005061 นางสาวณัฐมน ป7ญญาเสริฐ
63083005062 นางสาวจิราภรณ เทพวรรณ
63083005063 นายธนวิทย คุ#มกันนาน
63083005064 ว�าที่ร#อยตรีภานุพงศ ซาววา
63083005065 นางสาวปฤนดา ถามล
63083005066 นางมณีรัตน เทพวงษ 
63083005067 นางสาวนวาภา แสนสุรินทร 
63083005068 นายปริมล สารีรัตน 
63083005069 นายเพชรปราการ จาบกุล
63083005070 นายธีรศักด์ิ ฉิมประโคน
63083005071 นางสาวเดือนนภา สามัคคีดํารง
63083005072 นางสาวดลยา จุ�งเปTง
63083005073 นางสาวภัคคิณี พรหมจา
63083005074 นางสาวกมลชนก ป7ญญาเหล็ก
63083005075 นางสาวฐิตารีย ทินนท 
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63083005076 นายวัชรพงศ กุยแก#ว
63083005077 นายศตวรรษ ศรีสุทธะ
63083005078 นางสาวณัฏฐนันท กองศูนน 
63083005079 นายทรงวุฒิ คีรีแก#ว
63083005080 นางสาวน้ําฝน สมการณ 
63083005081 นายกันต พินิจทะ
63083005082 นางสาวอัลิปรียา ใหม�วงค 
63083005083 นางสาวจิรวดี นันตาพูน
63083005084 นายณรงค ฤทธ์ิ รวมเขียน
63083005085 นางสาวอินทิรา กันยา
63083005086 นายประวีร วัฒน ก2าสม
63083005087 นางสาวณัชชา ดวงเที่ยง
63083005088 นางสาวสายกมล วงษ สกุล
63083005089 นายยุรนันท สงสะอาด
63083005090 นางสาวกันจารัตน ใจหาญ
63083005091 นางสาวคนึงนิจ ขายข#าวสาร
63083005092 นางสาวณัฐริกา คงถาวร
63083005093 นางสาวมณีวรรณ อินเมืองแก#ว
63083005094 นางสาวกรรณิกา จินะการ
63083005095 นายศักรินทร กลิ่นอบ
63083005096 นางสาวจารุวรรณ เอกจันทร 
63083005097 นางสาวทัศนีย ป7ญญา
63083005098 นางสาวดุษณามาศ มูลกันทา
63083005099 นายพุทธิพงศ รินสม
63083005100 นางสาวดาริน ถาปHนตา
63083005101 นายจักรกฤษณ พุทธรักษา
63083005102 นายจาตุรนต สิทธิราช
63083005103 นางสาวทอรุ#ง แก#วสิงห สุ
63083005104 นายทรงวุฒิ หงษ คํา
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63083005105 นางสาวสุดาพร ไพรทวีร�มเย็น
63083005106 นางสาวณัฐริดา เมืองงาว
63083005107 นางสาวธนาพร มะลิใจ
63083005108 นายสมพงศ แก#วสิทธ์ิ
63083005109 นางสาวนิภาพร ก2าแก�น
63083005110 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ 
63083005111 นางสาวกนกวรรณ ชัยนันท 
63083005112 นางสาวกิติยา รัตนเศรณี
63083005113 นางสาวสุวพิชญ เดชาวัฒน 
63083005114 นางสาวนภัสสร ทองมา
63083005115 นางสาวนันทวรรณ ฟ7กแก#ว
63083005116 นางสาวสุปราณี ศศิธรบํารุง
63083005117 นางสาวรักษ สุดา ไชยาสืบ
63083005118 นางสาวนิพาดา โสลา
63083005119 นายโอภาส ทวีจิตต 
63083005120 นายวิจิตร คําเกตุ
63083005121 นางสาวนิสา หลวงคําฝ7Uน
63083005122 นางสาววนัสนันท ผาบสุวรรณ
63083005123 นายภูเบศวร มงคลสิทธ์ิ
63083005124 นางสาวชนิตรา พวงอินทร 
63083005125 นางสาวครองขวัญ ป7สสา
63083005126 นางศิตาภา คําสมุทร
63083005127 นายนพฤทธ์ิ สอนสา
63083005128 นางสาวธัญญา แตงน#อย
63083005129 นางสาวนฤมล สารอินจักร
63083005130 นางสาวณัฏฐา มณีเย็น
63083005131 นายชัชธร ขันคํา
63083005132 นางสาวศุภนิดา เลิศไกร
63083005133 นางสาววิภาวี พญาวอณรงค 
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63083005134 นางสาวนงลักษณ สุวรรณะ
63083005135 นางสาวสุภาณี หมีทอง
63083005136 นางสาวกนกนภา อุทธิยา
63083005137 นางสาวทิวากร วงค ชัย
63083005138 นางสาววสุกัญญา ธชีพันธ 
63083005139 นางสาวปรดา แก#วมา
63083005140 นางสาวรัตติกา ยามะสัก
63083005141 นางสาวแคทรียา โตประเสริฐ
63083005142 นางสาวทัศนีย พิทักษ เครือคํา
63083005143 นางสาวภาวิณี มูลศรี
63083005144 นายณัฐพงษ อาวาสพรม
63083005145 นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ
63083005146 นางสาวบุษยาภรณ วงศ เวียน
63083005147 ว�าที่ร#อยโทธนทัต ช�างคํามูล
63083005148 นางสาวธัญพิชชา ป7ญญาเด็ด
63083005149 นายเจนณรงค เรือนคํา
63083005150 นายสิรวิชญ ศรีจะตะ
63083005151 นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข
63083005152 นางสาวจิราเจต อุดใจ
63083005153 นางสาวสิริลักษณ สุขประเสริฐ
63083005154 นางรสริน กันเอ#ย
63083005155 นางสาวศิริขวัญ เตชะสืบ
63083005156 นายนิพนธ บรรจง
63083005157 นายอดิศร ผัดวงค 
63083005158 นายพีรพัฒน สิงห สนธิเดช
63083005159 นางสาวปรียาภรณ ตันศิริ
63083005160 นางสาวเบญจมาภรณ ว�องสวัสด์ิ
63083005161 นางสาวนิโลบล วงค กันทา
63083005162 นางสาวพรรณผกา มาปHbก
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63083005163 นางสาวชลธิชา สุมาด
63083005164 นายปารเมศ ไชยวงค 
63083005165 นายพงษ สวัสด์ิ นันต�ะภูมิ
63083005166 นายเชาวน โรจน ประสมนาม
63083005167 นางวิกานดา จันทร ฤาชัย
63083005168 นางสาวสุภาวดี บุญยัน
63083005169 นางสาวปรารถนา แย#มศรี
63083005170 นางสาวจิลลาภัทร คนอยู�
63083005171 นางสาวอรยา สุทธนะ
63083005172 ว�าที่ ร.ต.หญิงอรสา ถาแวง
63083005173 นางสาวพิมชนก แก#วจําปา
63083005174 นางสาวชชญา ศรีวรรณ 
63083005175 นายนันทวัฒน หม�องธรรม
63083005176 นางสาวนันท นภัส อุปละ
63083005177 นางสาวอุไรวรรณ ปวงขจร
63083005178 นางสาวกาญจนา จินดาหลวง
63083005179 นางสาวสุธาสินี เชื้อสะอาด
63083005180 นางสาวทักษพร นันต�ะปา
63083005181 นางสาวนุสรา จันทร แสง
63083005182 นางสาวชลิตา จิตรใจ
63083005183 นางสาวณัฐพร จ�อมจีน
63083005184 นางสาวณัฏฐินี รินทร แก#ว
63083005185 นางสาวอมรทิพย การเร็ว
63083005186 นางสาวชนิกานต ฟูธรรม
63083005187 นางสาววริยาภรณ จันทร แก#ว
63083005188 นางสาวศุภิสรา จันติมา
63083005189 นางสาวชลัดดา นันตา
63083005190 นางสาวกมลชนก เรือนคํา
63083005191 นางสาวพัชราพรรณ อุ�นอก
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63083005192 นางสาวภาวิกา อุดเวียง
63083005193 นางสาวจําแลง สามสี
63083005194 นายธนาวัฒน ทาสัก
63083005195 นางสาวดรัลพร อนันต�ะ
63083005196 นายเดชชาย จําปาคํา
63083005197 นางสาวป7ณฑารีย มะลิวัลย 
63083005198 นางสาวณัฏฐ นรี ศรีใจ
63083005199 นายวชิรนนท จินาราช
63083005200 นางสาวอลิสา มูลงาม
63083005201 นายวรพงศ เพชรธาราทิพย 
63083005202 นายยุวศักด์ิ จิตรคูสกุล
63083005203 นางสาวนวรัตน คะมะณี
63083005204 นายภูวดล หม่ืนตา
63083005205 นายชินวัตร จันทนรุ�งโรจน 
63083005206 นายอมรินทร ยอดคํา
63083005207 นางสาวพิชชาพร พรหมประเทศ
63083005208 นางสาวสุดาลักษณ พวกอินแสง
63083005209 นายวุฒิชัย คําถา
63083005210 นางสาวเบญญาภา จันธิมา
63083005211 นางสาวกานติมา อบหอม
63083005212 นางสาวกัญจนพร กลมเกลี้ยง
63083005213 นายอดิศักด์ิ น้ําใส
63083005214 นายธีรพนธ ธิแก#ว
63083005215 นางสาวจุฑามาศ อนุสนธ์ิ
63083005216 นางสาวณัฐพร โปธาพันธ 
63083005217 นางสาวกัลยรัตน กาบจันทร 
63083005218 นายธนพนธ แสงวัฒนะรัตน 
63083005219 นางสาวอุษณีย เครือยศ
63083005220 นางสาวสิริญาภรณ ป7ญญาเหมือง
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63083005221 นายพงศธร มูลฐี
63083005222 นายชาณวิทย ตากาบุตร
63083005223 นางภัทรชุดา ยศเรืองศรี
63083005224 นางสาวศุภกานต ฟองจํา
63083005225 นายนฤนาท วังแสน
63083005226 นายเมธา พรมภิภักด์ิ
63083005227 นายกฤตยชญ อรุณภู�
63083005228 นางสาวเยาวลักษณ หิรัญรัตน 
63083005229 นางสาวสุทธิชา ต�ะเสาร 
63083005230 นางสาววิสสุตา หม่ืนต้ือ
63083005231 นางสาวพิมพ สิมา บริบูรณ 
63083005232 นางสาวกนกวรรณ ยอดอ#อย
63083005233 นางสาวปวีณา ศรีนุธรรม
63083005234 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพงศ พรมเมือง
63083005235 นางสาวศุลีพร สมบูรณ จันทร 
63083005236 นายณภัทร ณ สุวรรณ
63083005237 นายเอกวัฒน ณ จันตา
63083005238 นางก่ิงกาญจน สุภา
63083005239 นายสมศักด์ิ ใจยะเหล็ก
63083005240 นายสุรชาติ ดอนมูล
63083005241 นางพัชรินทร ขันทอง
63083005242 นางสาวโสภา พญาวอณรงค 
63083005243 นางสาวสุภาภรณ คําโพธ์ิ
63083005244 ว�าที่ร#อยตรีจําลอง แสงท#าว
63083005245 นายณัฐชนน เพชรศรี
63083005246 นางสาวนลินนิภา วังใน
63083005247 นางสาวธนิษฐา วงศาสัก
63083005248 นางสาวอัญชลี ใจเก๋ียง
63083005249 นางสาวณฑิฉัตร ต#นทน
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63083005250 นางสาวรติพร วงศ ชุมภู
63083005251 นางสาวเบญญาภา จุ�มต๊ิบ
63083005252 นางสาวอุษณี โนวงศ 
63083005253 นายวีรเชษฐ ย่ีสุ�นแก#ว
63083005254 นางสาวภัทรณิชชา กุลติลาภัทร 
63083005255 นางสาวรติมา กุมารบุตร
63083005256 นางสาวเมมิกา เตชะชื่น
63083005257 นายเอกชัย ป7นต�า
63083005258 นางสาวปวิตรา สินโพธ์ิ
63083005259 นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย 
63083005260 นางสาวดาริน ดีโต�ะ
63083005261 นายพงศธร คงสัตย 
63083005262 นางสาวทิติยา คํามูล
63083005263 นางสาวอัญรัตน พิจารณ 
63083005264 นายศราวุฒิ ใจพล
63083005265 นายฐปภพ เจริญ
63083005266 นางสาวสินีนารถ ทุนร�องช#าง
63083005267 นายวัชรพล ท�าดีสม
63083005268 นายพงษ สวัสด์ิ ลิ่วยอดคีรี
63083005269 นางสาวสินีนาถ ชุมแปง
63083005270 นายรชต สายเครื่อง
63083005271 นางสาวกนกพิชญ  วงศ  สอน 
63083005272 นายภาณุพงศ คําลือ
63083005273 นางสาวพรสุดา กาหล#า
63083005274 นายธนวัฒน กันทะตุ�น
63083005275 นางสาวศิริพร ศักด์ิสูง
63083005276 นายศิระพัฒน กาญจนลักษณ 
63083005277 นางสาวสุนิสา ครองมี
63083005278 นางสาววิรัญญา สมศรี
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63083005279 นางสาวณัฐรดา สัญญาเข่ือน
63083005280 นางสาวมัณฑนา จีนพุก
63083005281 นางสาวกาญจนา มาเสริฐ
63083005282 นางสาวจันทนา หน�อแก#ว
63083005283 นางสาวมณธิชา ปHนกันทา
63083005284 นางสาวศศิประภา แสนพรม
63083005285 นายอัตถพล สุวรรณพฤต์ิ
63083005286 นางสาวเกวลิน ชลสินธุ 
63083005287 นางสาวดรุณี บุญเรือง
63083005288 นางสาวกรรณิกา ส�างใส
63083005289 นางสาวชลิดา แก#วจา
63083005290 นางสาวชนมน กิมขาว
63083005291 นางสาวภาวิณี ศรีวงศ ไชย
63083005292 นางสาวจุฑามาศ เหลือบุญนุ�ม
63083005293 นายอนุกูล ขาวสอาด
63083005294 นายอนุพงษ ถูกใจ
63083005295 นางสาวณัฐกาญจน อนุภาพ
63083005296 นางสาวบุญญารัตน วงค สมศักด์ิ
63083005297 นายชนาวีร รัตนะ
63083005298 นางสาววิรัชนีย ชัยกูล
63083005299 นางสาวนิศาชล วงค ใหม�
63083005300 นางสาวพรพิมล สําราญใจ
63083005301 นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย 
63083005302 นางสาวพิมพ อัปสร โฆษิตานนท 
63083005303 นายชนะศักด์ิ กําลังศรี
63083005304 นางสาวสิริยากร กงแก#ว
63083005305 นางสาวสกุลกานต วงค กุลบริรักษ 
63083005306 นายไพรวรรณ กิตติสุขประเสริฐ
63083005307 นางสาววรรณิศา แก#วไหลมา
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63083005308 นางสาวจิราภรณ เปTงเมืองมูล
63083005309 นางสาวปHยธิดา คันธสาร
63083005310 นายกิตติศักด์ิ บุญผล
63083005311 นายกิตติชัย เหมืองจา
63083005312 นายสินศักด์ิ แก#วจันทร 
63083005313 นายวศพล สิงห ธนะ
63083005314 นางสาวนันทนา มูลฟุJน
63083005315 นางสาววราภรณ พนันกุ
63083005316 นางสาวอาภัสรา บุญเฮือง
63083005317 นายณัฐวัฒน กันธิยะ
63083005318 นางสาวเมืองม�าน กันตรัตนากุล
63083005319 นายปฏิพัทธ สารีสังข 
63083005320 นางสาวกานต พิชชา ทุนผลงาม
63083005321 นายสุขเกษม ใฝJกระจายงาน
63083005322 นายธนันดร กันธะ
63083005323 นายธีระพงศ วงศ ไชย
63083005324 นางพรพิมล ทับทัน
63083005325 นางสาวอุษณีย ใจมิภักด์ิ
63083005326 นางสาวชลธิชา อินไผ�
63083005327 นายปฐพงษ แสงบุญ
63083005328 นายิสิทธิศักด์ิ ป7ญญาล#าน
63083005329 นางสาวณัฐนิชา ป7ญญาคํา
63083005330 นางสาวทัชนิตา เจียนนุช
63083005331 นางสาวฟRารุ�ง เฮงทรัพย 
63083005332 นายวัฒนาโรจน เดชอินทรนารักษ 
63083005333 นายวิษณุ สุใจ
63083005334 นางสาวนัฐธิญา ไชยวุฒิ
63083005335 นางสาวเวสิยา ชัยระวัง
63083005336 นางสุกันยา เชื้ออินต�ะ
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63083005337 นางสาวอโรฌา แสงโฮ�ง
63083005338 นายสรวิทย เรือนคํา
63083005339 นางสาวประภาพรรณ เจริญดี
63083005340 นางธัญพิชชา อินป7ญญา
63083005341 นางสาวขวัญกมล หล#าคํา
63083005342 นางสาวฐิติพร โพธิคง
63083005343 นางสาวปุณยาพร แสนแปง
63083005344 นางสาวกาญจนา อุ�นยาว
63083005345 นางสาวพวงนิกา พุทธวงค 
63083005346 นายกิตตินันท แสงทอง
63083005347 นายเธียรชัย หม่ันบุญ
63083005348 นางสาวอลิสรา ขันโท
63083005349 นายณัฐกร วิภาคสงเคราะห 
63083005350 นายธนิก นายศ
63083005351 นางสาวพัณณิตา ประเสริฐเชื้อ
63083005352 นายบุริศร บริคุต
63083005353 นางสาวปภัสสร กันพิทักษ 
63083005354 นายสุรเกียรติ พรชัยกิตติกุล
63083005355 นายศรันย มูลอินทร 
63083005356 นางสาวสิริกานต เหล็กแปง
63083005357 นางสาวเยาวพา เขาป7ง
63083005358 นางสาวจุฑารัตน อุดตา
63083005359 นายวงศธร ลังการ พินธุ 
63083005360 นายกฤษฎา ช#ารัก
63083005361 นางสาวสุกันญา ณ ลําปาง
63083005362 นายณัฐทนัน สายต้ังใจ
63083005363 นางสาวชนาพร เพ็งอุ�น
63083005364 นางสาวกัญจนพร รักเหล�า
63083005365 นางสาวปุณญดา ชดช#อย
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63083005366 นายทักษิณ มูลพิงค 
63083005367 นายวีรยุทธ ธรรมขัน
63083005368 นางสาวสุพิชญา เนนสุทัพ
63083005369 นายสุภพงศ สุวรรณประภา
63083005370 นายวิชัย คําดอน
63083005371 นางสาวกฤติยา ป7นดี
63083005372 นางสาววนิดา เสริมเหลา
63083005373 นายธีรวัฒน สร#อยสังวาลย 
63083005374 นางสาวศศิธร นิลพลอย
63083005375 นางเนตรนภา ป7นทะนะ
63083005376 นายบุญญฤทธ์ิ เกิดแก#ว
63083005377 นายบุญแทน จันทร แก#ว
63083005378 นางสาวสุภาวรรณ ทาประเสริฐ
63083005379 นางสาวสวามินี มูลชีพ
63083005380 นายกฤชวัฏ ภัทรวิวัฒน กุล
63083005381 นางสาวบุญทิกา อิ่นอ#าย
63083005382 นางสาวรอยพิมพ สุขเกษม
63083005383 นางสาวนันทิวา คําป7ญญา
63083005384 นางสาวปHยาพัชร เขตรักษา
63083005385 นางจิตราภา พรมภิชัย
63083005386 นายเกียรติศักด์ิ นันต�ะ
63083005387 นางสาวยุวดี อินทสร
63083005388 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยศรี
63083005389 นางสาวธีรภัทร ทัพสิทธ์ิ
63083005390 นางสาวภัทรภา แซ�ว�าง
63083005391 นายธรรมรงค แสงอัมพรรุ�ง
63083005392 นางสาวมาริษา ไชยมงคล
63083005393 นายศุภกร เหมือนแสง
63083005394 นายธีร ศรจิตติโยธิน
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63083005395 นายกิจชานน ธนัชวานิชกุล
63083005396 นางสาวธีราพร ทองมา
63083005397 นายวัชรพล ปHนไชย
63083005398 นางสาวนรินทิพย เกตุทับทิม
63083005399 นางสาวฉัตรฑริกา สืบปาละ
63083005400 นายปHยะพงศ มาแก#ว
63083005401 นางสาววิชญาพร ถานะตาล
63083005402 นางสาวนัฐกรานต เตชะศิรินนุกูล
63083005403 นายชนาธิป แซ�ย�าง
63083005404 นางสาวสุกัญญา บุญเสือ
63083005405 นางสาวอรทัย กัลยา
63083005406 นางสาวป7ทมาภรณ ทองแก#ว
63083005407 นายดุลพัฒน ยะจินะวงค 
63083005408 นางสาวเกศวรินทร กุณพ
63083005409 นายวีรชัย กองแก#ว
63083005410 นางศรสวรรค ธิมา
63083005411 นางสาววรารัตน แว�นจันทร 
63083005412 นางสาวปาจรีย แขไข
63083005413 นางสาวชนากานต นิถะ
63083005414 นางสาวจิราภรณ ตุ#ยแสง
63083005415 นางสาวรัชฎาพร จินาการ
63083005416 นางสาวทิพยรัตน ปาเมืองมูล
63083005417 นายณัฐพล โกมลอัศวเหมทร 
63083005418 นางนิจกาณต สายประเสริฐ
63083005419 นางสาวทิพากร เสวิกา
63083005420 นางสาวฐิตาภรณ ผัดใจ
63083005421 นายประยุทธ จงประเสริฐ
63083005422 นายกิจชาณัฐ กลิ่นอําภา
63083005423 นางสาวกมลวรรณ สัมมานิตย 
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63083005424 นายนันทวัฒน ขันทะจิต
63083005425 นายณัฐวัฒน พยาราษฎร 
63083005426 นางสาวกนกพร ตาสิทธ์ิ
63083005427 นายจักร พันธ เสมอวงศ ต๊ิบ
63083005428 นางสาวศิริวรรณ คนม่ัง
63083005429 นางสาวณัฐชานันท โพธ์ิวันส 
63083005430 ว�าที่ร#อยตรีหญิงฐิตาพร โมทารัตน 
63083005431 นายณรงค ฤทธ์ิ สุประการ
63083005432 นางสาวเบญจมาศ สมณา
63083005433 นางสาวนงนุช มีอัฐม่ัน
63083005434 นายภัทรวีย สิงห แก#วฟู
63083005435 นางสาวธิดารัตน ต๊ิบแปง
63083005436 นางสาววรัญธร รัญจวน
63083005437 นางสาวกนกวรรณ ฐานะธนนิตย 
63083005438 นางสาวศรีสุรางค ไชยยะ
63083005439 นางสาวหัทญา ป7นขัน
63083005440 นางสาวจินทภา ป7ญญา
63083005441 นางสาวนุชจรีย อ�อนคํา
63083005442 นางสาวศรัญญา ธิจันทร 
63083005443 นายธาราวรรษ วิจิตรธรรมาภร
63083005444 นางสาวนันทพรรณ ขัดสงคราม
63083005445 นางสาวปวีณา พูลสวัสด์ิ
63083005446 นางสาวบุศรินทร เพชรอุดม
63083005447 นายธณัชพงศ โรจนเศรษฐากุล
63083005448 นายภูริทัต ฟองทา
63083005449 นางสาวรติกาญจน ประเมินชัย
63083005450 นางสาวอริศรา สุทธาชัย
63083005451 นางสาวศิริวรรณ นนท เต็ม
63083005452 นางพิชญ นาฏ จันต�ะมา
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63083005453 นายยานุสรณ กันต�ะมา
63083005454 นางสาวศิริเพ็ญ ป7นเขตต
63083005455 นายวิชิต ป7ญญาผัด
63083005456 นางสาวอัจฉราภรณ ถาดแสง
63083005457 นางสาววรัญญา คําจันทา
63083005458 นางสาวสุดารัตน หม่ืนเร็ว
63083005459 นายกิตติศักด์ิ ใจพรม
63083005460 นางสาวนิตยา ปRองกัน
63083005461 นางสาวกุลนันทน สอนสมฤทธ์ิ
63083005462 นางสาวอิงอร แซ�เฮ#ง
63083005463 นางฐิติรัตน สง�ากูล
63083005464 นายสันติสุข สารวงศ 
63083005465 นางสาวจันจิรา กองไชย
63083005466 นายปHยชนม อุดดง
63083005467 นางสาวสุดารัตน สุธะกาล
63083005468 นางสาวลัดดา ปูJทิศ
63083005469 นางสาวณัฐริกา ปอสี
63083005470 นายคงพล จินดาธรรม
63083005471 นายอรรษฎาวุฒิ มีฉลาด
63083005472 นางสาวนิชาภา ป7ญญาช�วย
63083005473 นายภัทรพงศ ทองมาก
63083005474 นางสาวณัฐวรรณ สายก#อน
63083005475 นางสาวอลิสา จิตรแก#ว
63083005476 นางสาวณัฐวดี มณีฝ7Uน
63083005477 นางสาววนิดา คําเทพ
63083005478 นายกฤษณะ ลือโขง
63083005479 นางสาววันวิสาข ศรีวงค จันทร 
63083005480 นายณัฐเดช โนรินทร 
63083005481 นายธนพงษ ตุ#ยเต็มวงค 

หน#า 189 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083005482 นางสาวเพ็ญนภา พวงเงิน
63083005483 นายกิตตินัย จักขุ
63083005484 นายขวัญ วันไชย
63083005485 นางสาวอมรรัตน มูลชีพ
63083005486 นางสาวเอื้อมดาว สายวงค เทือก
63083005487 นางสาวอรณัชชา พุทธวงค 
63083005488 นายธีรพล จันทรา
63083005489 นายกฤษณะ กันทาธรรม
63083005490 นางสาวสุชัญญา ลอก�ะ
63083005491 นายมารุต อุดทังไข
63083005492 นายอรรถพล ตุ#ยดง
63083005493 นางสาวกรณิการ วงศ กํ่า
63083005494 นางสาวสิรินยา ปุกฆะ
63083005495 นางสาวจีราพร จันต�ะ
63083005496 นางสาวอรอนงค แสงบุญ
63083005497 นางสาวอริศรา หมูคํา
63083005498 นายนที อูปคํา
63083005499 นางสาวศรินทิพย ตุ#ยตามพันธ 
63083005500 นายอิทธิพล กาวิชัย
63083005501 นางสาวนัทธกาญจน ละอูม
63083005502 นายชาคริต นาควรรณ
63083005503 นางสาวพิมพ ชนก พุฒิพิริยะ
63083005504 นางสาวจุลาลักษณ วิเชียรยอดกุล
63083005505 นายกฤษฎา สิทธิ
63083005506 นางสาวชมพูนุช อินวิน
63083005507 นางสาวสุพิชชา เทพสาย
63083005508 นางสาวจิราพรรณ สิทธิ
63083005509 นางสาวทิพรัตน เสาร แก#ว
63083005510 นายเกรียงไกร มุฑฒิ
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63083005511 นายจิรภัทร สมโพธ์ิ
63083005512 นางสาวรวิยา มณีรัตน 
63083005513 นางสาวพวงชมพู ธีรกิติกร
63083005514 นายคงกระพัน ปาคํา
63083005515 นายจ�าโท ครองจิตใจ
63083005516 นางสาวพิมพรรณ อินต�ะอุ�น
63083005517 นางสาวภัชรินทร สีใส
63083005518 นางสาวจารุวรรณ วรประเสริฐ
63083005519 นายเจษฎา ยะอินต�ะ
63083005520 นายพีระพล วงศ ภักดี
63083005521 นายพัสกร ทองอุทัย
63083005522 นายนพคุณ บุญเรือง
63083005523 นางสาวมธุริน อินต�ะนาม
63083005524 นายวิทวัส กันทวงศ 
63083005525 นางกมลชนก ตุ�นมานะ
63083005526 นายศิโรตม ลิลิต
63083005527 นายณัฐพัฒน สายสูง
63083005528 นายวรุฒ ไชยวงศ 
63083005529 นางสาวอัจฉรา ฌานอนันต 
63083005530 นางสาวศรัณยา ชินสรนันท 
63083005531 นายอภิชัย ยศป7น
63083005532 นางสาวปรางค ภรณ ผิวขาว
63083005533 นายณัฐธศภัทร พินิจ
63083005534 นางสาววรรณา เรือนแก#ว
63083005535 นายธนกร กมล
63083005536 นางสาวจิตตินันท แสงสว�าง
63083005537 นางสาวสุติพร ทิวงศ 
63083005538 นายกิตติโชค สุริยะใจ
63083005539 นางสาวสุพรรณี ศรีวิชัยยศ
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63083005540 นางสาววรดา ผะก�าคําแหลง
63083005541 นางสาวเจนจิรา ใจแสน
63083005542 นายปองภพ บุญชุม
63083005543 นายวัชรชัย เด�นพอม
63083005544 นางสาวกาญจนา สําเภาดี
63083005545 นางสาวดุจดาว โนจิตร
63083005546 นางสาวภาวิดารินทร ไกรสิทธินิธิกุล
63083005547 นางสาวกุลิสรา ป7นดอนตอง
63083005548 นายชินวัตร แสงแก#ว
63083005549 นายน�านน้ํา ศรีจันทรา
63083005550 นางสาวสุพัตรา กระจ�างโฉม
63083005551 นางสาวเบญจภรณ นวลพนัส
63083005552 นางสาวรัชนิดา กันทะสุข
63083005553 นางสาวรัตติกาล นันติ
63083005554 นายนันทธพงศ นุอินถา
63083005555 นางสาวทิพาวรรณ จําเดิม
63083005556 นางสาวสุกัญญา อะนามา
63083005557 นางสาวรษิกา ภาศรีสมบัติ
63083005558 นางสาวญาณิชา เลาดี
63083005559 นางสาวธิดารัตน แรกนา
63083005560 นายก#องเกียรติ สิงห งาม
63083005561 นางสาวจุรีพรรณ สันใจ
63083005562 นางสาวกาณติมา จันทร ต�ะสอน
63083005563 นางสาวมัฐธิดา ชนันชนะ
63083005564 นางสาวเรณุกา หลวงคา
63083005565 นางสาววรรณิศา ไชยมา
63083005566 นางสาวนิภาวรรณ มหาไม#
63083005567 นางสาวชโลทร พุทธภูมิ
63083005568 นางสาวชุติมา อิ่นคํา
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63083005569 นางสาวกันต ฤทัย เป1Uยสุ
63083005570 นางสาวดลฤทัย เอมระดี
63083005571 นางสาวประภาพร เพชรก#อน
63083005572 นายอัครพล ดวงพัตรา
63083005573 นายอัญวัชร อยู�ยืด
63083005574 นายจาตุรงค ชัยนน
63083005575 นางสาวกรกช เทือกมล
63083005576 นายพงศธร อินศรี
63083005577 นายพงษ สิริ แสงโชติ
63083005578 นายนภนต รัตนไพศาลกิจ
63083005579 นายพิชญา ป7นบุตร
63083005580 นางสาวปรียารัตน อุปจักร 
63083005581 นายตันติกร เลิศคําแก#ว
63083005582 นางสาวณิชกานต เขียวมุ�ย
63083005583 นางสาวมณฑกาญจน ป7ญญาฟู
63083005584 นางสาวหนึ่งฤทัย กันทะลัน
63083005585 นายวันชัย พุทธสน
63083005586 นายไกรวุฒิ สมปุก
63083005587 นางสาวทิพวัลย ยอดปา
63083005588 นายสิทธิชัย บริพลคุณาเดช
63083005589 นางสาวอิศรา ชุ�มใจ
63083005590 นางสาวนันทิกานต กําทอง
63083005591 นางสาวขวัญชนก คําสม
63083005592 นายธิติพล หลวงแสน
63083005593 นางสาวศิลาพร คําเพ็ชร
63083005594 นางสาวทิพย สุดา ขาวผ�อง
63083005595 นายธัญพิสิษฐ ใจแข็ง
63083005596 นางสาวกมลพรรณ สมสวัสด์ิ
63083005597 นายณัฐวุฒิ กันต๊ิบ
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63083005598 นายอรรณพ พรหมภิญโญ
63083005599 นางสาวฐิตินันท อินต�ะจักร 
63083005600 นางสาววราภรณ สุพรรณ 
63083005601 นางสาวพีรพรรณ หาญปJา
63083005602 ว�าที่ร#อยตรีภูวเดช มณีเจริญ
63083005603 นายทศวรรษ รัตนจันทร 
63083005604 นางสาวภิญญดา เขียวป7ญญา
63083005605 นางสาวกนกวรรณ สุขคง
63083005606 นางสาวณัฐณิชา ใจปHนตา
63083005607 นางสาวระพีพรรณ ลัดดาธนพงษ 
63083005608 นางสาวพลอยไพลิน ทองแก#ว
63083005609 นายอรรถวิทย แสนแปง
63083005610 นายกฤษณะพงศ สีนารี
63083005611 นายศิวกร ป7นอ#าย
63083005612 นางสาวน้ําทิพย รัตนป7ญญาธร
63083005613 นายรสิญจน ไตรรัตนโชติ
63083005614 นางสาวรจิตร แสงใส
63083005615 นางลมัยพร ใจเย็น
63083005616 นางสาวอัญชลีพร ชมภูราช
63083005617 นางสาววสุนันท ภู�จีน
63083005618 นางสาวกันยกานต ป7ญญายืน
63083005619 นายณัฐธิพงศ ไชยวงค 
63083005620 นางสาวชัญญารินทร ไชยะ
63083005621 นางสาวพอหทัย เกลี้ยงสง
63083005622 นายชีพชนก อะกะเรือน
63083005623 นางสาววนิดา ฮาวบุญป7Pน
63083005624 นางสาวผ�องพรรณ จองหอม
63083005625 นางสาวธันยพร คําแสนสุข
63083005626 นางสาวทิตยา วงค ปรีชาชาญ
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63083005627 นายชวนัตถ ทัพเบิก
63083005628 นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา
63083005629 นางสาวไกรพิกา ทองกก
63083005630 นายศักด์ินรินทร แก�นกล#า
63083005631 นางสาวชัญญานุช ผาสิงห 
63083005632 นางสาวอารีรัตน สืบใจ
63083005633 นางสาวอรจิรา พรมเลิศ
63083005634 นางสาวเจนจิรา มะโนอินทร 
63083005635 นางสาวชลธิชา ตาวิยะ
63083005636 นายไกรวิน นันทสิงหฤกษ 
63083005637 นางสาวจุฑามาศ ศรีอ�อน
63083005638 นายพีรวัส ซี
63083005639 นางสาวกาญจนาทิพย นันตา
63083005640 นางสาวนันท วิชิดา วิชัยสิริตระกูล
63083005641 นางสาวภัทรภา วิรุฬห ศรี
63083005642 นางสาวชนากานต สุทธาชีวะ
63083005643 นางสาวอรวรรณ ใจวรรณ
63083005644 นางสาวจิติมา สุวรรณโสภณ
63083005645 นายอภิเดช เรือนรู
63083005646 นางสาวบุศรินทร บุญเต็ม
63083005647 นางสาวปวีณา พานิชกุล
63083005648 นางสาวภัทรกันย กิติยศ
63083005649 นางสาวพัฒนรัตน ลังกาตุง
63083005650 นายรัฐพล แสงสีดา
63083005651 นางสาวอภิชญา เวียงคํามา
63083005652 นางโสพิศ ศรียงค 
63083005653 นายชญานิน พุทธลก
63083005654 นายกิตติพัฒน คงหมี
63083005655 นางสาวธมนวรรณ พงษ เสถียรศักด์ิ
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63083005656 นางสาวมยุรี กันนา
63083005657 นางสุกัญญา เนตร
63083005658 นางสาวนิตยา หลานวงค 
63083005659 นางสาวกชามาศ มุณีจินดา
63083005660 นายธีรพงศ วงค อินทร 
63083005661 นางสาวสัณห สิรี สุทธวงค 
63083005662 นางสาวนภัสวรรณ สนินัด
63083005663 น.ส.ธัญญาภัทร อุดมไพรวารี
63083005664 นายจักรกฤษณ จินดาขัด
63083005665 นางสาวเกษรินทร นันปHนตา
63083005666 นางสาวรุจยา มีทองคํา
63083005667 นางสาวอรนุช ศรีตา
63083005668 นางสาวนิตยา ทองทรัพย 
63083005669 นางสาวจินตนา สร#อยฟRา
63083005670 นางสาวศศิชา เบญจประภาพร
63083005671 นายศรัณยู ชัยยอง
63083005672 นางสาวกัณฌริณีย ยางงาม
63083005673 นางสาวอัจฉราภรณ ตักเตือน
63083005674 นางสาวสุกัญญา พุทธวงษ 
63083005675 นางสาวปHยะมาศ พุทธา
63083005676 นางสาววริศา แสงทิพย 
63083005677 นางสาวจุฬาลักษณ แม�นรัตน 
63083005678 นายสุรเกียรติ สีมา
63083005679 นายณัฏฐวุฒิ นําปูนสัก
63083005680 นางสาวสุวพัชร สอนดี
63083005681 นางสาวทักษพร ธรรมสิทธ์ิ
63083005682 นางสาววรารัตน ต�ะวงค 
63083005683 นางสาวอารยา ไกรวายุกุล
63083005684 นายเสกสรร นาวาสุวรรณ
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63083005685 นางสาวชฎาธาร ใจกว#าง
63083005686 นางสาวกานต ธีรา ตู#ทอง
63083005687 นายบุรณ พิภพ ธนะเพ่ิม
63083005688 นางสาวกาญจนา แซ�ว#าง
63083005689 นางสาวจีราพร เมธา
63083005690 นางสาวมิรันดา กฤษดาพาณิชกุล
63083005691 นางสาวเครือมาศ ฝูงพิลา
63083005692 นางสาวชุติกาญจน คุ#มจุ#ย
63083005693 นายอธิคม ปJาธนู
63083005694 นางสาวกนกนาถ สุธรรมน#อย
63083005695 ส.ต.ท.วีระพล พรมมีเดช
63083005696 นางสาวเกวลิน ไชยชมภู
63083005697 นางสาวสราทิพย ประดิษฐ 
63083005698 นายสุกฤต แก#วกันทะ
63083005699 นายอนุกูล สารมณี
63083005700 นางสาวจามจุรี ยอดคําเหลือง
63083005701 นางสาวสุวารี จินดามัง
63083005702 นางสาวรพีพรรณ เผือกสังคชา
63083005703 นางสาวกนกวรรณ ตาแก#ว
63083005704 นางสาวรุ�งนภา เดชอุดม
63083005705 นางสาวศศิริณ วิวัฒนพงศ พันธุ 
63083005706 นายสาธิต อนุปHม
63083005707 นางสาวอัญลดา จมขัน
63083005708 นางสาวดวงกมล วงค ตาเขียว
63083005709 นางสาวเขมฐิกา ระลึก
63083005710 นางสาวพิรยา คําป7น
63083005711 นางสาวสุพรรณี ถาวรกานต สกุล
63083005712 นายดิศกุล มีสุข
63083005713 นางสาวสุจิราภรณ ชารอด
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63083005714 นายพิชิต อุทกวาทิน
63083005715 นางสาวณัฐริษา ใจอินทร 
63083005716 นางสาวกัญญารัตน เมืองตา
63083005717 นางสาวศิริพร ป7Uนรูป
63083005718 นางสาวศุภ ลักษณ  สุขสาด
63083005719 นางรัตนาพร ธนะจักร
63083005720 นางสาวณัฐา มหาคุณวงศ 
63083005721 นายรติ คําจันทร 
63083005722 นางสาวดลนภา ถาใหม�
63083005723 นางสาวเจนจิรา นาแก#ว
63083005724 นางสาวศิริวรรณ บ#านสระ
63083005725 นางสาววัฒนาพร ป7นทะแค
63083005726 นางสาวก่ิงกาญจน ดวงแค
63083005727 นางสาวกรรณิการ ตายะ
63083005728 นางสาวภัสรัต มณีวรรณ
63083005729 นางสาวปHยาภรณ ปHนคํา
63083005730 นายประวิทย ต#าวพรหม
63083005731 นางศศิวิมล กุศลพิทักษ ชีพ
63083005732 ว�าที่ ร.ต.กิจวัฒน ราชบุญยืน
63083005733 นางสาวพรรณนิภา  ุสุคําตา
63083005734 นายวีรศักด์ิ มากสุข
63083005735 นางสาวจีรทิพย ทิพยวงศ 
63083005736 นายสมเกียรติ โสภารัตน 
63083005737 นายก#องตระกูล โกมลโรจน 
63083005738 นางสาวอริญา ป7นแก#ว
63083005739 นางสาวกมลวรรณ เวียงนิล
63083005740 นางสาวกัลปQปภัส ใจสาม
63083005741 นางสาวพรทิพย วงค วัน
63083005742 นางสาวธนพร พงศ ธเนศ
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63083005743 นายปHยะนันท จันทร กอง
63083005744 นางสาวเอเชีย ธัญญะกิจ
63083005745 นายธนกิจ เก้ียวฝ7Uน
63083005746 นายชยพล ข�ายคํา
63083005747 นางสาวธาราทัศน พรจิรายุวัฒน 
63083005748 นายวิทยา หอมมาลา
63083005749 นางสาวพิมพ ใจ ศรีคํา
63083005750 นางสาวเพ็ญนภา สุมาลา
63083005751 นางสาวอารดา หลักคํา
63083005752 นางสาวพันธ วิรา กันทะอุโมง
63083005753 นางสาวกันติยา กองมา
63083005754 นางสาวสุภาพร ธนะขว#าง
63083005755 นางสาวก่ิงกาญจน หวานน้ํา
63083005756 นายอนุพงษ ทาระศักด์ิ
63083005757 นางสาวธันย มุนินทร อินทะพันธุ 
63083005758 นายปณิธาน สมศรี
63083005759 นายฐิติวุฒิ รีชีวะ
63083005760 นางสาวฐิติมา เสาเปา
63083005761 นายเกียรติศักด์ิ พรหมศร
63083005762 นางสาวจันทภา มีเสียง
63083005763 นางสาวลักขิกา พวงจิตร
63083005764 นายดิษยพงศ รีรักษ 
63083005765 นายคณิศร เพาะเจาะ
63083005766 นางสาวภาวศุทธ์ิ คติศิริกุญชร
63083005767 นางสาวจิตติกร ป7ดสาพันธุ 
63083005768 นายเมธี รินชุมภู
63083005769 นางสาวอัญชญา สุวรรณ
63083005770 นางสาวณัฐิดา กรชวน
63083005771 นางสาวจรรยา หยกสถาพรกุล
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63083005772 นายธวัชชัย กิติหม�อง
63083005773 นางสาวนิชกานต สะเอียบคง
63083005774 นางศศิธร ทวีทิพย มงคล
63083005775 นางสาวเพ็ญนภา มโนปHง
63083005776 นายศิริพงษ ป7ญญาภู
63083005777 นางสาวรุ�งฤทัย ไฝเครือ
63083005778 นางสาวนิภาพร ส#มส#า
63083005779 นายโชคชัยณรงค วงศ ษา
63083005780 นางสาวณิชาภัทร เรือนศรี
63083005781 นางสาวสิริขวัญ ศรีอนันต 
63083005782 นางสาวประไพภรณ กาศวิบูลย 
63083005783 นางสาวณัฐสิริ วังวล
63083005784 นางสาวเบญญา ตรงประเสริฐศิริ
63083005785 นางสาวภัคภร ทวีจิตร 
63083005786 นางสาวกิตติยาพร ไชยเสน
63083005787 นางสาวสกุลทิพย ใจชุ�ม
63083005788 นางสาวปพิชญา วินิจกุล
63083005789 นางสาวแววพลอย ศรีมณี
63083005790 นางสาวประทุมพร กูลนรา
63083005791 นายสงกรานต พรมพิงค 
63083005792 นางสาวรัตนาภรณ ทิพย สูงเนิน
63083005793 นางสาวพิมพ ใจ ทาแก#ว
63083005794 นายพันธกานต กระจ�างแก#ว
63083005795 นางมัทนา พิงคะสัน
63083005796 นางสาวภชรภรรณ อินแสนต�ะ
63083005797 นางสาวสายสุนีย ผ�องใส
63083005798 นายวีระศักด์ิ อินใจ
63083005799 นางสาวอรทัย ไชยคําร#อง
63083005800 นางสาวศศินิภา แสนคํา
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63083005801 นางสาวศิรินยา ต๊ิบงา
63083005802 นางสาวอําไพ ปงปาคํา
63083005803 นางสุชาดา ไชยสลี
63083005804 นางวราวรรณ ชัยสมทิพย 
63083005805 นางสาวสุชาดา จันวันนา
63083005806 นางสาวณิชดา เคารพกิตติวงศ 
63083005807 นางสิริพร กรุณา
63083005808 นางสาวพรพรรณ พุทธรักษา
63083005809 นายพงษ รัตน งามชื่น
63083005810 นายสิรวิชญ จารุศักด์ิ
63083005811 นางสาวโสพิศ ยะแบน
63083005812 นายธิติ เสือจันทร 
63083005813 นางสาวกฤษณา วงค ไทย
63083005814 นางสาวกัญญา ทะนันไชย
63083005815 นางสาวศศิวิมล วีระคํา
63083005816 นางสาวจุฑามาศ ดอนแก#ว
63083005817 นางสาวคันธารัตน นะดํา
63083005818 นางสาวชลนารถ ขาวพราย
63083005819 นายทิติกร ป7ญจวิวัฒน กุล
63083005820 นางสาวสุธาสินี ต๋ันเป1Uย
63083005821 นายภูวดล แก#วมณี
63083005822 นางสาวธีนิดา ไชยมงคล
63083005823 นางสาวนิรัชฎา ไชยกุล
63083005824 นายนนทวัฒน ดอกจันทร 
63083005825 ว�าที่ ร.ต.หญิงนุชชบา แซ�เตีย
63083005826 นายวิกฤช เมืองโสม
63083005827 นางสาวสุนิดา เเก#วอุดมวัชระ
63083005828 นางสาววัชระวีร อินน#อย
63083005829 นางสาวมานิตา คําฟู
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63083005830 นางสาวมุนินทร คะณาระต�ะ
63083005831 นางสาวพิมพ นุดี ศรีแสงจันทร 
63083005832 นางทิพวรรณ คมนัย
63083005833 นางสาวสกาวเดือน แสงจักรวาฬ
63083005834 นางสาววัชรีพร ชมเชย
63083005835 นางสุธิดา เมฆเคลื่อน
63083005836 นางสาวรมิดา ขันเพชร
63083005837 นายพงศกร สุรินตุม
63083005838 นางสาวฐิติรัตน ฉัตรเท
63083005839 นายวัชรพงศ บุญทาคํา
63083005840 นางสาวสุพิชญา แสงสุข
63083005841 นางสาวเนตรนภิส เวียงลอ
63083005842 นางสาวกัญญ ชิตา ทรายน#อย
63083005843 นางสาวนงคราญ อุทธิยาเส#า
63083005844 นางสาวภัสรา วงค สิงห 
63083005845 นางสาวธัญญารักษ ไชยวงค คํา
63083005846 นางสาวอรณิชา กลิ่นหวล
63083005847 นางสาวเมธาพร หิมแอ
63083005848 นายอภิวัตร ยานะ
63083005849 นางสาวอรรินทร ศรีประจันทร 
63083005850 นายรัตนพล อมตชีวานนท 
63083005851 นายธีระพล ขันนาค
63083005852 นางสาวสรารัตน หน�อแก#ว
63083005853 นายธรรมรัตน ประสาท
63083005854 นางสาวมัลลิกา สมหารวงศ 
63083005855 นางสาวสรินยา คํามูลอินทร 
63083005856 นางสาวกษมา สิงห คํา
63083005857 นางสาววรรณทิพา กันทาวัน
63083005858 นายจิรายุ ถาวรสุข
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63083005859 นางสาวพิมลวรรณ นวลจันทร 
63083005860 นางสาวพรทิพย บัวหลวง
63083005861 นางสาวกรกนก กันทะศรี
63083005862 นางสาวโชติมณี นันตะนะ
63083005863 นางสาวชลธิชา รูปใหญ�
63083005864 นางสาวชมพูนุช เอื้อเฟ_Uอ
63083005865 นางสาววันวิสาข สกุลฤทธ์ิ
63083005866 นายชนาธิป จันทิมา
63083005867 นางสาวศิริกุล คําผง
63083005868 นางสาวรัตนา มูลชัย
63083005869 นางสาวณัฐสินี สิโรจน สกุล
63083005870 นายเสฏฐวุฒิ อ#นคูเมือง
63083005871 นางณัฐกฤตา ป7ญญาไว
63083005872 นางสาวธัญชนก แก#วมีบุญ
63083005873 นางสาวอัชณา เดชะบุญ
63083005874 นางสาวณัฐริกา แสงอรุณ
63083005875 นางสาวชลิดา การรุ�งโรจน 
63083005876 นางสาวปภาดา สนม
63083005877 นางสาวพรพรรณ จายคํา
63083005878 นายอัณณพ ศรีเปารยะ
63083005879 นายชวพันธุ รุ�งโรจน ประสิทธ์ิ
63083005880 นางสาวกัญญารัตน เกียรติคุณ
63083005881 นางสาวชัญญา สมเข่ือน
63083005882 นายณัฐวัตร บางออน
63083005883 นางสาวรุ�งทิพย  นะชิรัตน  
63083005884 นางสาวธนารักษ ศรีสาวงศ 
63083005885 นางสาวโสรยา ยารังษี
63083005886 นายฐิติโชติ ปุนนะมา
63083005887 นางสาวกรธิดา สาใจ
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63083005888 นายอดุลยวิทย โพธ์ิเงิน
63083005889 นางสาวกนกพิชญ สิทธิมงคล
63083005890 นางสาวนัชชา วิวัฒน ทัศไนย
63083005891 นางสาวรัชนี คํามอญ
63083005892 นางสาวสุภนิช แสนสุวรรณ 
63083005893 นางสาวศรีแพร มาใจ
63083005894 นายจักรภพ อุดมคุณ
63083005895 นางสาวธิดารัตน ยอดกันทา
63083005896 นางสาวปาริฉัตร จันทราภรณ 
63083005897 นางสาวนันท นลิน ลาวตูม
63083005898 นายศักด์ินรินทร ตันมา
63083005899 นางสาววนิดา อิยวญชัย
63083005900 นางสาวกฤษณา สนธิกุล
63083005901 นางสาวสุภาวดี ท#าวพันวงค 
63083005902 นางสาวทองสิน ทองวงค บุตร
63083005903 ว�าที่ ร.ต.หญิงลดาวัลย สีขันธ 
63083005904 นางสาวณัฐนพรัชญ จันทร หอม
63083005905 นางสาวศรัญญา สุเลียมมา
63083005906 นางสาววราพร อินชัย
63083005907 นางสาวนพวรรณ ป7ญญารอบรู#
63083005908 นายปรัชญ กร พูลเพ่ิม
63083005909 ว�าที่ ร.ต.หญิงพัชญา ลาวิตา
63083005910 นายฐิติกร ไชยวงค 
63083005911 นางสาวสุชาวดี องอาจ
63083005912 นางสาวปุณณ ณิษฐา ขันทะสอน
63083005913 นางสาวปรียาภัทร เตมีศักด์ิ
63083005914 นางสาวรัชญาพร แสนภา
63083005915 นายวีรภัทร อ#อยบํารุง
63083005916 นางสาวบรูไน แผ�นคํา
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63083005917 นายธนดล รักเรียน
63083005918 นายปกรกิตต์ิ เหล็กมล
63083005919 นายคุณากร โนวงศ 
63083005920 นางสาวอังคณา วงค ต�ะ
63083005921 นางสาวอุบลวรรณ พิกุล
63083005922 นางสาวศุภิสรา ทรวงแสวง
63083005923 นางสาวมัลลิกา กับปุละวัน
63083005924 นายภาสกร คําแก#ว
63083005925 นางสาววิภารัตน ยอดพรมมา
63083005926 นางสาวเมษยา มโนรํา
63083005927 นางเกศรินทร เมืองดี
63083005928 นางสาวภาวิณี พิมสารดุก
63083005929 นางสาวละอองดาว จักรปา
63083005930 นางสาววิยะดา ฝ7Uนแปง
63083005931 นางสาวทักษพร วงษ จุ#ย
63083005932 นางสาวนพเก#า สุริยะวงค 
63083005933 นายหนึ่งบุรุษ ทิพย บรรจงสุข
63083005934 นางสาวพิมพร สังฆสาโร
63083005935 นายนพพล จันทะมา
63083005936 นางสาวนฤพร สุริยะบุญ
63083005937 นางสาวชนิตา บริบูรณ ดี
63083005938 นางสาวธัญลักษณ คํามาบุตร
63083005939 นายพินัทพงษ พรหมเมศร 
63083005940 นายสรรค พร หล�อสุพรรณพร
63083005941 นายนพพล ธงชัย
63083005942 นางสาวชลดา บุญบําเรอ
63083005943 ว�าที่ ร.ท.อิทธิกร มูลเชื้อ
63083005944 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว�าง
63083005945 นางสาวชนากานต ระวังยศ
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63083005946 นายคงศักด์ิ มีปราชญ สม
63083005947 นายธวัชชัย มูลหล#า
63083005948 นางสาวธนัฏฐา เครือพรมมินทร 
63083005949 นางสาววาทิยา เผือดนอก
63083005950 นางสาวภัทราภรณ สายเกษม
63083005951 นางสาววันทนีย วงอินทร 
63083005952 นางสาวสิริกานต ปะระดี
63083005953 นางสาววรรณนิสา ขุนบุญ
63083005954 นายณัฐพล บังคมเนตร
63083005955 นางวราภรณ วงศ สูน
63083005956 นายเกรียงศักด์ิ จันทร ผ�อง
63083005957 นายเด�นพงษ วุฒิเสถียร
63083005958 นางสาวชนัญญา ปวงคําคง
63083005959 นางสาวพศิกา จีนะ
63083005960 นายณัฐนันท เลื่องสุนทร
63083005961 นางสาวนิภาพร คืนมาเมือง
63083005962 นางสาวอณัญญา ไชยลังกา
63083005963 นายทรงเดช ปาละปHน
63083005964 นางสาวณัสิญานี พากเพียร
63083005965 นางสาวเขมิกา พิเชฐกุลสัมพันธ 
63083005966 นายปรีชาเวช สุขเกิน
63083005967 นางสาวรุ�งตะวัน มะรังษี
63083005968 นายวีรภัทร โปธาย่ี
63083005969 นางสาวพัชราภรณ พรมตา
63083005970 นางสาวธนพร กอนแสง
63083005971 นางสาวดวงใจ แสงบุญเรือง
63083005972 นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ
63083005973 นายอรุช นันตา
63083005974 นางสาวเสาวณา สุกะละ
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63083005975 นางสาวนันท วลิน จอมสว�าง
63083005976 นางสาวฐาปนี อยู�เปTนสุข
63083005977 นายทิวา เข็มพันธ 
63083005978 นายศุภวุฒิ อ�องวิลาศ
63083005979 นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท 
63083005980 นายญาณพล ไพรอมรรัตน 
63083005981 นางสาวอภิชญา สุขโสด
63083005982 นางสาวภคมน พรหมรักษ 
63083005983 นางสาวมณีรัตน จอมคําสิงห 
63083005984 นางสาววรรณพินันท พรหมดิเรก
63083005985 นายนรินทร จอมใจปRอ
63083005986 นายธุวานนท ทนดี
63083005987 นางสาวสุธิตา คําเขียว
63083005988 นางวราภรณ เสียงอ�อน
63083005989 นางสาวเทพวรรณ มุกดานัน
63083005990 นายนราธิป อู�เงิน
63083005991 นางสาวอารียา หิมพาน
63083005992 นางเยาวลักษณ หอมชู
63083005993 นางสาวขจาริน เวียงนาค
63083005994 นายปฏิภาณ พงษ เย็น
63083005995 นายธนพล วรรณชัย
63083005996 นางสาวอรภา ธนาวุฒิกูร
63083005997 นางสาวลําเทียร ปHงเมืองเหล็ก
63083005998 นางสาวอรนิภา ฟูเชื้อ
63083005999 นายพัชรวุฒิ แก#วอินแสง
63083006000 นางกันตยา จันหอม
63083006001 นายธีร วราอัฐ คําลือเมือง
63083006002 นางสาวหทัยวัลย เมืองมูล
63083006003 นางสาวอาริสา คาดคําฟู
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63083006004 นางสาวศิรินารถ จําปา
63083006005 นายพงษ สนิท ปะมาละ
63083006006 นางสาวภัทราวรรณ แสนคําลือ
63083006007 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกฤษณา ทนันชัย
63083006008 นางสาวกมลชนก กบกันทา
63083006009 นางสาวสุทธิดา เงาคํา
63083006010 นางสาวปHยวรรณ ปHโย
63083006011 นางสาวพิมพ วิลัย โกสุโท
63083006012 นางสาวรสพร ชาติสุภาพ
63083006013 นายอิชนินกรณ ธัญกัญจณธรณ 
63083006014 ว�าที่ร.ต.หญิงทิพวัลย สมหงษ 
63083006015 นายณัฐพล จันทร คํา
63083006016 นางสาวกาญจนา อุตมะ
63083006017 นายเอกชัย แซ�แต#
63083006018 นายอนุพันธ ศรีก#อนแก#ว
63083006019 นางสาวทัดดาว สมประสงค 
63083006020 นางสาวพัธราวรรณ ทุ�งเก#า
63083006021 นางสาวธัญญลักษณ ปาระมีโชค
63083006022 นางสาวชลธิชา ปHงเมือง
63083006023 ส.ต.วรรณเดช สะดับ
63083006024 นางสาววศินี สีตาบุตร
63083006025 นายธุภนนท พรุ�งหล#า
63083006026 นางสาวพัชราภรณ ต2านะ
63083006027 นายอุเทน ใฝJจิต
63083006028 นางพัทธนันท ป7นเดง
63083006029 นางสาวนภัสนันท กันทะวงค 
63083006030 นางสาวมณีรัตน เจดีย คํา
63083006031 นางสาวธารวิมล ชัยวงค 
63083006032 นางสาวอรพรรณ บุญญานุกุล
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63083006033 นางสาวปราณี เสริมวุฒิกล#า
63083006034 นางสาวอทิตติยา พลสูงเนิน
63083006035 นางสาวเบญจมาภรณ สิงห แก#ว
63083006036 นางสาวนัทชฎาภรณ กันทะเปTง
63083006037 นางสาวกรรณิการ แก#วอาภัย
63083006038 นางสาวกาญจนา ไชยลังการ 
63083006039 นางสาวอัจฉราวดี ยะคําปRอ
63083006040 นางสาวกรรณิการ พรมป7Pน
63083006041 นายพลกฤต อุปละ
63083006042 นางสาวอุทัยวรรณ คํามา
63083006043 นางสาวกัญญาภัสร เภตรา
63083006044 นางสาวพรปวีร วงศ แก#ว
63083006045 นายปรีชา รักเจ#าไทย
63083006046 นางสาวอุษา สุริโท
63083006047 นางสาวสุทธามาศ ป7นติ
63083006048 นางสาวรัชฎาภรณ คํายุ
63083006049 นางสาวภัสรา วงค พุฒ
63083006050 นางฐิติมา สราญณิยธรรม
63083006051 นายพุฒิพร คําวงษา
63083006052 นางสาวศศิวิมล เพ่ิมธัญกรณ 
63083006053 นางสาวชลลดา กองสุข
63083006054 นางสาวกฤตยา ป7นอินแปง
63083006055 นายวีรวัฒน เทพอินทร 
63083006056 นางสาวสุพิชญา บัวหลวง
63083006057 นายพชรพลัฏฐ โพธ์ิเจริญ
63083006058 นางสาวณัฏฐ ชนัญพร โพธิวงค 
63083006059 นางสาวแสงรวี ศรีทน
63083006060 นายพิษณุ ชมภู
63083006061 นางสาวณัฐธิดา ป7ญญาเป1ยง
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63083006062 นายศุภกฤต สุนทร
63083006063 นางสาวณิชาภัทร สุภาวรักษ 
63083006064 นางสาวเอื้อมพร มะโนเพ็ญ
63083006065 นางสาวณัฐพิมล ดงเขตต 
63083006066 นางสาวศิริรัตน ขวัญวารี
63083006067 นางสาวธันย ชนก ดุษฎีไพรวัลย 
63083006068 นายกฤตชภัช แดงมณี
63083006069 นายกิตติพงศ เรือนแก#ว
63083006070 นางสาวกฤติยาณี สุทธการ
63083006071 นายณัฐชา แสงมา
63083006072 นางสาวศิรินพร ศรีวิชัย
63083006073 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุธาลิณี ต้ังตัว
63083006074 นางสาวพัชรินทร ธิยะจง
63083006075 ว�าที่ร#อยตรีหญิงศรินทร แสนปวน
63083006076 นายอติชาต สิงห รีวงศ 
63083006077 นางสาวนัฐกาญจน รินพล
63083006078 นางสาวสุภาภรณ มะกอกน#อย
63083006079 นางสาวมยุรี สุจะนิวงค 
63083006080 นางสาวกนกกาญจน ปุรณะวิทย 
63083006081 ว�าที่ร#อยตรีธนัชพล อุ�นกาศ
63083006082 นายอํานาจ พันละออง
63083006083 นางสาวพัชราชูธิต ชัยชนะ
63083006084 นายสุวรรณ แก#วปHนตา
63083006085 นางสาวญาณิศา ปวนสุรินทร 
63083006086 นางภัทรา ปากกล#า
63083006087 นางสาวอาจารีย พ่ึงฟอง
63083006088 นางสาวยศนันท ดวงวิโรจน 
63083006089 นางสาวอริสรา สามแสน
63083006090 นายธนกฤต ทวีวงษ 
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63083006091 นายอธิวัฒน สิริภัทรชัยสิน
63083006092 นายสุรพงษ ใจปHน
63083006093 นางสาวสุชาดา หงษ คํา
63083006094 นางสาวณัฐธิกา นวลหอม
63083006095 นายธีรพงค ต๊ิบพรม
63083006096 นายทรงวุฒิ จิตต ประจง
63083006097 นางสาวณิชชยา น#อยแกง
63083006098 นายนฤพงศ ทาแกง
63083006099 นายธีรภัทร วังคะออม
63083006100 นางสาวกัญยาณี สุขแสงเดือน
63083006101 นายศรุต แสงประกายทอง
63083006102 นางสาววิรินทร ดา สิงห พรหม
63083006103 นายธวัชชัย อินตุ�น
63083006104 นางสาวกนกวรรณ กองเมือง
63083006105 นายธนาภพ มะโนรมย 
63083006106 นายมงคล อ#อยหวาน
63083006107 นางสาววิภา สาระไชย
63083006108 นางสาวนุจิรา วงค เขียวแดง
63083006109 นายศุภเชษฐ เพ็ชรอําไพ
63083006110 นางสาววิภาดา วันชัย
63083006111 นายจีรศักด์ิ สุทธิพานิช
63083006112 นางสาวยุวรินทร รัศมีสีสว�าง
63083006113 นายธนกร ขยันกิจพัฒนา
63083006114 นางสาวเอื้องฟRา ธงภักด์ิ
63083006115 นายประสิทธ์ิ โกวฤทธ์ิ
63083006116 นางสาวฐนมณ อินถา
63083006117 นายปHยะพงษ มูลผึ้ง
63083006118 นางสาวเกษศิรินทร ขัดสาร
63083006119 นายศุภโชค ไชยชมภู
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63083006120 นางสาวอินทุอร ผาชลา
63083006121 นางสาวอรอนงค แสนทา
63083006122 นางสาวกมลลักษณ ธิปJาหนาด
63083006123 นางสาวรัชนียา ป7นดิ
63083006124 นางสาวนริสรา เดชากุลวัฒน 
63083006125 นายวิชา พละหงษ 
63083006126 นางสาวปุษยา ม่ันคง
63083006127 นางสาวญาณิฐา ฝ7Uนคําอ#าย
63083006128 นางสาววราภรณ ปHZนใหญ�
63083006129 นางสาวขวัญจิรา สุทธิกาปลูก
63083006130 นางสาวอวัสดา สาวะจันทร 
63083006131 นางสาวดวงหทัย ตาคํา
63083006132 นางสาวกรกนก สุทธิสวัสด์ิ
63083006133 นางสาวจุฬาลักษณ ฟูใจ
63083006134 นายณัฐกร มีสุข
63083006135 นายพิทยาธร อะกะเรือน
63083006136 นายสุทธนันท ศรีวรรณตัน
63083006137 นางสาวสุรีรัตน ศรีวงค 
63083006138 นางสาวชลธิชา จําปารัตน 
63083006139 นางสาวจินทราพร ไชยยอง
63083006140 นางสาวนิราพร ธรรมขันกาศ
63083006141 นางสาวรังสิมา ชัยวร
63083006142 นายพงษ ศักด์ิ สุรวงค 
63083006143 นางสาวดารุณี อุประ
63083006144 นายอานนท คําแปง
63083006145 นายธนภัทร ดวงแก#ว
63083006146 นางสาวศิริภา ไชยวุฒิ
63083006147 นางสาวอัญชลี กรงทอง
63083006148 นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ
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63083006149 นางสาวมนทิรา จินะจันตา
63083006150 นางสาวสุดารัตน ศรีสุข
63083006151 นายลีฉ�า เบเช
63083006152 นายคมสันต์ิ ใจยศเส#า
63083006153 นางสาวณัฐริกา กาบจันทร 
63083006154 นางปานจรีย นามวิชัย
63083006155 นางสาวกาญจนาพร อั่วกลาง
63083006156 นางรุจิรา มีบุญ
63083006157 นางสาวกาญจนา คลายใจ
63083006158 นายวีระนนท จันทร ถา
63083006159 นางสาวนลินทิพย สารตา
63083006160 นางสาววิภาวัล จุมปู
63083006161 นายยสินทร แสนแก#วกาศ
63083006162 เด็กหญิงพรรณณิฌา เทือกท#าวพรม
63083006163 นางสาวปรียาพร ก#องสุรกาญจน 
63083006164 นางสาวพิมสิริ ป7ญญาเจริญ
63083006165 นางสาวสายธาร อ�อนหวาน
63083006166 นางสาวชุติกาญจน นันทะชัย
63083006167 นางสาวผกามาศ สว�างกาย
63083006168 นายกฤตนัย สอนแอ#ว
63083006169 นางสาวนิลุบล อินต�ะรัตน 
63083006170 นายเข็มเพชร งามจิตเจริญ
63083006171 นางสาวสโรชา บุญมาก
63083006172 นางสาวนพาพร พรมสาร
63083006173 นางสาวณัฐนลิน สายคํามา
63083006174 นางสาวอุบลวรรณ สวนสุวรรณ
63083006175 นายพัฒนโรจน โรยสูงเนิน
63083006176 นางสาวอุทุมพร ยุชมภู
63083006177 นายเอกพงษ สมคําดี
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63083006178 นางสาวทัศนีพรรณ เเก#วก#อ
63083006179 นางสาววาดตะวัน ทองพลี
63083006180 นายวิทวัส วังหม่ืน
63083006181 นางสาวพิมพ ชนก มูลรินทร 
63083006182 นางสาวคัทลียา ม่ันคงพาณิชย 
63083006183 นายเทวชาติ วิเศษนาเรียง
63083006184 นายวีรวิชญ ชัยประสิทธ์ิ
63083006185 นางสาวขวัญวิไล วงษ อ#าย
63083006186 นางสาวพาณิภัค ก#อใจ
63083006187 นางสาวชญาพร ถนอมไทย
63083006188 นางสาววณัชพร แผ�นทอง
63083006189 นางสาวชลธิชา เทศภูมิ
63083006190 นายบัณฑิต จ้ีทิตย 
63083006191 นางสาวมัณฑนา จิระไอย 
63083006192 นายวุฒิสันต ไวตา
63083006193 นายจงรัก จุไร
63083006194 นายต�อตระกูล ตอนใจ
63083006195 นายธนารักษ ไชยธรรม
63083006196 นายธเนศพล สันธิ
63083006197 นายธันย ศรุต กําเนิด
63083006198 นางสาวเครือหงค มหาวรรณ
63083006199 นางสาวสุธิดา อินทร สุวรรณโณ
63083006200 นางสาวนุธิดา กันธิมา
63083006201 นางสาวณัฐธณฐศา วิชัยวนารัตน 
63083006202 นางสาวนิรชา จงกล
63083006203 นางสาวธนภรณ แสวงรุจิธรรม
63083006204 นายปฐมพงษ มะยาระ
63083006205 นางสาวนันทวัน โอดปะละ
63083006206 นายเทิดศักด์ิ คําแสน
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63083006207 นางสาวณัฐณิชา มาอินทร 
63083006208 นางสาวณัฐภัทร ตาดี
63083006209 นายจักรพันธ สิงห เรือง
63083006210 นายกิตติภูมิ ทิพย ก2า
63083006211 นางสาวณัฐทนี ภาคเมธี
63083006212 นางสาวเบญจภรณ พราหมณ เทศ
63083006213 นางสาวกัญญาวีร ภูริป7ญญาวรกุล
63083006214 นางสาวสันต ฤทัย นันตา
63083006215 นางสาวจันทร สุดา นวนคํา
63083006216 นางสาววีรญา พระอังคาร
63083006217 นายธีรพงศ อภิวงษ งาม
63083006218 นางสาวเมธาวี พวงสายใจ
63083006219 นายเกียรติศักด์ิ จันทร ศักด์ิ
63083006220 นางสาวอรชพร ทวีรัตน 
63083006221 นายทัศน พล เเก#วเทพ
63083006222 นายสรณชน ก#อนสมบัติ
63083006223 นางสาวอรนภัส มหาเทพ
63083006224 นายคลธนัช บังาม
63083006225 นางสาวกนกพร เจภูมิ
63083006226 นางสาวภัทราวรรณ ขันธิวงค 
63083006227 นางสาวกาญจนาพร เต2จ�ะ
63083006228 นางสาววิรัญญา นาสิทธ์ิ
63083006229 นางสาวชลิตา มุดแก#ว
63083006230 นางสาวอภิญญา สิทธิวงค 
63083006231 นางสาวศศินา ใจกองคํา
63083006232 นางสาวศุทธินี ปฏิยัติ
63083006233 นางสาวปวริศา ศรีคงเกิด
63083006234 นายณัฐดนัย แซ�เหลียง
63083006235 นางสาวสุธาริณี วัฒนะพานิช
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ระดับปริญญาตรี

63083006236 นางสาววศินี ต้ังมีกิจ
63083006237 นางสาวพัชราภรณ ภาคภูมิ
63083006238 นางสาวชื่นกมล แสนอุ�น
63083006239 นายนราพงศ เตชะสืบ
63083006240 นางสาวอัฐภิญญา ณ ลําปาง
63083006241 นางสาวศศลักษณ เดนทะจักร 
63083006242 นายวสันต พรมเมือง
63083006243 นางสาวธิดารัตน ไชยวงค 
63083006244 นางสาวรัตนา พรมป7ญญา
63083006245 นายเจษฎากร เมืองชุม
63083006246 นางสาวกานต ธิดา ใจอินทร 
63083006247 นางสาวกรภัทร ลาวเฉียง
63083006248 นางสาวกัญญพัชร ป7สสา
63083006249 นายธนารัฒน บุญแสง
63083006250 นายณฐนน ชุมภูเทพ
63083006251 นางสาวฐิติรัตน ใจดี
63083006252 นายปริญญา นาตัน
63083006253 นายอมรเทพ ไข�แก#ว
63083006254 นายธีระพงษ แผ�นทอง
63083006255 นางสาววาสนา แซ�ย�าง
63083006256 นางสาวนฤมล อินต�ะรักษา
63083006257 นางสาวพิชญ อภิวงศ งาม
63083006258 นางสาวจุรีภรณ อินสุยะ
63083006259 นางสาวชญานุช ไชยรัตน 
63083006260 นางสาวเสาวลักษณ ลักคณะ
63083006261 นางสาวรวินท นิภา เหมืองหม#อ
63083006262 นางสาววรรณกาญจน เป1Uยตา
63083006263 นางสาวอนงค พรรณ งานขยัน
63083006264 นางสาวนาตยา สิงหนาท
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63083006265 นายพีระพงษ ขัติโย
63083006266 นายธัน ธวัช ร  ธนะ ภิรมย  กรณ  
63083006267 นางสาวธัญภาอร สุภัควิชญกุล
63083006268 นางสาวพิกุล โสภา
63083006269 นางสาววัลย นภัสร วรรณศรี
63083006270 นางสาวสุวิมล อินกูล
63083006271 นายอุเทน หม้ันขัน
63083006272 นายณัฐพงศ แก#วอินศรี
63083006273 นางสาวทิฆัมพร ยงยศ
63083006274 นางสาวปุณิกา เรือนเฟย
63083006275 นางสาววิชชุลดา อินต�ะขัน
63083006276 นางสาวปHย วรา ศรีคํามูล
63083006277 นางสาวฤทัยรัตน รักชาติ
63083006278 นางสาวเบญญทิพย ขัดธิพงษ 
63083006279 นางสาวธนวรรณ อินทรยงค 
63083006280 นายธนธรณ ดารารัตน 
63083006281 นางสาวณัฐนรี ดวงชุ�ม
63083006282 นางสาวทัศนีย พร กองตา
63083006283 นางสาววนัชพร ขันแก#ว
63083006284 นายเจตนิพัทธ อะกะป7น
63083006285 นางสาวณิชารีย มงคล
63083006286 นางสาวอรุณประภา วงค แก#วเก้ียว
63083006287 นางสาวจุรีภรณ จันทลักษณ 
63083006288 นางสาวรุ�งรวิน ชูแช�ม
63083006289 นางสาวจิตรา ใจปHง
63083006290 นายวัชรพงษ มานะ
63083006291 นางสาวณัฏฐธิดา อุ�นเจริญ
63083006292 นางสาวสาวิตรี ติวาติน
63083006293 นายวชิระ เลิศพรกุลรัตน 
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ระดับปริญญาตรี

63083006294 นายกฤติบุญญ เสราดี
63083006295 นางสาวปานปรียา อ�องคํา
63083006296 นายเนติพล สุขสมบูรณ 
63083006297 นางสาวณัฐพัชร วงศ ชัยพาณิชย 
63083006298 นางสาวพงษ นภา ถนอมใจ
63083006299 นางสาวนพมาศ เทพธานี
63083006300 นายไชยเดช เขตสกุลคีรี
63083006301 นางสาวลลิตา ป7ญญามี
63083006302 นายณัฐชนน เผ�าบ#านฝาง
63083006303 นางสาวปณคพร แสนใจบาล
63083006304 นางสาวนงลักษณ โพธ์ิแปลง
63083006305 นางสาวสายชล กันทะวัง
63083006306 นายวีระยุทธ ธนะสมบัติ
63083006307 นางสาววันวิษา งามสม
63083006308 นางสาวณัฐชา เลิศสํารวยพันธุ 
63083006309 นายทศพล ตันน#อย
63083006310 นางสาวปนัดดา ดู�คํา
63083006311 นางสาวปฐมาวดี จันทร สองสี
63083006312 นางสาวพิชามญชุ ยาณะ
63083006313 นางสาวลักษิกา ขันทราษฎร 
63083006314 นางสาวปHยะนุช ดวงจวน
63083006315 นางสาวณัฐริกา ปูนตา
63083006316 นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา
63083006317 นายนราธร กัณทาพันธุ 
63083006318 นายอิทธิกุล บุญทา
63083006319 นางสาวอารีรัตน สุวรรณโน
63083006320 นางจุฑามาส เข่ือนสอน
63083006321 นายธนภูมิ ตะนาวรรณ 
63083006322 นางสาวมาได ไวสติ
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63083006323 นางสาวอัญชนาพร บุญต�าย
63083006324 นางสาวชนาพร ยักครินทร 
63083006325 นางสาวศุภากร ทวีราช
63083006326 นางสาวพรญาณี คําต้ือ
63083006327 นางสาวนันธกานต พุฒนิล
63083006328 นางสาวญาณัจฉรา สิงห แก#ว
63083006329 นายมงคล ยาวยวน
63083006330 นายศรัณย เขียวขาว
63083006331 นายสุขสันต ซาวบุญตัน
63083006332 นางสาวอริสรา ปงลังกา
63083006333 นางอัญธิกา เมืองแก#ว
63083006334 นางสาวกรชุดา จงเอื้อกลาง
63083006335 นางสาวอาภารัศม์ิ ยาดี
63083006336 นางสาวรุ�งฤทัย จิน�ะ
63083006337 นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล
63083006338 นายอภิวิชญ บุญมี
63083006339 นางสาวพิราวัลย สุจริตจันทร 
63083006340 นางสาวณัฐสิริกานต อุทธจักร
63083006341 นางสาวภาณุมาศ เสาร แก#ว
63083006342 นางสาวณัฐชนก มณีขัติย 
63083006343 นางสาวพิมพิศา ณ ลําปาง
63083006344 นางสาวมนต ทิพย เดอะโพ
63083006345 นางสาวศุภลักษณ มอญแสง
63083006346 นางสาวธิดารัตน ต�ะวิกา
63083006347 นางสาวภัคจิรา สายคําวัง
63083006348 นางสาวกมลพร วงค วาร
63083006349 นางสาวทักษพร ทวีรัตน 
63083006350 นางสาวฐิณีณัฐ วรกุล
63083006351 นายรชธร ประดิษฐ ศา
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63083006352 นายสมพัฒน ทองสุข
63083006353 นายวิชิต สุจริต
63083006354 นายสิริวัฒน ชุ�มใจ
63083006355 นางสาวขวัญหทัย ถาแก#ว
63083006356 นางสาวสุนันวดี พวงจิตร
63083006357 นางวราภรณ จันทิมา
63083006358 นางสาวอรณิชา วังใจชิด
63083006359 นางสาวศศิรส ศรีนวล
63083006360 นางสาวทิพวรรณ หลวงณรงค 
63083006361 นายอนาวิล ณ เชียงใหม�
63083006362 นางสาวมยุรี เซ�งเฮ�อ
63083006363 นางสาวอาภาภัทร วัฒนาวงศ ชัย
63083006364 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
63083006365 นางสาวอนัญลักษณ อินตะนัย
63083006366 นางสาวอารียา สาคีรี
63083006367 นางสาวโสภิดา จินะกาล
63083006368 นางสาวชไมพร ดงดอน
63083006369 นางสาวจุฑามาศ เลสัก
63083006370 นายปรีชา บุญมาลา
63083006371 นายรัชชานนท ใบบัว
63083006372 นางสาวชุติกาญจน หรรษคุณาฒัย
63083006373 นางสาวเณฬิกา วิริยะพันธ 
63083006374 นางสาวศศิวิมล คําธง
63083006375 นางสาววรรณวิกา ใจเชื้อ
63083006376 นางสาวแก#วตา อนันต วิไล
63083006377 นายบัญชา ณ.เชียงใหม�
63083006378 นางสาวครองขวัญ ใจเย็น
63083006379 นางสาวฟองจันทร แสงโชติรักษ วงศ 
63083006380 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเปTง
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63083006381 นายพิชญ ชะอ#อน
63083006382 นายธนวัฒน โชติกิตติ
63083006383 นางสาวสุปราณี แจ#คํา
63083006384 นางจีรวรรณ แซ�หลู�
63083006385 นายธนวัฒน หม่ืนศรี
63083006386 นางสาวชไมพร มาลากุนต�ะ
63083006387 นางสาววิภาดา พรหมมา
63083006388 นางสาวกุลธิดา พรมถาวร
63083006389 นางสาวนิราวรรรณ เขียวดง
63083006390 นางสาวเมทิกา ภัทรธนารัตน 
63083006391 นายณัฐพล อุประโจง
63083006392 นางสาวอักษราภัค นันตา
63083006393 นางสาวสุวิชาดา กันธิวงศ 
63083006394 นายมัทสุคล สุขศรี
63083006395 นางสาวอรณิษา เสร็จขันธ 
63083006396 นางสาวฐิคา รักเหล�า
63083006397 นางสาวกรรณิการ ทันใจ
63083006398 นางสาวกฤษณา วงค ชัย
63083006399 นางสาวสุดธิดา ยะแสง
63083006400 นางสาวกณิกนันต ไอ�เเสง
63083006401 นางสาวอภิญญา ชายเรือน
63083006402 นายพัฒนชัย ศรีเทียม
63083006403 นางสาววิลาวัลย หนักอาจ
63083006404 นางสาวอมลวรรณ พงศ ประภาอําไพ
63083006405 นางสาวเกวลิน แก#วริน
63083006406 นางสาววนัสนันท ฉัตรมณี
63083006407 นางสาวจิญลักษณ คํามาบุตร
63083006408 นางสาวณิชกานต หวังทุกสิ่ง
63083006409 นางสาวศรินดา วงศ ฉายา
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63083006410 นางสาวนทัชนันท ตะริโย
63083006411 นางสาวณัฐพร ตามะ
63083006412 นางสาวชไมพร ดอนป7น
63083006413 นางสาวบุษยามาศ ป7นคํามูล
63083006414 นางสาวจันทร จิรา คําหอม
63083006415 นางสาวปุณยวีร เครือสาร
63083006416 นางสาวเมธิกา สักแสน
63083006417 นางสาวอนันตญา เครือบุญมา
63083006418 นางสาวนุสบา แสงงามเมือง
63083006419 นางสาวนฤมล ดอกอุบล
63083006420 นางสาวนันทนัช ธินะ
63083006421 นายเกียรติภูมิ เขียวคํา
63083006422 นายวุฒิไกร ม่ันขัน
63083006423 นางสาวธีราภรณ มะลิกองสิงห 
63083006424 นายธนดล บัวมะลิ
63083006425 นางณภัชนันท หอมนาน
63083006426 นายชนกันต จันทร นํา
63083006427 นางสาวณัฏฐกมล มณีรัตน 
63083006428 นางสาวเสาวลักษณ จินดา
63083006429 นายเขมณัฏฐ กําเนิด
63083006430 นางสาวสายชล หาดสีทอง
63083006431 นางสาวศรัสชลันต วีระสิงห 
63083006432 นางสาวรักคณา ตาติโน
63083006433 นายตุลา พุกนา
63083006434 นางสาวประภาพร พุทธสอน
63083006435 นายบรรเทิง กันหา
63083006436 นางสาวพรทิพา สุธรรมา
63083006437 นางพิชชาภา เทพสุรินทร 
63083006438 นายพงศกร สอนคํามูล
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63083006439 นางสาวกัณฐมณี ศรีลังกา
63083006440 นางสาวสกุลณา ตาดปราณี
63083006441 นางสาววิภา ถูกนึก
63083006442 นางสาวสุภาภรณ ไฝนันตา
63083006443 นางสาวพนิดา ยะมัง
63083006444 นายปฏิพล ท#าวแก�นจันทร 
63083006445 นายอภิสิทธ์ิ ละคร
63083006446 นายเกียรติศักด์ิ ไชยเลิศ
63083006447 นายธนวัฒน กัลยาป7ทมพงศ 
63083006448 นายอภิชาติ อ�อนดี
63083006449 นางสาวภาวิณี อุปสาร
63083006450 นายทศพล จันนะชัย
63083006451 นายอุกฤษฎ ไฝเครือ
63083006452 นางสาวสุมลณา มณีขัติย 
63083006453 นายวสันต ชมภูพเยาว 
63083006454 นางสาวดารารัตน แสงศรีจันทร 
63083006455 นายธนดล แข�งขัน
63083006456 นายสุรพิชญ คําน#อย
63083006457 นางสาวพัชรา เทียนใส
63083006458 นายเอกภาพ บัวประทุม
63083006459 นางสาวสุดาพร ม่ันประกอบบุญ
63083006460 นางสาวสุจิตรา สุวรรณเอ#ย
63083006461 นางสาวพิชชาภา พินิจ
63083006462 นางสาวศศิภา เกิดเชื้อ
63083006463 นางสาวชนาภา อินสม
63083006464 นายณัฐพล ธิโนชัย
63083006465 นางสาวนิโลบล พรหมจา
63083006466 นางสาวธิติมา ตีคํา
63083006467 นายทรงวุฒิ รุ�งเรือง
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63083006468 นางสาวกัลยรัตน ยะป7ญญา
63083006469 นางสาวสโรชา สุนทรวารี
63083006470 นายอาธิ เถาหน#อย
63083006471 นางสาวกันยารัตน พรหมลา
63083006472 นางสาวจิรามณี คงนาค
63083006473 นายสุกฤษฏ์ิ ช�างเหล็ก
63083006474 นางสาวนภิสา สารคํา
63083006475 นายวิทวัฒน ไข�ทอง
63083006476 นางสาวขวัญชนก เชื้อหมอ
63083006477 นายปHยะพงษ งานดี
63083006478 นางสาวอังคณาพร หยกรติกาญ
63083006479 นางสาววีรดา เตจินะ
63083006480 นางสาวสุวิตตา สมฤทธ์ิ
63083006481 นางสาวเรณู อินสองใจ
63083006482 นางสาวณัทรัฏฐ เต็มไพร
63083006483 ส.ต.ท.ชนิตพล บุญเทพ
63083006484 นายสุรศักด์ิ สุรินทร 
63083006485 นางวราภรณ แปงมูล
63083006486 นายนันทพงศ เข่ือนเเก#ว
63083006487 นางสาวนัชรินทร ใจอินทร 
63083006488 นางสาวทัศนีย วรรณ ศรีธิเผิ้ง
63083006489 นางสาวสินจัย อิ่นพันธ 
63083006490 นางสาวกัญญ ฤทัย ศรีสุนทร
63083006491 นางสาวปภัสรินทร จิรธีระพันธ 
63083006492 นายพิชัย สุวัฒนะ
63083006493 นายเจริญวุฒิ จันทร สม
63083006494 นายธนพงศ พรหมเรืองฤทธ์ิ
63083006495 นายเจษฎา ตันสีเปลือย
63083006496 นายธนดล อุตสาหป7น
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63083006497 นางสาววราภรณ สิงขรอนุพงศ 
63083006498 นางสาวจันทนี สมต�ะ
63083006499 นางสาววาสนา ทองผาง
63083006500 นางสาวอุมาพร แซ�เต๋ิน
63083006501 นางสาวชญาณ นันท คุณา
63083006502 นางสาวณิชา อินต�ะ
63083006503 นางสาวนันท นภัส สุวรรณโภคัย
63083006504 นายกรินทร เขียวสิงห 
63083006505 นางสาวเบญจวรรณ มุนตา
63083006506 นางสาวสุดามณี เกษอินทร 
63083006507 นางสาวมัณฑนา อินต�ะวงค 
63083006508 นางสาวธัญญาลักษ บุญศรี
63083006509 นางสาวสุพัตรา ขัดมโน
63083006510 นางสาวอภิญญา เกตุรัตน 
63083006511 นายภาพพจน ป7ญญากุลารักษ 
63083006512 นายบัณฑิต บัวใหญ�
63083006513 นางสาวชญานิน มาปHนตา
63083006514 นายพงศ อมาต อํามาตย มณี
63083006515 นางสาวชฎาพร ชิณบุตร
63083006516 นายกฤษณะ นําชัยชุ�มมชื้น
63083006517 นางสาวสุธิดา วนาอนันต โชค
63083006518 นางสาวพัทธนันท พลอยธีรกุล
63083006519 นางสาวนรีกานต ฝ7Uนริยะ
63083006520 นางสาวธนิกานต นามชุน
63083006521 นางสาวศุภาวรรณ อาจธัญญกรณ 
63083006522 นายดลวัชร หาญมงคล
63083006523 นางพัชริดา สมคําปา
63083006524 นางสาวระพีพรรณ สิทธิ
63083006525 นายศรัณย จิตต เพียร
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63083006526 นางสาวชัญญานุช วงค บุตร
63083006527 นางสาวพัชราภรณ จิตนารินทร 
63083006528 นางสาวเกศรินทร ปHนตานาง
63083006529 นางสาววรัญญา คําแปง
63083006530 นายพงษ ศักด์ิ ภัทราจันทร 
63083006531 นายสุธี ดีไทสงฆ 
63083006532 นางสาวมลพิรา ป7นแอ
63083006533 นางสาวเมธินี แสนระแหง
63083006534 นางสาวจินตหรา ขันตาเครือ
63083006535 นางสาวอัจจิมา ทุ�ยอ#น
63083006536 นางสาววารุณี ดวงชัย
63083006537 นางสาวนัทธมน ทรายมูลคํา
63083006538 นางสาวเบญญาภา นาโพนงาม
63083006539 นางสาวอรณี ชุ�มวงศ 
63083006540 นางสาวนิตยา กาบจันทร 
63083006541 นายสุธินันท คําแสน
63083006542 นายภัทธโน จันทศิลา
63083006543 นางสาวกนกกาญจน มาชัยวงค 
63083006544 นายสิทธิกร สุรินธรรม
63083006545 นายบุญรักษ ธิยะคํา
63083006546 นางสาวนิชาภา จันภิรมณ 
63083006547 นายณนณ ภัทรพงศ พล
63083006548 นางสาวอังคณา ป7Pนเขียว
63083006549 นางสาวภัสสร วรอุไร
63083006550 นางสาววรรณนิภา ไชยจินดา
63083006551 นางสาวอรุณลักษณ คําชอบ
63083006552 นางสาวนภัสสร การสะสม
63083006553 นางสาวธณัชภรณ ศรีสวัสด์ิ
63083006554 นายเอกชัย กันไชย

หน#า 226 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083006555 นางสาวปานหทัย ศิลปชัย
63083006556 นางสาวอภิชญา อรทัย
63083006557 นางสาวพรศรี งามรวี
63083006558 นางสาวอําภา สิงห สันต 
63083006559 นางสาวสกุลดารา สายนําพล
63083006560 นางสาวมาณีรัตน วังมูล
63083006561 นางสาวอิชยา หนองหลิ่ง
63083006562 นายณัฐพงศ ขอดน�ะ
63083006563 นางสาววราพร ป7ญญา
63083006564 นางสาวอรไพลิน สุขสุมิตร
63083006565 นางสาวก่ิงแก#ว ทาแผ
63083006566 นายมนตรี ใบยา
63083006567 นายพิทักษ กันทยา
63083006568 นางสาวสุภัสสร ใจอุ�น
63083006569 นายสุรัติพันธ รัตนพรม
63083006570 นางสาวศศิวิมล ผัดเว้ิน
63083006571 นางสาววรรณชา ช�วยนา
63083006572 นายปฏิพล ผิวมา
63083006573 นายพร#อมพงษ สีอินทร 
63083006574 นางสาวอรทัย อุ�นใจ
63083006575 นายสมลักษณ เปTงสินธุ 
63083006576 นางสาวพัชราภรณ ติวรรณะ
63083006577 นางสาวพิราวรรณ มะโนริ
63083006578 นางสาววรินทร ยอดเรือน
63083006579 นางสาวสุณัฏฐา บุญเต็ม
63083006580 นางสาวเมวิกา วงค มา
63083006581 นางสาวพิมพ นารา หมายม่ัน
63083006582 นายวิศรุต พุทธวงศ 
63083006583 นางสาวกนกวรรณ ป7นทะนันท 
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63083006584 นางสาววิชชุตา คล#ายชม
63083006585 นางสาวปราณี แสนวังทอง
63083006586 นายสิริราช โกเสนตอ
63083006587 นางสาวสุพัตรา มูลสวัสด์ิ
63083006588 นางสาวอุไร สอนแก#ว
63083006589 นายพสิษฐ เสนาคณิต
63083006590 นางสาวปHยะวรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย
63083006591 นางสาวสุพัตรา ใหม�จันทร 
63083006592 นายภากร รักสีขาว
63083006593 นางสาวดรุณี ป7จจะกุล
63083006594 นางสาวจันทร ดี เหมียะพอ
63083006595 นางสาวน้ําฝน สมวรรณ 
63083006596 นางสาวณัฐกฤตา บัตติยา
63083006597 นางสาวกัญญ วรา กันหมุด
63083006598 นางสาวศิริพร วงค รัตน 
63083006599 นายจิรัฏฐ เรืองธรรม
63083006600 นายจาตุรนต ใจอินทร 
63083006601 นายพิสิฐ อินทรศิริพงษ 
63083006602 นายชิษณุพงศ พันธ บุตร
63083006603 นางสาวนุชจรีรัตน บุญจันทร 
63083006604 นางสาวศศิประภา วงค คําวัง
63083006605 นางสาวนิตยา ชัยมงคล
63083006606 นางสาวเพ็ญผกา ไชยเครื่อง
63083006607 นางสาวบุญธิดา สิงห โต
63083006608 นางสาวสุชาดา ลือชา
63083006609 นายเทวัญ หิรัญนโคทร
63083006610 นางสาวขวัญดาว พรมวัง
63083006611 นายจักรพงศ สุวรรณศิริบุตร
63083006612 นางสาวอภิญญา วิไชโย
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63083006613 นายธราศรัย ทรายป7ญโญ
63083006614 นางสาวสร#อยนภา กันทะวงค 
63083006615 นางสาวสวรินทร ศรีสอาด
63083006616 นางสาวสุดา มาตสุดโลก
63083006617 นายชญานนท เทพอุดม
63083006618 นางสาวนัดดา วิสารนนท 
63083006619 นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
63083006620 นายศุภกฤษณ เมืองปุ`ด
63083006621 นายวัชรพล เนตรแสงศรี
63083006622 นางสาวประภากร หนุ�มนุ
63083006623 นางสาววรัญญา ธิโนชัย
63083006624 นางสาวชมพูนุท ชุ�มสุขใจ
63083006625 นายธนภัทร แสงสมบูรณ 
63083006626 นางสาวพรรณิกา ประแกกัน
63083006627 นางสาวชนัญชิดา หล�องค 
63083006628 นางสาวอัณชยารัศนิ์ มนชัยภูมิ
63083006629 นางสาวปHยธิดา สินธุบุญ
63083006630 นางสาววรรณภา จ2ายก2อง
63083006631 นางสาวชุติกาญจน วงศ วรัณ
63083006632 นางสาวมลส ภัสสร สิริป7ญญาแสง
63083006633 นางสาวดารุณี มะโนสด
63083006634 นางสาวกรรณิการ พรมกาศ
63083006635 นางสาวจิรัชญา ฝ1ปากเพราะ
63083006636 นางสาวมะลิวัลย ไชยช�อฟRา
63083006637 นายธีรยุทธ ไชยวุฒิ
63083006638 นางสาวคนึง รื่นรส
63083006639 นางสาวเพ็ญนภา แสงกระจ�างกล#า
63083006640 นางสุพัตรา อุทุมพร
63083006641 นางสาวณัฐณิชา อนันต ประดิษฐ 
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63083006642 นางสาววราภรณ ป7นทะรัตน 
63083006643 นายวรพงศ กล�อมวิญญา
63083006644 นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา
63083006645 นายกฤษณะ ยอมิน
63083006646 นายกรวิชญ ทาบุญ
63083006647 นายเฉลิมชัย จากอก
63083006648 นางสาวนฤมล สุวรรณศรี
63083006649 นางสาววีรนุช จรรี
63083006650 นางสาวสุกัลยาณี ป7ญญาปลิว
63083006651 นางสาวกชามาส อรรคฮาต
63083006652 นายคุณากร อายุยืน
63083006653 นางสาวปวีณา เวียงสมุทร
63083006654 นายศุภฤกษ จันทร บุญวงค 
63083006655 นางสาวยลพัชร เตจ�ะ
63083006656 นางสาวชลยา ต�ะหล#า
63083006657 นางสาวทองกวาว นวลตา
63083006658 นางสาวปาวีณา วงศ ฟูตัน
63083006659 นางสาวลักษณาพร ศรีทน
63083006660 นางสาวจิราวรรณ ณ ราช
63083006661 นายวิทวัส วรรณคนาพล
63083006662 นายฐิติพงศ ปร�ะย�อ
63083006663 นางสาววรรณธนพร ศิริสืบ
63083006664 นางสาวธัญสุดา ไหวพริบ
63083006665 นางสาวจีรวรรณ มณีโชติ
63083006666 นายธีรพัฒน เถียรทอง
63083006667 นางสาวปHยฉัตร ผาบเมฆ
63083006668 นางสาวศิริวรรณ คุณยศย่ิง
63083006669 นางสาวรติพร ธรรมพิทักษ 
63083006670 นางสาวศุภานัน จันทร วรรณ
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63083006671 นางสาวโสภา เทพยายน
63083006672 นางสาวอมลณัฐ ณ ประดิษฐ 
63083006673 นายนพดล คําพิไลย
63083006674 นางสาวอรพรรณ จันทนุปาน
63083006675 นางสาวณัฐพร วิรามอําไพ
63083006676 นางสาวชนิตา ทิศเปTง
63083006677 นายณัฐดนัย จรรยาพงษ 
63083006678 นายวุฒินันท หอมจันทร 
63083006679 นางสาวลัดดาวัลย วงค เหมย
63083006680 นายเจตริน บุญเรือง
63083006681 นางสาวรัตติกาล กาวีอิ่น
63083006682 นางสาวนิรชา สุขแท#
63083006683 นายศุภณัฐ นันทสว�าง
63083006684 นางสาววิไลลักษณ ศรีทา
63083006685 นางสาววาสนา มูลอิ่น
63083006686 นางสาวมัณทนา ป7ญญาจีน
63083006687 นางสาวมนฐิตา วงศา
63083006688 นางสาวอาทิตติยา จ้ังหนุ�ม
63083006689 นางสาวณัฐชยา บุญประกอบ
63083006690 นางสาวภวิตา มาตรวิจิตร
63083006691 นายจิณณวัตร ทาริเดช
63083006692 นายปรีชา ว�องไว
63083006693 นางสาวสุมินตรา บินทะจร
63083006694 นางสาวสุพิชชา ศิริมงคล
63083006695 นางสาวนุชนาถ ขัดศิริ
63083006696 นางสาวกัลยาณี ชัยห#วยห#า
63083006697 นายปุญภณัฐ จันตาวรรณเดช
63083006698 นางสาวพิมพิกา เสาสีนาด
63083006699 นายจรัญ จรจันทร 
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63083006700 นายเอกรันดร ประมูลสิน
63083006701 นางสาววริษฐาภัฏ ธนานิธินันทน 
63083006702 นางสาวรัชดาพร สังข วิเศษ
63083006703 นางสาววนิดา จักร รถ
63083006704 นางสาวชไมพร วงศ ษา
63083006705 นางสาวสุธิดา เตจ�ะศรี
63083006706 นางสาวศิราณี อวดเหลี่ยม
63083006707 นางสาวโสภิษา ยศหล#า
63083006708 นางสาวพิมล แสงปHมปา
63083006709 นายณรงค ฤทธ์ิ ต�ะต๊ิบ
63083006710 นางสาวณิชกานต จินดามัง
63083006711 นางสาวธัญญานันท อิยะสาม
63083006712 นางสาวปHยะนารถ ขําน#อย
63083006713 นางสาวอังคณาณ บุญรมย 
63083006714 นางสาวณปภัช เมืองสุวรรณ
63083006715 นางสาวอนุธิดา เชื้อคําลือ
63083006716 นางสาวพนิดา แข็งธัญญกิจ
63083006717 นางสาวอินทุอร เชื้อเมืองพาน
63083006718 นางสาวพัชรินทร ถุงแก#ว
63083006719 นางสาวชลธิชา จินาวงค 
63083006720 นางสาวพัชรียา วิถี
63083006721 นางสาวนภัสสร อ�อนหวาน
63083006722 นายศตวรรษ สุมิน
63083006723 นางสาวพัชรี ศักด์ิดี
63083006724 นายธนันท รัฐ ธรรมราช
63083006725 นางสาวศุภลักษณ อริวรรณา
63083006726 นายธันวารินทร ต�ะเสาร 
63083006727 นางสาวนภาพร ปวงคําไหล
63083006728 นางสาวพัชรพิมล คําอุด
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63083006729 นางสาวประภัสสร วงศ ป7น
63083006730 นางสาวสิริพร เจตะวัน
63083006731 นางสาวภควรรณ จันทร คํา
63083006732 นางสาวญาณิกา หงสนันทน 
63083006733 นางสาวชนนิฎา ไทรอัมพร
63083006734 นางสาวจิราภรณ อุ�นใจ
63083006735 นายนนท ธกานต จันทรา
63083006736 นางสาวฐิตรัตน ทองชู
63083006737 นางสาวธนิษฐ นันท สิทธิกิจ
63083006738 นางสาวจินดาพร ฉางข#าวดํา
63083006739 นายธีรพงศ ศรีนวล
63083006740 นางสาวธัญชนก รักษาดินแดน
63083006741 นายสุรเดช พุกกะณะสุต
63083006742 นางสาวอภิสมัย สกุลกระจ�าง
63083006743 นายอัษฎา คํามา
63083006744 นางสาวจุฑาทิพย ส�างใส
63083006745 นางสาวกนกวรรณ ดํายา
63083006746 นางสาวสุจินดา โพเง
63083006747 นางสาวสิรินาถ สายทอง
63083006748 นายชนัชพงษ แสนป7ญญา
63083006749 นายประกฤษฎ์ิ สุขโสด
63083006750 นางสาวทิวาพร เกตุวิริยกรรม
63083006751 นางสาวช#องนาง ลิขิตตระการ
63083006752 นางสาวอรณี มะโนยานะ
63083006753 นายประพันธ ศรีงาม
63083006754 นางสาวมนัญชยา คําฟู
63083006755 นายมงคล เครือฝ7Uน
63083006756 นายธีรพล ขันตี
63083006757 นางสาวกมลภัทร ประดาอินทร 
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63083006758 นางสาวสุภาวรรณ สุจารี
63083006759 นายอิทธิกูล สําราญพิทักษ 
63083006760 นางสาวชนัญญา ดวงสีดา
63083006761 นางสาวศิริมาส ปHงอินถา
63083006762 นางสาวอรพรรณ เข่ือนวงวิน
63083006763 นางสาวอริษา บางสินธุ
63083006764 นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
63083006765 นายสัญญา ไทยทองหลาง
63083006766 นางสาวกานธิดา น้ําเพ็ชร
63083006767 นางสาวพิมพ ศิริ พิพัฒน พงศ 
63083006768 นางสาวทิพปภา ปวนสิงห 
63083006769 นางสาวธนัญญา ธรรมใจ
63083006770 นางสาวนพรัตน บุญเรือง
63083006771 นางสาวพัณนิดา วลัยรุ�งโรจน 
63083006772 นายสุทธิพงษ ใจใส
63083006773 นางสาวชนาพร กล#ากสิกิจ
63083006774 นายต�อศักด์ิ แท�นแก#ว
63083006775 นางสาวกัญญาวีร จาวพัฒนชัยกุล
63083006776 นางสาวณัฐสุดา หล#ากาวิญ
63083006777 นางสาวสุวัฒรัส หน�อไม#หวาน
63083006778 นางสาวนิศารัตน กันทะสุ
63083006779 นางสาวมะลิวัลย เทียนแก#ว
63083006780 นางสาวณัฐวิกาญจน ป7ญญาหลวง
63083006781 นางชนัญชิดา ทุ�งมีผล
63083006782 นางสาวกรรณิการ คําอ�อน
63083006783 นายทรงยศ พุทธคํา
63083006784 นางสาวพิจิตรา เตพิน
63083006785 นายชวลิต หน�อพรหม
63083006786 นางภาวินี หม่ืนมูลกาศ
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63083006787 นายธนพล จําปา
63083006788 นางสาวการะเกต จันต�ะนาเขต
63083006789 นางสาวนนิชา ทาวิลูน
63083006790 ว�าที่ร.ต.หญิงพัชริดา ศรีวิชัย
63083006791 นางสาวพักตร พิไล หน�อคํา
63083006792 นายกวิน มูลชีพ
63083006793 นายอนุรักษ กันทาทิพย 
63083006794 นางสาวศศิพิมล วงศ วาลย 
63083006795 นางรุจิรา อินทวี
63083006796 นายณพล อินทนนท 
63083006797 นางสาวประวีณา หน�อทอง
63083006798 นางสาวภัทรา ม่ันขัน
63083006799 นางกนกวรรณ สันธิ
63083006800 นายอุดมศักด์ิ จิณะชิต
63083006801 นางสาวภาระวี เศวตนันทน 
63083006802 นางสาวจุฑามาศ ใจตาบุตร
63083006803 นางสาวอารีรัตน สุนันต�ะ
63083006804 นายธีระพัฒน สมฤทธ์ิ
63083006805 นางสาวฐิติมา ประดิษฐ
63083006806 นางสาวพัชรา อุ�นเรือน
63083006807 นางสาวศศิวิมล วงค ทา
63083006808 นางสาวอรณีย ไชยจิตร
63083006809 นางสาวปฑิตตา อุทธตรี
63083006810 นายบุญยัง ทองเจริญ
63083006811 นายวัชรพล เกินชัย
63083006812 นายจักรกฤษณ เดคํากาศ
63083006813 นายจตุรเทพ สวัสด์ินที
63083006814 นางสาวสุพรรณษา ภูลํา
63083006815 นายปฐมพงษ ไชยชมภู
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63083006816 นางสาวศิริวรรณ เทพอินทร 
63083006817 นางสาวนิสากร พรรณา
63083006818 นายสุรศักด์ิ พรมทา
63083006819 นางสาวธนาภรณ ยงวิชญขจร
63083006820 นางสาวดรุณี ดวงมณี
63083006821 นางสาวสุปรียา เจริญจิตร 
63083006822 นายสุทธิศักด์ิ ม�อมพะเนาว 
63083006823 นางสาวบุษบา เชวงกิจสมบูรณ 
63083006824 นางสาวอุษณี บัวดี
63083006825 นางสาวขวัญจิรา หงษ ทอง
63083006826 นายพัฒนพงศ วงศราษฎร 
63083006827 นายวรากร ศรีกันไชย
63083006828 นางสาวจุฑามาศ ทาระขา
63083006829 นายบรรจบ ธรรมวงค 
63083006830 นายองค ษา ตุ2นสัก
63083006831 ว�าที่ร#อยตรีอนุรุท อินทวงค 
63083006832 นางสาวอรพรรณ พิลม
63083006833 นางสาวสุปริญญา ก#อนแก#ว
63083006834 นางสาวภัทรินญา มณีวรรณ 
63083006835 นายธีระชาติ ทารส
63083006836 นางสาวประภาวดี คําฟู
63083006837 นายภาคภูมิ คํานาง
63083006838 นางสาวสุทธิพร สุขใกล#พระ
63083006839 นางสาวประกายกานต ศรีสองสกุล
63083006840 นางสาวเตชินี ท#าวคําหล�อ
63083006841 นางสาวธัญญารัตน เมืองมา
63083006842 ว�าที่ร#อยตรีหญิงศศิปภา กายาเมา
63083006843 นางสาวกัญญนันทน กลิ่นสุข
63083006844 นางสาวนุชาตา ทาทาน
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63083006845 นายติดา คล#ายวงศ ประยูร
63083006846 นางสาวจีรนันท แซ�จ2าว
63083006847 นางสาวทิพย วารี ฝากมิตร
63083006848 นางจารุณี ศรีวิชัย
63083006849 นายไชยวัฒน ปวีณาศรีบรรณ
63083006850 นางสาวสุนิตย ธรรมตา
63083006851 นางสาวเกตุนภา กึกกอง
63083006852 นายคณิศร สุริยะ
63083006853 นายเจษฎา พิกุลขาว
63083006854 นายประวิทย คําทราย
63083006855 นางสาวปาลินี สมปุก
63083006856 นางสาวณิชารีย วตินา
63083006857 นายกฤตพัส ขาวอ�อน
63083006858 นางสาวสาวินี ศิริ
63083006859 นายพรชัย แสงศิริ
63083006860 นางสาวฑิตฐิตา ทาปง
63083006861 นายชิรพงษ วัชระสกุลเกียรติ
63083006862 นายอานนท ก2องแก�น
63083006863 นางสาวนิภาวรรณ มะยอง
63083006864 นางสาวนันทร ศศิริ์ ชุติเวทย คู
63083006865 นางสาวกนกวรรณ ภู�ระหงษ 
63083006866 นางสาวรัชพร วรรณวิจิตร
63083006867 นางสาวภคพร ต�ะสา
63083006868 นางสาววรพรรณ พูลเลิศ
63083006869 นายรัฐพงษ สุขแก#ว
63083006870 นายจิรัสย นามวิสิฐธนโชติ
63083006871 นายอิทธิกูล กันขา
63083006872 นายเจนวัฒน โพบาทะ
63083006873 นางสาวฉัตรศิริ อินตุ�น
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63083006874 นางสาวกรรัมภา นิลคง
63083006875 นายพิศุทธิวัชร เพชรล#อมทอง
63083006876 นายบารเมษฐ ดวงเพชร
63083006877 นางสาวอโนชา บุญมาวัน
63083006878 นางสาวสุวนันท อมรรัตนป7ญญา
63083006879 นางสาวปริยาภัทร สานใจวงศ 
63083006880 นางสาวพิมลพรรณ คําจันทร 
63083006881 นางสาวนันทกา ซาววา
63083006882 นางสาวเกศศุดา กันหา
63083006883 นางสาววรินทร สุรินทร วงค 
63083006884 นายจักร กิจ วงศ ใหญ�
63083006885 นางสาวรัชฎาภรณ สุริยนต 
63083006886 นางสาวณัฐณิชา ไชยเลิศ
63083006887 นางสาวณิศศา ปานาที
63083006888 นางสาวธิดารัตน โพธิพฤกษ 
63083006889 นางสาวสุภิญญา นันตา
63083006890 นางสาวกรรณิการ ต๊ิบหลวง
63083006891 นายศิวกร บ#านสระ
63083006892 นางชญานี ใบยา
63083006893 นายวิว ชมภูจันทร 
63083006894 นางสาวอัจฉรา แก#วปา
63083006895 นางสาวธิดานันท นําชัยรุ�งรัศมี
63083006896 นายอภิสิทธ์ิ ปานิล
63083006897 นายวิศรุต ตราเทพ
63083006898 นางสาวหนึ่งฤทัย ม�วงสอน
63083006899 นายสุรชาติ ไชยา
63083006900 นางสาววนิดา ยุทธภิญโญ
63083006901 นางสาวสุภาวิตา สุจริตจันทร 
63083006902 นายปHยะพงษ เพ่ือนฝูง
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63083006903 นางสาวมธุรส ใฝJใจ
63083006904 นางสาวปรินทร ณิตา นาคนาม
63083006905 นางสาวจารุวรรณ ฟูต๋ัน
63083006906 นางสาวรุ�งนภา บัวลาแก#ว
63083006907 นางสาวพัชริดา ณ น�าน
63083006908 นางสาวพิมพ ชนก วรรณทอง
63083006909 นายจักรพล ณ น�าน
63083006910 นางสาวรพีพรรณ อินต�ะสอน
63083006911 นางสาวกนกนิภา จะรุวะ
63083006912 นางสาวธิวารินทร อนันทะศิลปQ
63083006913 นายอํานาจ กูน�ะ
63083006914 นายปวรุตถ วงศ วนารัตน 
63083006915 นางสาวชนิดา มีเกาะ
63083006916 นางสาวกชนิภา วงษารัตน 
63083006917 นางสาวพรนภัส ณ ลําปาง
63083006918 นางสาวกาสะลอง สุกมา
63083006919 นางสาวอรัญญา คําแปง
63083006920 นางสาวดารารัตน ไม#ติแก#ว
63083006921 นางสาวรุ�งระวี บัวกาบ
63083006922 นายธนวันต ทองอยู�สุข
63083006923 นายเดชชนะ ป7ญญาดี
63083006924 นายชนากร บุญหนัก
63083006925 นางสาวฟRาอําไพ บรรพตไพรวัลย 
63083006926 นายปฐมพงศ ต๊ิบป7ญญา
63083006927 นายศราวุฒิ ศรีวิไชย
63083006928 นายพงศ พศุตม ฮวดเจริญ
63083006929 นางสาวนัทธ ชนก วิจันทรา
63083006930 นายเอกวิทย เมฆประยูร
63083006931 นางสาวสิรินาถ สงวนศิลปQ
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63083006932 นางสาวกุลธิดา พรมมล
63083006933 นางสาวเกศินี ทองเที่ยง
63083006934 นางสาวสาธินี ปHZนทอง
63083006935 นางสาวอรพรรณ ใจก2อง
63083006936 นายนวพงศ สุทธิ
63083006937 นางสาววรรณพร อุทธศรี
63083006938 นายณัฐกฤษฎ์ิ สุวรรณสิโรตม 
63083006939 นางสาวนิภัทรา บุตรชา
63083006940 นางสาวขวัญเรือน วุฒินันชัย
63083006941 นางสาวจริยา ใจต�ะเมา
63083006942 นางสาวปHยนุช จันแก#ว
63083006943 นางสาวสุภาภรณ ฝ7Uนชมภู
63083006944 นายนันทพล มหาวัน
63083006945 นายนัฐพงษ บุญเก�ง
63083006946 นางสาวสุภาวดี สานะ
63083006947 นางสาวจุฑามาศ รูปงาม
63083006948 นางสาวรสา แซ�เฮ#อ
63083006949 นายธีรเวช วรรณเลิศ
63083006950 นางสาวเบญจมาศ สวัสดี
63083006951 นางสาวสุปรีญา พลูคํา
63083006952 นางสาวอารียา ทารักษ 
63083006953 นางสาวระพีพร ชลประชุม
63083006954 นางสาวกาญจนา บัวแก#ว
63083006955 นายธงชัย ปูJนํา
63083006956 นางสาวอมรรัตน เหมืองคํา
63083006957 นายสุทธิชัย ทาสีก
63083006958 นางสาวประกายกานต กุนแสง
63083006959 นางสาวพงศ ประภา พุทธจันทร 
63083006960 นายศักรินทร สมสุนันท 
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63083006961 นางสาวรัชดาวรรณ ต�อมเอ#ย
63083006962 นางสาวปนัดดา แดนอิน
63083006963 นายศุภกร เลิศพณิชกุล
63083006964 นางสาวรุ�งฑิวา ไคร#มูล
63083006965 นางสาวภัทรกานต ยศสมบัติ
63083006966 นางสาวเกศกนก กําจัด
63083006967 นางสาวพรวัลย สิงหพันธุ 
63083006968 นางสาวสกุณา ทานุการ
63083006969 นางสาวจันทนา ใจคํา
63083006970 นางสาวศิร พิชญ  จัดของ 
63083006971 นางสาวอารยา สามหม่ืนคํา
63083006972 นางสาววริศรา นวลกา
63083006973 นายวชิรวิทย เก๋ียงคํา
63083006974 นายรักขิต สหัสแปง
63083006975 นางสาวสิริยากร สมพินิจ
63083006976 นางสาวสุจิตรา สอนบุญมา
63083006977 นางสาววิชญารัตน ทิพย วังค กุล
63083006978 นางสาวจันทนา วิจิตร
63083006979 นางสาวภัชรีภัค พิทักราษฎร 
63083006980 นางสาวณัฐญา ที่ปรึกษา
63083006981 นางสาวกวินธิดา เรืองสัตวิวรณ 
63083006982 นางสาวศิลปQสุดา เชื้อเดช
63083006983 นางสาวขวัญชนก ผาคํา
63083006984 นางสาวฝ7นทิพย มงคลสิทธ์ิ
63083006985 นางสาวพัทธนันท วงศ อินทร 
63083006986 นายอภิสิทธ์ิ บัวเย็น
63083006987 นายกฤษดา หาวา
63083006988 นายสิทธิโชค โสงขุนทด
63083006989 นายชัยภักด์ิ สิทธิรินทร 
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63083006990 นางสาวพีรญา จิวเดช
63083006991 นางสาวกมลชนก มีจันทร 
63083006992 นางสาวนุจิเรศ ป7นธุ
63083006993 นายวรวุฒิ ป7ททุม
63083006994 นางสาวณฤชล เรือนมูล
63083006995 นางสาวจุพารัตน กาวิละ
63083006996 นางสาวรุ�งรําไพ ชัชวาลย 
63083006997 นางสาวหรรรษมน ปุ`ดใจ
63083006998 นางสาวป7ทมาพร คงทรัพย 
63083006999 นางสาวกนกพร มงคล
63083007000 นายปฏิธาน มหิเมือง
63083007001 นางสาวจรัสศรี หลวงพันธ 
63083007002 นางสาวแจ�มจันทร สุวรรทา
63083007003 นางสาวจีราวรรณ สุรินทร 
63083007004 นายพงศธร สิทธิชัยธนะกิจ
63083007005 นายศุภชัย สุขโพธิญาน
63083007006 นางสาวสายธาร นิ่มสาย
63083007007 นางสาวชลิตา โคแพร�
63083007008 นายปรีชา มาทา
63083007009 นางสาวศศิวิมล ม่ันเหมาะ
63083007010 นายนพรัตน คําราพิศ
63083007011 นางสาวญาณิศา ขาวกาศ
63083007012 นางสาวบุบผา คํามอญ
63083007013 นายวิทวัส ฝ7Uนอุตมะ
63083007014 นางสาวฐาปนันท บุญมา
63083007015 นางสาวนริศรา กุณณะ
63083007016 นางสาวรัตติกาล ไชยสาร
63083007017 นางสาวอรอุมา อินต�ะสงค 
63083007018 นายอภิวัฒน  ปูJ แก#ว 
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63083007019 นางสาวภัทรนันท ไชยวงศ 
63083007020 นางสาวลาวัลย ธิปา
63083007021 นางสาวกนกกาญจน นิพรรัมย 
63083007022 นางสาวประภาพรรณ โลราช
63083007023 นายภัทรพงษ วงษ สุวรรณ
63083007024 นางสาวอติกานต จัตตุเทพ
63083007025 นางสุฬารัตน ถาพะยอม
63083007026 นางสาวชนินาถ ดุเหว�า
63083007027 นางสาวคุณาภรณ ส�างใส
63083007028 นางสาวจุฬาลักษณ เทพมณี
63083007029 นายจิตรกร หน�อคําบุตร
63083007030 นายสาธิต บุญเมืองขวา
63083007031 นางสาวรุ�งนภา แก#วค#าง
63083007032 นางสาวพัทธ ธีรา คํารศ
63083007033 นางสาวเจนจิรา เปTงเป1ยง
63083007034 นางสาวสุวณีย อัตตะแจ�มใส
63083007035 นางสาวพิมพ พร เสนาธรรม
63083007036 นายธันยวิทย แก#วมูล
63083007037 นางสาวรัตนา มะลิแดง
63083007038 นางสาวอุไรวรรณ ทิพย คํา
63083007039 นางกรรฐิกา แต#มคม
63083007040 นายวรัญYู คําเป1ยง
63083007041 นางสาวเปรมณพิชญ ปHยะอร�ามวงศื
63083007042 นางสาวกนกวรรณ จุ�มป1
63083007043 นายกฤษณพงศ ครูบา
63083007044 นายสรวิศ สิทธิแจ#
63083007045 นางสาวรัชฎาภรณ เสรีสวัสด์ิศรี
63083007046 นางสาวกาญจนาพร ถมป7ทม 
63083007047 นางสาวศรีฤทัย ศรีศักด์ิสกุลดี
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63083007048 นางสาววิภารัตน กลิ่นขจร
63083007049 นายวัฒนพงศ กามูล
63083007050 นางสาวพิชชาพร กันติยะ
63083007051 นางสาวอนัญญา ถนอมมิตร
63083007052 นางสาวชลิตา แก#วเปTง
63083007053 นางสาวอัจจิมา ณ จินดา
63083007054 นางสาวสุพัตรา ป7ญญาภู
63083007055 นางสาวมัลลิกา ทารัตน 
63083007056 นางสาวณัฏฐา สุดซวง
63083007057 นายศิวภักด์ิ อินทร ปรา
63083007058 นางสาวชนิดาภา บัวสอน
63083007059 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจุฑาทิพย ยะสะนะ
63083007060 นางสาวจิรวดี บุญน#อยกุล
63083007061 นางสาวนิพาดา ของงาม
63083007062 นางสาวพันธ วิรา บุญสูง
63083007063 นายเนติธร กรุณา
63083007064 นางสาวปทิตตา ป7ญญาเหล็ก
63083007065 นางสาวชุติมา ชีพเพียงสรวง
63083007066 นางสาวญานิกา บัวผัด
63083007067 นายอภิชาติ คชาอนันต 
63083007068 นางสาววิชญาภรณ ไชยะ
63083007069 นางสาวณัฐนรี นาระกันทา
63083007070 นางสาวธัญลักษณ โตวัฒน นิมิต
63083007071 นางสาวจุฑามาศ มะขาม
63083007072 นายฤทธิเกียรติ ผาบสายยาน
63083007073 นางสาวนลิณี ป7นแดง
63083007074 นางสาวสุทธิดา ม่ันเหมาะ
63083007075 นางสาววิมลสิริ พรหมปาละ
63083007076 นางสาวกาญจนา สินเป1ยง
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63083007077 นางสาวจิราภรณ อินสม
63083007078 นายวุฒิชัย จายคํา
63083007079 นางสาวปHยะฉัตร หม่ืนจันทร 
63083007080 นายสุชาครีย ศรีแก#ว
63083007081 นายธนัตปกร ทาซาว
63083007082 นางสาวนภาพร กาทู
63083007083 นางสาวชลิตา ใจพนัส
63083007084 นางสาวพรกนก ปาสําลี
63083007085 นางสาวศรวดี ราชประสิทธ์ิ
63083007086 นางสาวปรารถนา สุประการ
63083007087 นางสาวพิชญ ชนุนาถ เหลียวล#อมทอง
63083007088 นางสาวฌาศุมินณ ธรรมสละ
63083007089 นายวิศรุต เสริฐศรี
63083007090 นายพงศกร หงษ คํา
63083007091 นางสาวมณฑกานต ธนาภัทรวัต
63083007092 นางสาวเบญจรัตน สุปHนะ
63083007093 นางสาววิชชุตา ฝ7Uนแบน
63083007094 นายปวิตร ขุนสูงเนิน
63083007095 นายศรัณYู พรหมมา
63083007096 นางสาวณัฏฐา เชาว เลขา
63083007097 นายพิชัยยุทธ วงศ ใหญ�
63083007098 นางสาวฐาปณีย คํากัมพล
63083007099 นางสาวคนึงนิช ทาจุมปู
63083007100 นางสาววริษา ท#าวชัยวงศ 
63083007101 นายณัฐดนัย หล#าคํามูล
63083007102 นายคมสันต คําเกิด
63083007103 นายชนุดม ขอนบุญนาค
63083007104 นางสาวณัฐริกา อัตตมะ
63083007105 นายณัฐนพัฒน ณ เชียงตุง
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63083007106 นางสาวกมลทิพย อินต�ะกัน
63083007107 นางสาววัชโรพร ทาทะลักษณ 
63083007108 นางสาวธัญธิตา กันแต�ง
63083007109 นายพลากร ใหม�ดี
63083007110 นายณัฐพล ศุภศร
63083007111 นางสาวช�อผกา พรประทีปกุล
63083007112 นางสาวปรัชญาณทิต ป7ญญา
63083007113 นางสาวสุพัตรา ปาวี
63083007114 นายวรพงษ พรหมเผ�า
63083007115 นางสาวกมลรัตน อินถา
63083007116 นางสาวปรียานุช มุงเมือง
63083007117 นายอนุชา เปTงบุญมา
63083007118 นางสาวจีราวรรณ กิติวงศ 
63083007119 นางสาวทัตพิชา ปูJสันจร
63083007120 นายคฑาวุธ เรือนทอง
63083007121 นางสาวสุธินี ใจสุข
63083007122 นายเพชร แดนทิพย 
63083007123 นายรัตนพล กัณทะวงค 
63083007124 นางสาวศุภรางศ ฝcกฝน
63083007125 นางสาวพรทิวา วรรณเรือง
63083007126 นางสาวปาริชาต ยอดคําแปง
63083007127 นายเกียรติสิริ ใจเพียร
63083007128 นางสาวราตรี กาพาดี
63083007129 นางสาวพชรพร อิ่นคํา
63083007130 นางสาวสุธีรา แสงสว�าง
63083007131 นางสาวศศิธร ตาทน
63083007132 นางสาวชลดา มูลทา
63083007133 นางสาวแอน อินจันทร 
63083007134 นางพิมพิไล สว�างทิตย 
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63083007135 นายไตรทศ อุปละ
63083007136 นายอนุวัฒน ญาติฝูง
63083007137 นายศรัณย ภัทร จันทร ต�ะไชย
63083007138 นางสาวณัฐกานต สุลําปHง
63083007139 นางสาวมธุรส มรรคอินทร 
63083007140 นางสาวจารวี อัครณี
63083007141 นางสาวเยาวนา อริยะ
63083007142 นางสาวนิชาภา สีสา
63083007143 นางสาวนริศรา กาโยดม
63083007144 นายปHยะพงษ ต๊ิบมา
63083007145 นางสาวโสภิลักษณ อ#วนรรณา
63083007146 นางสาววรวรรณ มัคสุวรรณ
63083007147 นางสาวนิรมล กวางประเสริฐ
63083007148 นางสาวสกุลรัตน ทิพรักษ 
63083007149 นางวชิราภรณ ไชยาพันธุ 
63083007150 นางสาวลลิตา วงค วิริยะ
63083007151 นางสาวกรรวี ไชยวุฒิ
63083007152 นางสาววิมาลา ใหม�คํา
63083007153 นางสาวสุวิดา จาง
63083007154 นางสาวนฤมล จุลตะคุ
63083007155 นางชญานิษฐ เทพภักดี
63083007156 นางสาววิชุดา ทาวัน
63083007157 นางสาวลัคนา เขตโชติป7ญญา
63083007158 นางสาวสุภาพร ยงวิชญขจร
63083007159 นายพงศ ศาสตร นาพรม
63083007160 นางสาวติณณ ณภัทร ตันกลาง
63083007161 นางสาวจิตราวดี เสนาไชย
63083007162 นายกฤษณะพงษ ดวงสุภา
63083007163 นางสาวลภัสรดา แสงบุญเรือง
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63083007164 นายณัฐพงษ พวงบานชื่น
63083007165 นางสาวพนิดา แก#วใจมา
63083007166 นายจักรกฤษณ ลําแก#ว
63083007167 นายพงค ภัค มหาวัน
63083007168 นายพิรุณ เมืองใจ
63083007169 นางนภาลัย ทะนะปาน
63083007170 นางสาวกันตยา ณ นคร
63083007171 นางสาวปวริศา ป7ญญานวน
63083007172 นางสาวณภัทรฐนัน มังกรณ 
63083007173 นางสาวชุติมา มัชฌเวทย 
63083007174 นายอชรายุ คําใจหนัก
63083007175 นายชยวิชญ คชาประดิษฐ 
63083007176 นางสาวดวงกมล ชาตะโชติ
63083007177 ว�าที่ ร#อยตรีนนทชัย ธิแปง
63083007178 นางสาวฐิติยา กาวิรส
63083007179 นางสาวรัตนภรณ ฟูแสง
63083007180 นายกิตติพงษ ใจอ�อน
63083007181 นายเรืองวิทย ศรีหิน
63083007182 นางสาวชนุตต อภิบาลวนา
63083007183 นางสาวบุณฑริกา เจริญวัฒนะมงคล
63083007184 นางสาวนลินี จันทร แสงขจร
63083007185 นายพีรธัช วรรธน รวี
63083007186 นางสาวประภาพรรณ จันทร จร
63083007187 นางสาวนารีนาถ วรรณราช
63083007188 นายฐิติวัฒน ยกยอ
63083007189 นางสาวพิมพร คงคาพิสุทธ์ิ
63083007190 นางสาววรรณิศา กาศมณี
63083007191 นางสาวรัชดาภรณ พลขันธ 
63083007192 นายสหชาติ ดอกกุหลาบ
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63083007193 นายอัฐกรณ กันขัด
63083007194 นายสิงหราช นาทะสัน
63083007195 นางสาววิไลวรรณ เจนการ
63083007196 นายจตุชัย กองจันทร 
63083007197 นางสาวพัชรญดา ยานะเมา
63083007198 นางสาวภานุมาศ พ�อขันชาย
63083007199 นายศุภกร เชียงทอง
63083007200 นางสาวอรุณี นนทะธรรม
63083007201 นายพลศรัณย เรืองมนต 
63083007202 นางสาวสุมิตรา จันคีรี
63083007203 นางสาวรสริน มะณีกาศ
63083007204 นางสาวณิชนันทน กุลเพ็ง
63083007205 นางสาวอารียา ศรีจุมปา
63083007206 นายกฤษฎา ธะดวงสอน
63083007207 นางสาวชลกาญจน มาสุ#ม
63083007208 นางสาวมนัสชนก เทโวขัติ
63083007209 นางสาวอารียา อิ่นคํา
63083007210 นายจิณณวัตร อําภัย
63083007211 นายสุรศักด์ิ บุญทอง
63083007212 นางสาวธัญวรัตม วงศ จักร 
63083007213 นางสาวหัถญา กันทาผาม
63083007214 นางสาวอัญชลี ใจกว#าง
63083007215 นางสาวอภิญญา แสนใหม�
63083007216 นายธนพล สุขก#อน
63083007217 นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล
63083007218 นางสาวพัชญา ณัฏฐ อุรุชา
63083007219 นายภัทร สุทธิพันธ กูร
63083007220 นางสาวมณีรัตน เครื่องพนัส
63083007221 นางสาวนิภาพร ขวดแก#ว
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63083007222 นายรณชัช เมืองมูล
63083007223 นายกิตติภพ วัฒนลักษณ 
63083007224 นายมนตรี ภักดีวงศ 
63083007225 นางสาวชญาณิศา ปาลี
63083007226 นางสาวกาญจนา ศรีมา
63083007227 นางสาวศศิประภา คุ#มชัย
63083007228 นางก่ิงกาญจน จงทวีไพโรจน 
63083007229 นางสาวสายไหม ตันธนสิน
63083007230 นางสาวณัฐริกา พงค เผ�า
63083007231 นางสาวนรีพร ทิพย ก2า
63083007232 นางสาวจรรญาลักษณ สําเภาเงิน
63083007233 นางสาวกัญจนพร จันธิมา
63083007234 นายเอกพงศ ใจมูล
63083007235 นางสาววิจิตรา พูนประสิทธ์ิ
63083007236 นายจิรวัฒน ธัญญะแก#ว
63083007237 นายพลธวัช เทววุฒิศิริกุล
63083007238 นายสิริกร สินเสาร 
63083007239 นางสาวสรัญญา ยอดเวียงไชย
63083007240 ว�าที่ ร.ต.หญิงมนสิชา นารีรักษ 
63083007241 นางสาวพิมพ ลภัส เสาร แปง
63083007242 นางสาวชไมพร ศรีใจ
63083007243 นายธนากร เหมืองทอง
63083007244 นางสาววัลยาภรณ ใจแปง
63083007245 นางสาวภาสินี เชิงดี
63083007246 นางสาวชมขวัญ บุญสิทธิ
63083007247 นางสาวภานุมาศ สุนันต�ะ
63083007248 นางสาวอ#Wงคณา รุ�งเรืองวันกูล
63083007249 นางสาวกรรณิการ ปHZนประยูร
63083007250 นางสาวสุนิสา ชื่นวงศ 
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63083007251 นางสาวกัญญารัตน จันต�ะกูล
63083007252 นางสาวศิริธร โพธิพันธ 
63083007253 นางสาวกมลทิพย จิตสุข
63083007254 นางสาววราภรณ วณีสอน
63083007255 นางสาวอนุธิดา อภิชัย
63083007256 นางสาวอรดา ตัดรัก
63083007257 นางสาวกนกวรรณ ทิศสัก
63083007258 นางสาวชนากานต สิงห คํา
63083007259 นางสาวณัฏฐินี วิจิตร
63083007260 นางสาวเปรมฤทัย กายะ
63083007261 นางสาวณัชชา วงษาลังการ
63083007262 นางสาวเจนจิรา ไกลถ่ิน
63083007263 นายอรุโณทัย ดวงเกิด
63083007264 นายณัฐพล อินถานา
63083007265 นางสาวศุภากร ช�างเหล็ก
63083007266 นายชลันธร เงินถา
63083007267 นางสาวชนิภรณ ศิริรัตน 
63083007268 นางสาวฐิติวรดา ศรีบุญมี
63083007269 นายกฤษฎา เมฆอากาศ
63083007270 นางสาวอมรรัตน ยอดบุญเรือง
63083007271 นางสาวชญานิษฐ ใจดี
63083007272 นางสาวนิชานันท คําแสนสุข
63083007273 นายณัฐพงค ไร�รุ�ง
63083007274 นางสาววิลาสินี ปรีดาภิรมย 
63083007275 นายนิวัตน ป7นวร
63083007276 นางสาวกนกพร จิระ
63083007277 นางสาวอุษณิษา สมจิต
63083007278 นางสาวปHZนสุดา ลีคําป7น
63083007279 นางสาวศิริวัน วีระจิตต 
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63083007280 นายนเรศ สีจ�ะแปง
63083007281 นางสาวก่ิงกมล อินคําปา
63083007282 นางสาวบัณฑิตา เนตรทิพย 
63083007283 นายทัศน พล อ�อนศรี
63083007284 นางสาวอรพรรณ ประวัง
63083007285 นายพงษ พิษณุ ภาคเมธี
63083007286 นายวัชรพงษ ป7ญญาเหล็ก
63083007287 นางสาวอรยา เข็มหนู
63083007288 นางสาวธันยา จริยประทุมพร
63083007289 นายฉัตรชัย อุประแสน
63083007290 นางสาวนิภาพันธ ตอนต�ะเส
63083007291 นางสาวณัฐิยา ภาวงค 
63083007292 นางสาวหัตถยา อินตา
63083007293 นางสาวพิมพ ชนก ผู#ทรงสกุล
63083007294 นางสาวมัณฑณา ธราพรสกุลวงศ 
63083007295 นางสาวปาริฉัตร ส�างขุน
63083007296 นายเจษฎา ใจปHนตา
63083007297 นางสาวสุภาวดี ทิพสม
63083007298 นางสาวจุฑามาศ ปวงคํา
63083007299 นายจารุวิทย อุตส�าห 
63083007300 นางสาวเวธิกา พรหมมา
63083007301 นายมณัฐวุฒิ คําป7น
63083007302 นางสาวกนกวรรณ เครือคํา
63083007303 นางสาวสุณิสา จิตรแข็ง
63083007304 นางสาวภาวิตา เป1Zยมสุข
63083007305 นางสาววิไลภรณ ต�ะสู#
63083007306 นางสาวดลยา อินด#วง
63083007307 นายสุรชาติ ไชยสาร
63083007308 นางสาวพันธิตรา เผือกหล#า
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63083007309 นางสาวอภิชญา ไชยเมืองชื่น
63083007310 นายปHยะณัฐ อินป7Pน
63083007311 นายณัฐกุล สุวรรณพูล
63083007312 นายสุรเชษฐ จัดจ#าง
63083007313 นายเกรียงศักด์ิ ใจดุ
63083007314 นางสาวมนัสชนก พิมเสน
63083007315 นางนุชรินทร แสงศิริ
63083007316 นางสาวรัชนีพร ชาตรูปะมัย
63083007317 นายอนิวรรต แก#ววงศ 
63083007318 นางสาวอรพรรณ ดาราเพ็ญ
63083007319 นางสาวขวัญชนก หมุดสัก
63083007320 นางอานันต ศรี แก#วเลิศตระกูล
63083007321 นางสาวปรีณาภา ดวงจันทร 
63083007322 นางสาวอารีรักษ เสริมสุข
63083007323 นางสาววรรณิตา แสนเสนา
63083007324 นางสาวมนธิรา คําบุญเรือง
63083007325 นางสาวอภิชญา เรือนฝายกาศ
63083007326 นางสาวหฤทัย เรือนนาค
63083007327 นางสาวอรพรรณ เตชะนันท 
63083007328 นางสาวหทัยกาญจน วงศ ชัย
63083007329 นายสุวพัชร แสนเข่ือน
63083007330 นายวีระพล ขันมันตะ
63083007331 นายวิบูลย พงศ ซ่ือสัตย 
63083007332 นายณัฐพล นวลศิริ
63083007333 นางธัญสิริ กิติกา
63083007334 นางสาวพิมผกา โทศรี
63083007335 นางสาวพิกุลทอง อ2องทิพย 
63083007336 นางสาวสิริรักษ ทิพละ
63083007337 นางสาววาสิตา หนูพรหม
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63083007338 นางสาวจารุวรรณ เทพวงค 
63083007339 นางสาวมุฑิตา อารินทร 
63083007340 นางสาวกีรติญา กลีบแก#ว
63083007341 นางสาวพรธิดา หงษ ทอง
63083007342 นายอรัญชัย จันต�ะมา
63083007343 นางสาวริญศิญา ฉาไธสง
63083007344 นายอดิศักด์ิ ใจมุข
63083007345 นางสาวเสาวลักษณ ศรีวิชัย
63083007346 นางสาวพันทิวา มาน#อย
63083007347 นางสาวสริตา งามล้ํา
63083007348 นายฐนพรรจ ณ เชียงใหม�
63083007349 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุลิตา วิชัยต�ะ
63083007350 นางสาววราภรณ โนภา
63083007351 นางสาวณัชฐิกา ไข�ทา
63083007352 นางสาวสุนันทา พ�อนา
63083007353 นางสาวสรัญญา สมมุติ
63083007354 นายกฤษณะ คํานาน
63083007355 นางจารุวรรณ จักรบุญมา
63083007356 นางสาวชนิกานต ขยัน
63083007357 นายยุทธกร อายุยืน
63083007358 นายเกริกเกียรติ ศรีเกิน
63083007359 นางกฤษณา ทรัพย ทวี
63083007360 นายณัฐนนท คุณยศย่ิง
63083007361 นายสรวิชญ ศิริวัฒน 
63083007362 นายศิวสันต เตชะ
63083007363 นางสาวประกายแก#ว สุภารักษ 
63083007364 นายธนานนท เป1Zยมสุข
63083007365 นางสาวบุษยมาส นุรส
63083007366 นายณัฐวรรธน นิปุณะ
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63083007367 นางสาวศิริวิมล วิจิตร 
63083007368 นางสาวนิรัชชา สุขแก#ว
63083007369 นางสาวปาณิศา ไชยงาม
63083007370 นายณรงค เดช ไชยเดช
63083007371 นางสาวอรปรียา บุญเกิด
63083007372 นางสาวศิริพร กันธิยะเทพ
63083007373 นางสาวเบญญาภา มูลอินต�ะ
63083007374 นางสาวกาญฏิมา ทองแฉล#ม
63083007375 นางสาวกันยาพร ทายตะคุ
63083007376 นางสาวชญาณี ทาคํา
63083007377 นางสาวรัตติกาล ศรีกอนติ
63083007378 นางสาวสุทธิดา อินแถลง
63083007379 นายธนภัทร แสงคํา
63083007380 นางสาวกัลยา ใจหม้ัน
63083007381 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ
63083007382 นายธรรศน ยุตบุตร
63083007383 นางสาววิชุดา ศรีรัตน 
63083007384 นางสาวปHยะพร จินาคํา
63083007385 นายจักรกฤษ ดวงพลอย
63083007386 นางสาวศศิธร จันทร อิน
63083007387 นายสามเก#า ย�ายอดย่ิง
63083007388 นางสาววาสินี วันทานุ
63083007389 นางสาวชนิกานต ปHยะศิริภัณฑ 
63083007390 นางสาวนฤมล วาเพ็ชร
63083007391 นางสาวรสสุคนธ ยะสืบ
63083007392 นางสาวพิจิตรา คงแก#ว
63083007393 นางสาวจิรนันท เฉิน
63083007394 ว�าที่ ร.ต.วิชิต เตชนันท 
63083007395 นางสาวกันยาวีร วีระกุล
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63083007396 นางสาวนันทนา แก#วกลุ�ม
63083007397 นางสาวอินทิพร นิลคํา
63083007398 นางสาวป7จธมาศ โพธ์ิชัยเลิศ
63083007399 นายนันทกิจ ฟูใจ
63083007400 นางสาวปHยวดี สีแสง
63083007401 นางสาวทิพาพร ทิพย ทอง
63083007402 นายฉัตรินทร มะโน
63083007403 นายสมรักษ ศรีเพ็ชร 
63083007404 นางสาวกวินทิพย พรมจักร 
63083007405 นางสาวพรนภา ทนุ
63083007406 นางสาวจิราพรรณ หน�อแนว
63083007407 นางสาวอัณณ ชญา ตุ�นกุณา
63083007408 นางสาวญาณิศา อุ�นฟอง
63083007409 นางสาวนุชจิรา สัทธรรมนุวงค 
63083007410 นางสาวแพรวพรรณ เครือวงค 
63083007411 นายปฏิภาณ อ�อนน#อม
63083007412 นางสาวอรปรียา ชัยฤกษ 
63083007413 นางสาวดาราวรรณ ฮั่นพงษ กุล
63083007414 นางสาวจิราพร สายยืด
63083007415 นางสาวจิราพร ฟองมัน
63083007416 นางสาววนิดา ทาก2อง
63083007417 นายวิทยพล คนโต 
63083007418 นางสาวชลธิชา จันทร เที่ยง
63083007419 นางสาวอารีย ญา ชาติพจน 
63083007420 นางสาวอนงค นาถ ใจป7น
63083007421 นางสาวปาริฉัตร ก2าวิล
63083007422 นางสาวสิริลักษณ อัยรัตน 
63083007423 นางสาวจิดาภา โนจา
63083007424 นางสาวรุ�งทิวา มูลจิโน
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63083007425 นางสาวนิพัทธา อิ่นคํา
63083007426 นางวราภรณ ทิพย พาละ
63083007427 นายเจนณรงค พุ�มแตง
63083007428 นายฤทธิเกียรติ แสงสว�าง
63083007429 นายพลากร จันทร ฟอง
63083007430 นางสาวประภัสสร มงคล
63083007431 นางสาวชนิตร นันท ป7ญญะติ
63083007432 นางสาวพสุ มหาวัน
63083007433 นางสาวปานประดับ โสภา
63083007434 นายธนกร ปHงตา
63083007435 นางสาวจีราภรณ วงศ ศรีใส
63083007436 นางสาวศิริวรรณ ตุ#ยตาจม
63083007437 นางปุญชรัสม์ิ วันดี
63083007438 นางสาวปHยวรรณ ปHนตานา
63083007439 นางสาวสุภินันท จันแดง
63083007440 นายจุลลพงษ มหาวรรณ 
63083007441 นางสาวศรัณย พร ภมรพล
63083007442 นายวชิรพงษ ปาอ#าย
63083007443 นางสาวฐิติชญาณ ธรรมจิระกิตต์ิ
63083007444 นางสาวบงกชพร พุ�มโมลี
63083007445 นายรัสชานนค บุตรเสน
63083007446 นายปฐมพงษ ทันเที่ยง
63083007447 นางสาวหรัญญา ตันตา
63083007448 นางสาวณิชกานต เทพวงศ 
63083007449 นางสาวปติณญา ป7ญญะติ
63083007450 นางสาวพัชรวรรณ กลางถ่ิน
63083007451 นางสาวมาริษา แก#วปา
63083007452 นางสุดารัตน นันตากาศ
63083007453 นางสาวณัฐณิชา เทพวัน
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63083007454 นายนพรุจ บุญสว�าง
63083007455 นายจักราวุธ คําดี
63083007456 นายจารุวัฒน ยศบุรุษ
63083007457 นางสาวณัฐริกา ซาวยา
63083007458 นายนฤกูรย ณ เชียงใหม�
63083007459 นางสาวเมธาวี กาวิน
63083007460 ว�าที่ร.ต.หญิงแสงจันทร วารีทรงไพรกุล
63083007461 นางสาวจารุวรรณ จันทะวงค 
63083007462 นางสาวรุจิลาภา เข็มพุดซา
63083007463 นางสาววีรกานต แสงจ�า
63083007464 นางสาวสุชาริณี ชุ�มลือ
63083007465 นางสาวดวงนภา สันติไพร
63083007466 นายไตรสิทธ์ิ ต๊ิบเตปHน
63083007467 นายกัณวรรษ ประจันทร 
63083007468 นางสาวพิมพ ชนก ก#างออนตา
63083007469 นายศราวุธ อุทธิยา
63083007470 นางสาวสุธินันท สร#อยสาย
63083007471 นางสาวพรสุดา บุญชิต
63083007472 นางสาวณัฐณิชา ม�วงงาม
63083007473 นายฤทธิเดช สมศักด์ิ
63083007474 นายสรวิศ พุทธอินทร ศร
63083007475 นางสาวธัญญารัตน สิงห เทพ
63083007476 นางสาวภัทราพร ศรีดอนชัย
63083007477 นางสุนิษา หงษ สอง
63083007478 นางสาวผุสดี ยะตอง
63083007479 นายรัชพล ทะยะ
63083007480 นางสาวกัญญาภัทร อินทจักร 
63083007481 นางสาวชุติมา ตูมจา
63083007482 นางสาวนุชรา ตันใจ
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63083007483 นางสาวนันณภัชสรณ ดีเบา
63083007484 นางสาวเอมญารดา ยะกาศ
63083007485 นางสาวกนกทิพย พัตรากุล
63083007486 นางสาวจุฑามาศ อินปา
63083007487 นายอิศราวุธ เตจ�ะ
63083007488 นางสาวพัชรี สุดแสงจันทร 
63083007489 นายภานุรักษ ศรีรินยา
63083007490 นายศุภพงษ สารขาว
63083007491 นางสาวพัทรีญา สุริยะ
63083007492 นายปณิธาน ยศวงศ ใจ
63083007493 นายกิรติ พงษ ไสว
63083007494 นางสาวกรกุณฑิรา สมฤทธ์ิ
63083007495 นางสาวณิชาภัทร ป7ญญาทอง
63083007496 นายดํารง วิริยสามารถ
63083007497 นายเขมชาติ ยะสารวรรณ
63083007498 นายธีราวุฒิ กาเผือก
63083007499 นางสาวอัญชลี ภูระเก
63083007500 นางสาวศรสวรรค แสนลือชา
63083007501 นางสาวปราวีณา ใจเมือง
63083007502 นางสาวกิติยา ขยันการ
63083007503 นายวัฒนา บุญแรง
63083007504 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ 
63083007505 นางสาวพิจิตรา คําภิระ
63083007506 นายณัฐพล หนูจันทร 
63083007507 นายประยุทธ ศรีศักด์ิอุดมชัย
63083007508 นายพงศ ธนา ละอองเอี่ยม
63083007509 นางสาวมัณฑนากร ฟRาร�วมป7ญญา
63083007510 นายธนกฤต สมศรี
63083007511 นายพงษ พิสิษฐ ผาสุทะ
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63083007512 นางสาวณัฐธิดา ลิขิตผู#เจริญ
63083007513 นางสาวเสาวนีย นิยมไพรพันธ งาม
63083007514 นางสาวชลากร เรือนคํา
63083007515 นางสาวนวรัตน วิรัติพาส
63083007516 นายปHยพัทธ แหกาวี
63083007517 นางสาววาสนา นพคุณ
63083007518 นางสาวจุฑามาศ แสงมาน
63083007519 นางสาวกนกวรรณ อินภูธร
63083007520 นางสาวเจนจิรา จีระวัง
63083007521 นางสาวสิริญาภรณ วงศ ฝ7Uน
63083007522 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฐธยาน บุศแดง
63083007523 นางสาวพิมพ ณิภา ศิริจันทร 
63083007524 นายปรัชญา ทะลิ
63083007525 นางสาวพนิดา เผ�ากันทะ
63083007526 นางสาวลีลานุช ธนันชัย
63083007527 นายจักรภพ เรือไหล
63083007528 นางสาวศิริลักษณ ปาลี
63083007529 นางสาวนุชวรา อ#ายรักษา
63083007530 นางสาวอรวรรณ ศรีวิเชียรอําไพ
63083007531 นายรัชชานนท กําแพงคํา
63083007532 นางสาวภรวี พวงสุวรรณ
63083007533 นางสาวศิรินรัตน เรือนทา
63083007534 นางสาวพิมพ พจี อิ่มเพ็ง
63083007535 นางสาวป7ทมพร ปราบพาล
63083007536 นางสาวนันทิกานต ป7ญญา
63083007537 นายวรวิทย ทรงคํา
63083007538 นางสาวกันตา กล#าวรางกูร
63083007539 นางสาวจิรัชญา ทิพยศ
63083007540 นายภานุพงศ เข่ือนคํา
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ระดับปริญญาตรี

63083007541 นางสาวจิดาภา เสือโสภา
63083007542 นางสาวธนัญญา แสงแก#ว
63083007543 นางหทัยรัตน พรสิรวิชญ 
63083007544 นางสาวพิชาวีร จักรบุตร
63083007545 นางสาวจีรนันท จะวรรณะ
63083007546 นางสาวกุลนิษฐ เก�าง้ิว
63083007547 ว�าที่ร#อยตรีหญิงธณัฐชนันท จํามะเทวี
63083007548 นางสาวจิตตานันท มนัสสมศักด์ิ
63083007549 นายคมเคียว รักข สวัสด์ิ
63083007550 นายธีรพัฒน อุตมะ
63083007551 นางสาวน้ําทิพย ชัยยะ
63083007552 นายอรรถพล ใหม�จันทร แดง
63083007553 นางสาวทิพวรรณ ครองวิ
63083007554 นางสาวสุรีรัตน หล#านามวงค 
63083007555 นายนฤดล ตลับงา
63083007556 นางสาวปHยพร จันทร คํา
63083007557 นางสาวปณิดา บุญปาล
63083007558 นางสาวธริศรา สิทธิกุล
63083007559 ว�าที่ร#อยตรีวุฒิพงศ แก#วสืบ
63083007560 นางสาวพรนิกา ถานาเรือ
63083007561 นางสาวธัญวรัตน วงเวียน
63083007562 นางสาวรุ�งอรุณ บุญเรือง
63083007563 นางสาวอนงค นาถ ป7ญญาแก#ว
63083007564 นายธวัชชัย เทพอยู�
63083007565 นางสาวอรุณี โพธิสรรค 
63083007566 นางสาวชนกพร สรวยเอี่ยม
63083007567 นางสาวชลิตา จันทอง
63083007568 นางสาววริศรา รสานนท 
63083007569 นางเพ็ญนภา ธุระสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63083007570 นายพงศธร ศรีวงศ 
63083007571 นางสาวชรินทร ทิพย เครื่องมืด
63083007572 นางสาวเครือวัลย พงค คํา
63083007573 นางสาวเสาวณีย อินทริยา
63083007574 นายศักด์ิชัย สถานเดิม
63083007575 นางสาวพรพิลาส แต#มคล�อง
63083007576 นายสิริกร ก่ิงจักร 
63083007577 นายเจนวิทย เรือนคํา
63083007578 นายธนบดี พินําธรรม
63083007579 นางสาวกัลยาณี เอี่ยมเผ�าจีน
63083007580 นายพศวีร วิจิตรกําเหนิดกุล
63083007581 นางสาวรัตนาภรณ ยาวิชัย
63083007582 นางสาวพรพิมล ทะแก#ว
63083007583 นางสาวอรทัย อะนามา
63083007584 นางสาวปรีชนุช ศรีชมภู
63083007585 นางสาวพรชนก ไชยเลิศ
63083007586 นางสาวณัฐชยา พินธิสืบ
63083007587 นางสาวปรัชญา กล�าวแล#ว
63083007588 นางสาวดวงหทัย ต๋ันมา
63083007589 นางสาวรัตนา ฟูทํา
63083007590 นางสาววารุณี อุดแก#ว
63083007591 นายเอกภพ ต�ะนา
63083007592 นางสาวกัญญาภัทร ปHงใจ
63083007593 นางสาวณราพร วังโย
63083007594 นายเนตรตะวัน เทียนบุตร
63083007595 นางสาวสิรินยา สานใจวงค 
63083007596 นางสาวทินัดดา กาวิละ
63083007597 นางจีรพรรณ มูลศรี
63083007598 นางสาวนัทธพร กุนทิพย 
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63083007599 นางสาวกุลนิภา พวงศรี
63083007600 นายนวพล ลี้นํา
63083007601 นางสาวจิราภรณ สิงห เพ็ง
63083007602 นายดนุพล นันติ
63083007603 นางสาวมัลลิกา จันทร หล#า
63083007604 นายเสมอ เฉลิมศิริวงศ ชัย
63083007605 นางสาววิลาวัณย จะชาญ
63083007606 นางสาวชนิภา ฝ7Uนชมภู
63083007607 นายอรรถวิทย ใจแก#ว
63083007608 นายปHยะพงษ ตานะกูล
63083007609 นางสาวสุรีพร ทาอาสา
63083007610 นางสาวฐิติกานต กองเปTง
63083007611 นางสาวภัณฑิรา สิริภัทรตระกูล
63083007612 นายธีระพงษ พุทธิมา
63083007613 นางสาวกรรณิกา ชนสินธ 
63083007614 นายปรวุฒิ พุฒหม่ืน
63083007615 นางสาวธมณภัทร คําแก#ว
63083007616 นางสาวจิรัฐิติกาล พันธุ บุตร
63083007617 นางสาวณัฐมล กุณาตี
63083007618 นางสาวธนาภรณ มุณีวงค วีระ
63083007619 นายอุเทน ธิมา
63083007620 ว�าที่ร#อยตรีจิรายุ อุปมัย 
63083007621 นางสาวสุชานาถ วงค เกียรติ
63083007622 นายตวันวงศ นิวาส
63083007623 นางสาวธนัญชนก กาไว
63083007624 นายเฉลิมชัย กันทะสัก
63083007625 นางสาวรัชนีกร ตุงคะนาคร
63083007626 นางสาวนพจิรา ต�ะวัน
63083007627 นางสาวสัญจนา สิงห ใจ
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63083007628 นางสาวมัณฑนี ภู�รอด
63083007629 นายพงศ พิสุทธ์ิ สุริโย
63083007630 นางสาวกรรณิการ นันทะก2า
63083007631 นางศิริประภา คําฟู
63083007632 นายอานัท ไชยวงค 
63083007633 นางสาวกนกอร บุญเชิญ
63083007634 นายวสันต คําใหญ�
63083007635 นางสาวจันทนา นันต�ะคํา
63083007636 นางสาวปทิตตา อินต�ะแก#ว
63083007637 นางสาวภรภัทร วงค ชัย
63083007638 นางสาวกัญจน อมล ทองเชื้อ
63083007639 นางสาวณัฐธยาน วงษ นู
63083007640 นางสาวสุปาณี เสียงสนั่น
63083007641 นายวัชรพงศ อินทร ลือ
63083007642 นางสาวณัชชา บุญดี
63083007643 นางสาวดารารัตน ดอกงามวงศ 
63083007644 นางสาวพัชราภรณ พวงดอก
63083007645 นายระวิน เบ็ญจาวานิช
63083007646 นายธวัชชัย ไชยโยกาศ
63083007647 นางสาวนันท ธิชา ทองสุข
63083007648 นางสาวอัญมณี ชื่นเมือง
63083007649 นายณัทภัธ จันทวงศ 
63083007650 นางชุติมนต คันทะเสน
63083007651 นางสาวโสภิดา กามอย
63083007652 นางสาวศิริพร โพธิหงษา
63083007653 นางสาวรัชนีกร วังมณี
63083007654 นางสาวจรรยาพร ทองภูคีรีไพร
63083007655 นายฐิติวัฒน รัตนมณี
63083007656 นางสาวขวัญณพรรธน มูลรังษี
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63083007657 นายกฤษฎา ม่ันกุง
63083007658 นางสาวศิริขวัญ มะเมีย
63083007659 นางสาวอริสรา การเก�ง
63083007660 นางสาวศศิประภา วงศ ใหญ�
63083007661 นายณัติชา เขียวแก#ว
63083007662 นายศิรสิทธ์ิ ทรายเหนือ
63083007663 นางสาวอุทัยวรรณ อ�อนละม�อม
63083007664 นายวรสิงห แซ�ลื่อ
63083007665 นางสาวชญาณิศา มณีทอง
63083007666 นางสาวมณีฉาย อร�ามคีรีพนา
63083007667 นางสาวอินทร ทิรา วงศ สาฟู
63083007668 นางสาวกัญญารัตน ดอยงาม
63083007669 นางสาวภัทรวดี ศรีหิน
63083007670 นางสาววธิดา กันทะขู#
63083007671 นางสาวภรณ ทิพย ใจหาญ
63083007672 นางสาวกรรณิการ ใจสาม
63083007673 นางสาวจุรีย รัตน บูรณะจักร
63083007674 นางสาวพรนภา ต�ะน#อย
63083007675 นางสาวสุทธิดา เชียงโส
63083007676 นางสาวกานต สุดา อุ�นแก#ว
63083007677 นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ
63083007678 นางสาวจรุงทิพย คิดอ�าน
63083007679 นางสาวศิริกานดา บุญเรือง
63083007680 นายฤทธิเกียรติ ดวงแก#ว
63083007681 นางสาวจุฑามาศ จันระวัง
63083007682 นางสาวมัลลิกา ป7ญญาทิพย 
63083007683 นางสาวกัลยรัตน กันทา
63083007684 นางสาวณัฐชา เสริมสกุลมีชัย
63083007685 นางสาวรติพร ชํานาญการ
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63083007686 นางสาวธนพร ดวงบุปผา
63083007687 นางสาวจันจิรา จันต�ะคาด
63083007688 นายธนดล จันทร โสภา
63083007689 นางสาวจันจิรา วงค เจริญ
63083007690 นายพิชญะ ยอดเถ่ือน
63083007691 นางสาววรรณกานต ชอบจิตต 
63083007692 นางสาวธัญชนก บุญสูง
63083007693 นายนันทศักด์ิ ลาวันนา
63083007694 นางชยุตา แอ�นป7ญญา
63083007695 นางสาวรุ�งนภา เผ�าตัน
63083007696 นางสาวพัชรินทร เรือนเงิน
63083007697 นายกฤษนัย ศิระดิษฐกุล
63083007698 นางสาวกรรณิกา ปราบพาล
63083007699 นางสาวดารารัตน ฉัตรแก#ว
63083007700 นายคมสัน อินวิน
63083007701 นายภูริ วารุณรัตนกร
63083007702 นางสาวกรกช อภิชนังกูร
63083007703 นางสาวดวงฤทัย ไขทา
63083007704 นางสาวสุพัตรา ยาสมุทร
63083007705 นางสาวสิริยากรณ โพธ์ิทอง
63083007706 นางสาวรัชนี กองสถาน
63083007707 นางสาวกรรณิกา วันเป1ยง
63083007708 นางสาววิมลรัตน สิงห คาล
63083007709 นายกฤช มานะวงษ 
63083007710 นางสาวนุชจิรา หงษ ด#วย
63083007711 นายศตวรรษ หน�อแก#ว
63083007712 นายสันติพงศ อินทยนต 
63083007713 นางสาวศุภัชญา เจริญสุข
63083007714 นางสาวพัชรา ต�ะพันธ 
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63083007715 นางสาวพิมพกานต ดิสาร
63083007716 นางสาวกฤษฎาภรณ โชติธนกาญจน 
63083007717 นางสาวศิริพร มีคุณ
63083007718 นางสาวนิชารี วงศ ษา
63083007719 นางสาววรรณิดา มังตา
63083007720 นายวสันต วัฒนเดชาสกุล
63083007721 นางสาวณรกมล อยู�เจริญกิจ
63083007722 นางสาวอโณทัย ป7ญโญนันท 
63083007723 นางสาวกมลรัตน เงินสร#อย
63083007724 นางสาวน้ําฝน อุตตมะ
63083007725 นางสาวปHยะหทัย ใจคําลือ
63083007726 นางสาวกมลวรรณ ศิริวรจันทร 
63083007727 นางสาวเยาวผกา ธรรมสอน
63083007728 นางสาวสุปราณี ราชาตัน
63083007729 นางสาวจิรภา คําพวา
63083007730 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ 
63083007731 นายณัฐวุฒิ ป7นทะเลิศ
63083007732 นางเสาวรส นํานนท 
63083007733 นางสาววิไลวรรณ อุปเวียง
63083007734 นางสาวสุพัตรา ไชยสถาน
63083007735 นางสาวภิญญาพัชญ ประเดิม
63083007736 นางสาวเกวลี ขันตี
63083007737 นางสาวสุภาวดี ยวงอินแปลง
63083007738 นางสุดาลักษณ สังวัตถุ
63083007739 นางสาวศิลปQศุภา ฟ7งเสียง
63083007740 นางสาวสมฤทัย ปุ`ดตา
63083007741 นางอังคณา มูลตา
63083007742 นางสาวนุชรา ธัญญา
63083007743 นายสหรัฐ ปูอุตรี
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63083007744 ว�าที่ร#อยตรีพีระศิลปQ ใจโต
63083007745 นายเสฎฐวุฒิ สมโภชน 
63083007746 นายธนากรณ โนจา
63083007747 นางสาวพัชรินทร ป7ญญาบุญ
63083007748 นางปุณิกา เมฆประยูร
63083007749 นางสาวเหมดี คําเวียง
63083007750 นางสาวภาวิณี ใจปวง
63083007751 นายโรจนา ขาวสอาด
63083007752 นางสาวน้ําฟRา แก#วสวัสด์ิ
63083007753 นายจักรกลด อุ�นใจ
63083007754 นายกฤตภัค ซาวทางหวย
63083007755 นางสาวบุษยา มุตต�ะ
63083007756 นางสาวณัฐกานต เข่ือนป7ญญา
63083007757 นางสาวภัทรภร ไชโย
63083007758 นายสุทธินันท คํามา
63083007759 นายปริญญา สุขา
63083007760 นางสาวชาลิสา รุ�งเรือง
63083007761 นายสิทธิพล คําลาพิศ
63083007762 นางสาวสุทธิพร บุญลือ
63083007763 นางสาวพุธิตา ธาตุเงินเกวียน
63083007764 นางสาววัชราพร กมลรอบรู#
63083007765 นายธงชัย เรืองคํา
63083007766 นางสาวชุติญา มหิทธิวาณิชชา
63083007767 นางสาวคริสมาส ไชยแก#ว
63083007768 นายดาวิท สําราญไพรวัลย 
63083007769 นายทัชชกร ป7ญญาวิชา
63083007770 นายอาทิตย ใจแก#ว
63083007771 นางสาวกรรณิการ วงศ มณีวรรณ
63083007772 นางสาวอนุธิดา ภักดี
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63083007773 นางสาวพิมพ ใจ โปธิยอง
63083007774 นายมงคล อ�องเหม�ถ�า
63083007775 นายอนุกูล ซาวสืบ
63083007776 นายวันเสด็จ วันทา
63083007777 นางสาวอรญา ใจกล#า
63083007778 นางสาวปรารถนา เที่ยงตรง
63083007779 นายติณณภพ เจนตระกูลโรจน 
63083007780 นางสาวอิงกมล พินิจสอน
63083007781 นางสาวพีรยา แสงชูตระกูล
63083007782 นางสาวพัชรวดี ถูกทาง
63083007783 นายศุภวิชญ ภัทรสุวิชช 
63083007784 นายพัฒนพงษ สุวรรณดํารงผล
63083007785 นางสาวณัฐธิดา สมฤทธ์ิ
63083007786 นางสาวศิริลักษณ ประสิทธ์ิเมือง
63083007787 นายศุทธวีร ศรีสุทธะ
63083007788 นายเปรม ตันกูล
63083007789 นายจิตติพงษ มณีโชติ
63083007790 นายกฤษฏ์ิ วิสัยเพียร
63083007791 นางสาวชญาณี ผายผืนพึก
63083007792 นางสาวศศิธร นุ�นยวง
63083007793 นางนิภาพร ณลําปาง
63083007794 นางสาวสุพิชฌาย รู#หลัก
63083007795 นางสาวพนิตนาฎ บุญสุทธ์ิ
63083007796 นางสาวกรรณิการ ป7ญญาเลิศ
63083007797 นายธนาวุฒิ พุทธธรรม
63083007798 นางสาวธันย ชนก พอจิต
63083007799 นายธวัตชัย วงค จ๋ี
63083007800 นางทิพย วรรณ ปานทอง
63083007801 นางสาวศิรินทรา ไชยกุล
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63083007802 นางสาวบุญพาพร หนูเที่ยง
63083007803 นายปวีณ กร ขันทนันคํา
63083007804 นางสาวอลิสา จันทร ศักด์ิ
63083007805 นายวรุตม ปราบสงบ
63083007806 นางสาวศิริลักษณ วัดคํา
63083007807 นางสาวดาราวรรณ ยศศรี
63083007808 นางสาวดุษฎี ธรรมใจกูล
63083007809 นายทักษ ดนัย ญาณะ
63083007810 นางสาวสุชาวดี วงค ถา
63083007811 นายจรัส สายผาบ
63083007812 นายปรรณวิสิฐ กาละดี
63083007813 นางสาวอาภรณ คําเกลี้ยง
63083007814 นางสาววลัยลักษณ กลิ่นทับ
63083007815 น.ส.เพ็ญวิมล คําแสน
63083007816 นางสาวศศินา วงศ ใหญ�
63083007817 นางรัชดาภรณ แสงเข่ือนแก#ว
63083007818 นางสาวภัทรนันท สมบัติใหม�
63083007819 นายพัชรพงษ โสภารัตน 
63083007820 นางสาวศศิธร อุ�นเมืองอินท 
63083007821 นายชัยวัฒน เงินมูล
63083007822 นางสาวอนุตรา อุตะมา
63083007823 นางสาวมัตติกา สารธรรม
63083007824 นางสาวสุธาสินี สุทธาชัย
63083007825 นางสาวช�อวัฒนา ขันยอด
63083007826 นางสาวสุธาทิพย บุญทา
63083007827 นางสาวเสาวลักษณ สุรินธรรม
63083007828 นางสาวกรธิกา สายหล#า
63083007829 นายศุภชัย จันธิมา
63083007830 นางสาวชนกนิชา วามือ
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63083007831 นางสาวพิมผกา เมืองมา
63083007832 นายวันสงกรานต สายป7Pน
63083007833 นางสาวกิตติยา ปงรังษี
63083007834 นางสาวณิชากร ฟูชื่น
63083007835 นางสาวอนุตา ดอนมูล
63083007836 นางสาวจันจิรา สุวรรณ แก#ว
63083007837 นางสาวดวงตะวัน ธรรมติน
63083007838 นางสาวศิริวรรณ หอมสุวรรณ
63083007839 นางสาวสุนิษา หอมนาน
63083007840 นางสาวนิพิษฐา คิดอ�าน
63083007841 นางธัญลักษณ ชินเทพ
63083007842 นางสาวนันทวัน ต�อสงค 
63083007843 นายไกรวิชญ อินต�ะชมภู
63083007844 นายกีรติ อินทรประสิทธ์ิ
63083007845 นางสาวพร#อมพร สมฤทธ์ิ
63083007846 นางสาวบุษบา สามอ#าย
63083007847 นางสาวทรรศิกา สันติกิจ
63083007848 นางสาวอนุสสรา พรมพันธ 
63083007849 นางสาวสิรินทร บุตรชา
63083007850 นางสาววิภาดา ใจทนง
63083007851 นางสาวเจนจิรา เรือนทอง
63083007852 นางสาวรัชนีกร ตายะ
63083007853 นางสาววิภาดา ทากอง
63083007854 นางสาวธัญพิชชา อินเอก
63083007855 นางสาวกัลยรักษ กายะ
63083007856 นายสิริพงศ รักษ ธรรมเสมอ
63083007857 นางสาวมยุรา ศิลปจิตต 
63083007858 นางสาววรัญญา ปูJย�า
63083007859 นางสาวสิริเนตร พรมสอน
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63083007860 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิธร ศิริภา
63083007861 นางสาวสุกันยา ป7นแก#ว
63083007862 นายสุขวัส เข่ือนเพชร
63083007863 นายณัฐวุฒิ คําเหมือง
63083007864 นายสิโรดม ระมัง
63083007865 นางสาวสิริยากร จ๋ีคํา
63083007866 นางสาวไอรดา บุญมาวงค 
63083007867 นายณรงค ฤทธ์ิ บัวศรี
63083007868 นางสาวเสาวณีย เปTงปราบคํา
63083007869 นางสาวนงนุช นําปุ`ด
63083007870 นางสาวนพรัตน แจ#งสว�างศรี
63083007871 นางสาวพัชรีพร เจริญ
63083007872 นางสาวทัศนีย วิงวอน
63083007873 นายศุภฤกษ กวงไหม
63083007874 นายกิตติรัตน เงาธรรม
63083007875 นางสาวนัฐศิมา ทฤาษี
63083007876 นางสาวตรีรักษ อินตัน
63083007877 นางสาวอัญมณี ป7นติ
63083007878 นางสาวผกาวดี แก#วชมภู
63083007879 นางนภัสสร บุญจันต�ะ
63083007880 นางสาววีรณา ปาพันธ 
63083007881 นายณัฐพงศ สมสุข
63083007882 นายคณากร เชียงดี
63083007883 นางสาวศศิประภา พรมเอ#ย
63083007884 นายสุพิสิฐ วงศ พุทธิสิน
63083007885 นางสาวธาวินี ต้ังตรง
63083007886 นายมานัส ตันแปง
63083007887 นายประพันธ หม�องแวง
63083007888 นายปHยะพงษ จอมคํา
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63083007889 นางสาวสุวนันท เขียวประเสริฐโสภา
63083007890 นางสาววารุณี วิยะพร#าว
63083007891 นางสาวจิราภรณ พูลอินทจักร 
63083007892 นายพงศธร ม่ิงรัตนะ
63083007893 นางสาวพิมลพรรณ ป7นทะเลิศ
63083007894 นางศิวพร คชฤทธ์ิ
63083007895 นางสาวจิรนันท จุมปaาน้ํา
63083007896 นางสาววริชยา สุขสวัสด์ิ
63083007897 ว�าที่ร#อยตรีเกียรติศักด์ิ กาบมาลา
63083007898 นายจงรัก วงค ชมภู
63083007899 นายพิสุทธ์ิ อุปแก#ววงค 
63083007900 นางสาวศุภิสรา มหาชนนท 
63083007901 นางสาวนุชจิรา สามคํา
63083007902 นางสาวอัมรินทร อุประกาศ
63083007903 นางสาวสุภาพร ไชยเลิศ
63083007904 นางสาวเพ็ญพิชา มาระเงิน
63083007905 นางสาววันทนีย สมถา
63083007906 นางสาวณัฐนันท บุญวงค 
63083007907 นางสาววรัญญา สุธรรมแปง
63083007908 นางสาวญาสุมินทร กองมา
63083007909 นางสาวสุชาดา นนท มา
63083007910 นางสาวณัฐริกา ฟ7งเย็น
63083007911 นางสาวเสาวณีย กันธิมา
63083007912 นางสาวจารุภัทร จันทร ลักษณ 
63083007913 นางสาวสุภาวดี กิติสิทธ์ิ
63083007914 นางสาวภัทราภรณ ทองยอด
63083007915 นางสาววิภาพร ฝ7Uนเต�ย
63083007916 นางสาวจิตตโสภิน พญามงคล
63083007917 นางสาวกุลปริยา กันจีน�ะ
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63083007918 นางสาวศิริลักษณ แก#วก2องมา
63083007919 นายปรัชญา ใจกาษา
63083007920 นางสาวนราทิพย กุลนา
63083007921 นางสาวพัชริดา จําปาทอง
63083007922 นายนเรนทร จินะรักษ 
63083007923 นางสาวชริตรา ฝ7Uนริยะ
63083007924 นางสาวพัชรินทร บุญมี
63083007925 นายภัทรกร กาชาติ
63083007926 นายณัฐวุฒิ ทุนอินทร 
63083007927 นายธนากร วรรณรินทร 
63083007928 นายคลัง จันทร คํา
63083007929 นางสาววัฒนา ม่ันคง
63083007930 นางสาวรุ�งทิวา พละสุ
63083007931 นายอารัญ อ�อนส�าง
63083007932 นางสาวพิญธิดา ธิปทา
63083007933 นายวรมิตร ม่ิงศรีสุข
63083007934 นายภาคิน จักรบุตร
63083007935 นายธีร นวัช คุณโย
63083007936 นางสาววรรณภา ขันโท
63083007937 นางสาวอารียา ศิริฟุJน
63083007938 นางสาววรินดา นวนกัน
63083007939 นางสาวยุธิดา สุรัตน 
63083007940 นายศุภสัณห อินทร ต�ะ
63083007941 นายรัชธณพงศ เกษสิรินรัตน 
63083007942 นางสาวศุวพร คําโพธ์ิ
63083007943 นายพงศธร แสงศรีจันทร 
63083007944 นางสาวกนกวรรณ ป7ญโญใหญ�
63083007945 นายอนุพงษ ต�ะปRอ
63083007946 นายจตุรพัฒน บุญส�ง
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63083007947 นางสาววันณัชชา เทพวงศ 
63083007948 นางสาวจิราภรณ พ่ึงตาล
63083007949 นางสาวปHยวรรณ ดวงนุรัตน 
63083007950 นางสาววัชราภรณ จันสมวงค 
63083007951 นายปฏิภาณ บุญเลี้ยง
63083007952 นางสาวศิริรัตน วงค ดี
63083007953 นางสาวณัฐชนก ไชยช�วง
63083007954 นายประเสริฐพล ภาวัง
63083007955 นางสาวนลพรรณ นิลสวิท
63083007956 นางสาววิรินทร เสือจันทร 
63083007957 นายอาทิตย สุขทั่วญาติ
63083007958 นายอรรถวุฒิ บุญอินทร 
63083007959 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุภาวรรณ ดอนป7น
63083007960 นายธนวัฒน เวียงนาค
63083007961 นางสาวรินลดา หน�อแก#ว
63083007962 นางสาวรัตนา จรัสชายชาญศรี
63083007963 นางสาวเกษราภรณ วงค มูล
63083007964 นางสาวรุ�งทิพย งานดี
63083007965 นายสงการณ สุนทรนาคา
63083007966 นายกฤตนัย ป7ญจะเรือง
63083007967 นางสาวจุฑาทิพย บุญทา
63083007968 นางสาวนริศรา เรือนมูล
63083007969 นางสาวกัณฐรัตน ทานา
63083007970 นายธรรมนูญ วิรุฬห สิงห 
63083007971 นางสาวนันทิตา จิโน
63083007972 นายศุภกฤต ตนภู
63083007973 นายเอกชัย ด#วงอ#าย
63083007974 นางสาวรัตนาวลี เทียมยศ
63083007975 ว�าที่ ร.ต.หญิงจันทร จิรา จันทร หลวง
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63083007976 นางสาววราภรณ วงค ราษฎร 
63083007977 นางสาวฐิติรัตน แซ�ย#าง
63083007978 นางสาวชวนรรถ บงกชลาวัณย 
63083007979 นายธีรวัฒน ม่ันขันธ 
63083007980 นางสาวหฤทัย แสนคําฟู
63083007981 นายปHยบุตร บังอร
63083007982 นางสาวณัฐวราพร กองงาม
63083007983 นายรัฐพล การอง
63083007984 นางสาวสุพัตรา ป7ญญาเฟ_อน
63083007985 นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
63083007986 นางสาวสุภาวดี ก2าคํา
63083007987 นางลัดดาพร ปHนกันทา
63083007988 นางสาวนงนภัส เพ็ชรจรุญ
63083007989 ว�าที่ร#อยตรีหญิงเพชรรัตน ขัดป7ญญา
63083007990 นางสาวณัฐณิการ ศรีธิธง
63083007991 นายอนุกุล พันธุ กา
63083007992 นายณัฐพงษ ใบยา
63083007993 นางสาวปHยะธิดา ปานเกิด
63083007994 ว�าที่  ร.ต.หญิงทิวาภรณ อินทะโส
63083007995 นางสาวกาลฝน แก#วไชยวงศ 
63083007996 นางสาวปพิชญา มาสิม
63083007997 นายวัฒนา คํามาวัน
63083007998 นางสาวสาวิตรี สิงห คํา
63083007999 นางสาวเจนจิรา สอิ้งแก#ว
63083008000 นางสาวหทัยรัตน เหลืองแดง
63083008001 นางสาวชลิดา ใจคํา
63083008002 นายกิตติชัย โทวรรธนะ
63083008003 นางสาวธณาวดี อินต�ะขัติย 
63083008004 นางสาววิสุทธิพร โพธ์ิประสิทธ์ิ
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63083008005 นางสาวภัสสร ช�วยแก#ไข
63083008006 นายวรชัย ใจแก#ว
63083008007 นางสาวนพัชกร ธรรมโม
63083008008 นายภัทรดนัย พันธ วงศ 
63083008009 นางสาวชนาภา กว#างเกียรติคุณ
63083008010 นางสาววิภาดา ไหวพริบ
63083008011 นายภัทรพล ใจวัง
63083008012 นายกฤติธี วงศ ศรี
63083008013 นายวัชรชัย ชายสัก
63083008014 นายชาติตระการ ใจแก#วมา
63083008015 นางสาววรัฐญา แก#วมา
63083008016 นายจักราวุธ สระชุ�ม
63083008017 นายอภิฉัตร มัทการ
63083008018 นางสาวชณิตรา วังใน
63083008019 นางสาวชฎาพร นันตาบุญ
63083008020 นางสาวดอกอ#อ ต�ะมุดา
63083008021 นางสาวกนกรัตน เทพน�าน
63083008022 ว�าที่ร#อยตรีกิตติภูมิ สัมพันธ สภาวะ
63083008023 นางสาวปริญดา ฟองแก#ว
63083008024 นางสาวก่ิงแก#ว หวานน้ํา
63083008025 นางสาวบัวพร เพ่ิมลาภสุวรรณ
63083008026 นางสาวบุษยมาศ บัวขวัญแท#
63083008027 นางสาววิสายะ แมคคาน
63083008028 นางสาวชวิศา ล#อเลื่อน
63083008029 นางสาวณัฐพร แก#วพูลศรี
63083008030 นายณัฐวัฒน คํามัง
63083008031 นางสาวชุณห พิทาน ชุ�มฝน
63083008032 นางสาวณัฐรัตน แดนวนาภิรมย 
63083008033 นางสาวธัญญาเรศ ลุงมาก
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63083008034 นางสาววนิชชา ยอมใบ
63083008035 นางสาวสุชาวดี นําสมัย
63083008036 นางสาวชลิตา เฉลียว
63083008037 นางสาวณัฏฐนันท ดอนเลย
63083008038 นางสาวกัญญารัตน คําออน
63083008039 นางสาวอรอนงค ศรีมูล
63083008040 นายนอร ริน ไชยวุฒิมงคล
63083008041 นายเกียรติศักด์ิ ทาสูน
63083008042 นางสาวอัจฉรา ใจยะสุข
63083008043 นางสาวเนตรนภา หอมแก�นจัน
63083008044 นางสาวสุกัญญา ป7ญญา
63083008045 นายอธิคม ก#อนแก#ว
63083008046 นายชูชาติ ธาตุอินจันทร 
63083008047 นายชัยวัฒน ศรีสม
63083008048 นางสาวระพีพร ผาติสุขเกษม
63083008049 นายนันทชัย สีลา
63083008050 นายชัยภาส ปวนปHนตา
63083008051 นางสาววราภรณ ชะโลมทิพย 
63083008052 นายอภิเดช นวนสม
63083008053 นางสาวมยุเรศ พลสี
63083008054 นางสาวเนตรนารินทร สิทธิแก#ว
63083008055 นางสาวสุภาภรณ หอมรื่น
63083008056 นางเจนจิรา จันสุภา
63083008057 นางสาวพรนิภา มานะศิลปQ
63083008058 นายอนุชิต จอมแปง
63083008059 นางสาวนิศารัตน เสมอ
63083008060 นางสาวสุกัญญา แขวงถึก
63083008061 นางสาวกุลช ชัชญาญ หาญกล#า
63083008062 น.ส.ธัญลักษณ อุตมา
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63083008063 นายโพธ์ิสันต วิเชยละ
63083008064 นางกุลชา กุณาฝ7Uน
63083008065 นางสาวชญาภา อินทรัตน 
63083008066 นางสาวศรัณย ลักษณ สุปHนราษฎร 
63083008067 นายชัยณรงค อุ�นต�ะ
63083008068 นางสาวกัลยรัตน ต�อยกระโทก
63083008069 นางสาวตรีญานาถ สุริยะ
63083008070 นางสาวกาญจนาพร อุ�นมูล
63083008071 นางสาวกนกพิชญ ทินะ
63083008072 นายณัฐกร ซังซ้ือมูล
63083008073 นางสาวสุคนธ ทิพย คําสุภา
63083008074 นางวันทนา ดวงแก#ว
63083008075 นางสาวกัลยพรหม บุญทรง
63083008076 นางสาวสุชัญญา บุญมาตา
63083008077 นางสาวกุลชัญญา มาจุม
63083008078 นางสาวสุวิมล พงษ สม
63083008079 นางสาววิมลสิริ แก#วเสมอ
63083008080 นางสาวสุทธิดา วงษสถาน
63083008081 นายพิษณุ โกมาศ
63083008082 นางสาวประภาพร ปHนนะสุ
63083008083 นางสาวกมลกานต ก่ิงสายหยุด
63083008084 นายอธิป7ตย ยวงมณี
63083008085 นางสาวกุลกานต แก#วเก#า
63083008086 นางสาวสุกัญญา ยุทธศาสตร 
63083008087 นายประกาศิต สุริพล
63083008088 นายสิทธ์ิทวี แสงงาม
63083008089 นางสาวจิราภรณ ใจบุญตัน
63083008090 นางสาวจันทิมา ท#องฟRาโฆษิต
63083008091 นายวชิระ เข่ือนสอน
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63083008092 นายนัฐพล อินทร วงศ วรรณ
63083008093 นางสาวไอริณ เจริญกิจ
63083008094 นางสาวฉัตรธิดา ยานะ
63083008095 นายปHยฉัตร เครือกิจ
63083008096 นางสาวสุพรรษา ชนันชนะ
63083008097 นายธราพงษ ทรายคํา
63083008098 นางสาวปHยะพร โรคน#อย
63083008099 นางสาวกัญญาภัทร เครื่องคํา
63083008100 นายชยุตพนธ ยอดคํา
63083008101 นางสาวพรรณทิพย เดชชัยยศ
63083008102 นายสิทธิพล นักพรต
63083008103 นางสาวนารีรัตน อินต�ะกัน
63083008104 นางสาวสุภัสสรา อาจหาญอุทิศ
63083008105 นางสาวธาริกา เรืองป7ญญา
63083008106 ร#อยโทอรรณนพ ภมรศาสตร 
63083008107 นางสาวอมรรัตน ทายะ
63083008108 นางสาวพัชริน มะโนวรรณ 
63083008109 นางสาวพิมพ ชนก ขะยะ
63083008110 นางสาวกนกธร ชัยเกษม
63083008111 นางสาวรัตนาภรณ กาชัย
63083008112 นายณัฐพล ขันแข�งบุญ
63083008113 นางสาวณัตตินา ป7ญญาดี
63083008114 นางสาวกัณตวี สิริชัยโชติกุล
63083008115 นางสาวธนิดา คําพิมูล
63083008116 นางสาวกชกร ยะโสภา
63083008117 นางสาววิลาสินี ศรีแก#ว
63083008118 นางสาวณัฐนรี ศรีวิไชย
63083008119 นางสาวจีรารัตน เมืองน#อย
63083008120 นางสาวปรียาวดี กันทอง
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63083008121 นายนันทวัฒน มาลัย
63083008122 นางสาวนภัสสร ปHมแปง
63083008123 นางสาวรัชฎาภรณ รอดสูงเนิน
63083008124 นายธนวัฒน มากมาย
63083008125 นางสาวกุลรัศม์ิ โตวัชรกุล
63083008126 นายธีระชาติ มาเยอะ
63083008127 นางสาวลักษิกา ป7นทวุธ
63083008128 นางสาววรัญญา ดวงแก#ว
63083008129 นางสาววรางคณา สุริยะเทพ
63083008130 นายนันทิวัฒน พิกุล
63083008131 นายพงษ ชัย ทะลิ
63083008132 นางสาวกุลประภัสสร ทาชุมภู
63083008133 นางสาวอาทิตรา เผ�าเมือง
63083008134 นางสาวศศิกาญจน ใบบัว
63083008135 นายกรวิทย นันติแก#ว
63083008136 นางสาวกนกพร สิทธิชุม
63083008137 นางสาวจิราพร กองเงิน
63083008138 นางสาวปุณญาพร วิวัฒนไพบูลย 
63083008139 นางสาวสุดารัตน กันทะศิลปQ
63083008140 นางสาวชนิตา แปงปวน
63083008141 นางสาวนภาพร ต#าวอินทร 
63083008142 นางสาวพิมพลอย ไชยา
63083008143 นางสาวจารุวรรณ กรีพจนีย 
63083008144 นายวีรภัทร คําต๋ัน
63083008145 นางสาวนัฐกานต วงศ ต�อม
63083008146 นางสาวสิริพร เหงาจุ�
63083008147 นายสมชาย สุขเกิน
63083008148 นางชมพู มงคลเจริญฤทธ์ิ
63083008149 นางสาวเบญจภรณ ศรีสมผัน
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63083008150 นางสาวธัญลักษณ ศรียานะ
63083008151 นายณัฐชนน เมืองกระจ�าง
63083008152 นางสาวประมินตรา ศิธิเลิศสกุลพงศ 
63083008153 นายปรัตถกร บุญหนัก
63083008154 นางสาวชัชชมนต วงศ ต�อม
63083008155 นางสาวจรรยพร ใจวงศ 
63083008156 นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเปTง
63083008157 นางสาวนันท วรัตน จายประมูล
63083008158 นางสาวภัทรสุดา วรรณจักร 
63083008159 นางสาวเพชราลัย พ่ึงสําราญ
63083008160 นางสาวสุธินันท กันเงิน
63083008161 นางสาวปรารถนา จีWWทิตย W
63083008162 นางสาวมุทิตา แสนศรีชัย
63083008163 นางสาวสุนิสา เมืองคํา
63083008164 นางสาวรชนิศ จินดามณี
63083008165 นางสาววรรณภา บุตรราช
63083008166 นางสาวอุมาวสุ แสนมงคล
63083008167 นางสาวสโรชา แสงโรจน 
63083008168 นายกฤติชัย วันพรม
63083008169 นางสาวพัณณิดา บุญทา
63083008170 นางสาวศศิธร สะพานพุทธ
63083008171 นางสาวจันวิวา อรุณประสิทธ์ิ
63083008172 นางสาวปรัชญามาศ แก#วเมืองมูล
63083008173 นางสาวอภิชยา หาญยุทธ
63083008174 นายภาคภูมิ ชุมภูศรี
63083008175 นายวราภรณ มหาวงศนันท 
63083008176 ว�าที่ร#อยตรีกัมปนาท หม่ืนใจ
63083008177 นายภัทรพล ไชยเปTง
63083008178 นางสาวกานต ธิดา ยามะสัก
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63083008179 นายทวีศักด์ิ หนานใจ
63083008180 นางสาวบุษกร สุรินทร 
63083008181 นางสาวเปมิกา จุลเกตุ
63083008182 นางสาววรินทนันท วันชูพริ้ง
63083008183 นางสาวเพ็ญนภา จะโบ
63083008184 นายจารุกิตต์ิ วิโรจน เหมภาส
63083008185 นางสาวดลยา ใจปHนตา
63083008186 นายธีรศักดิWW ป`อกคํา
63083008187 นางสาวกุลธิดา มะโนรส
63083008188 นางสาวเบญจวรรณ สุพรรณ
63083008189 นายสมรักษ แซ�เต๋ิน
63083008190 นางสาวกรรณิการ ขันแข�งบุญ
63083008191 นางสาวปริยากร พุฒนา
63083008192 นางสาวสุชานาถ กองศรี
63083008193 นางสาวฐิติมา ทองมาก
63083008194 นางสาวกรกนก เข่ือนเชียงสา
63083008195 นางสาวดวงดาว นันต�ะ
63083008196 นางสาวอัณณ ณิชา กับปะหะ
63083008197 นางสาวเบญจมาศ บุตรกระจ�าง
63083008198 นางสาววิไลวรรณ อินถอด
63083008199 นางสาวจิรนันท แก#วใส
63083008200 นางสาวนิภาดา ธรรมขันแข็ง
63083008201 นางสาววีรณัฐ มัฆวาฬ
63083008202 นางสาวศิริพร แซ�ม่ัว
63083008203 นายเผ�าพันธ ป7ญญากาศ
63083008204 นางสาวชมพูนุช อินทนนท 
63083008205 นางสุมาลีย ชัยยะสกุลวงศ 
63083008206 นางสาวลินลดา ชาวเวียง
63083008207 นายพงศธร พงไม#ม่ิง
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63083008208 นายปรเมษฐ พิมพ วงศ 
63083008209 นางสาวณัชาวดี ปาสีล#อม
63083008210 นายสุเทพ สินสุขเศรษฐ 
63083008211 นางสาวพัณณ พิชญา อัครวาทินเมธากุล
63083008212 นางสาวปางพนม พุทธวงค 
63083008213 นางสาววรินยุพา ป7นต�ะรังษี
63083008214 นางสาวพัชราวรรณ สวิง
63083008215 นางสาวณัฐพร แก#วคํา
63083008216 นางสาวธัญสิณี คําเมือง
63083008217 นายวิทยา วงศยา
63083008218 นางสาวณิชกุล สายเขียว
63083008219 นางสาวทัดชฎา สุทธิไส
63083008220 นางสาวศศิวิมล พุทธอาสน 
63083008221 นางสาวมธุริยา เชื้อนุ�น
63083008222 นางสาวกนกวรรณ พิณโนเอก
63083008223 นางสาววิลาสินี ศรีวิชัย
63083008224 นางสาวธัญญารัตน วันชนะ
63083008225 นางสาวณัฐชยาน อุทาเศษ
63083008226 นางสาวชญานิษฐ สารจินดาพงศ 
63083008227 นางสาวกาญจนา พิญยาหลวง
63083008228 นางสาวณัฐิยา สายวงศ คํา
63083008229 นางสาวเมษา วงค ชัย
63083008230 นางสาวจุฬาลักษณ จันทร หอม
63083008231 นายปราชญ บัณฑิต เขตสิทธ์ิ
63083008232 นายธนากร กันจินะ
63083008233 นางสาววราลักษณ มันดี
63083008234 นายธีรพงศ ประดิษฐคํา
63083008235 นางสาวมณีรัตน จะแก
63083008236 นายบุญส�ง อยู�พรหมแดน
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63083008237 นายธวัชชัย ปHงกุล
63083008238 นางสาวพิมแข โหมดแจ�ม
63083008239 นายวีระยุทธ แก#วหลวง
63083008240 นายจักรรินทร โฆษิตมุธากร
63083008241 นางสาวชมพูนุช มุลิลา
63083008242 นางสาวณัฐฌลา กอบแก#ว
63083008243 นางสาวอภิสรา มุลิลา
63083008244 นางสาวกนกพร วิทา
63083008245 นางสาวอาริยา ขันชัยวงค 
63083008246 นายถิร การม่ังมี
63083008247 นางสาวอารียา ปRอมสา
63083008248 นายธนานันต บัวโพช
63083008249 นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ 
63083008250 นายอานนท ปวงจักร ทา
63083008251 ว�าที่ร#อยตรีชัยชนะ หม�องหนัก
63083008252 นางสาววิจิตรา อิ่นคํา
63083008253 นางสาวกัลปQ ณ เชียงใหม�
63083008254 นางสาวทิพอุษา วงศ แพทย 
63083008255 นางสาวปารดา เรือนทอง
63083008256 นางสาวรุ�งนภา คําปา
63083008257 นายเจตน ไชยวุฒิ
63083008258 นายณัฐตพงศ ครองวิ
63083008259 นายธนกิจ บุญสูง
63083008260 นางสาวหัทยา ดวงคํา
63083008261 นางสาวทัศนีย วรรณ แก�นกล#า
63083008262 นายธนวัฒน สมสัตย 
63083008263 นางสาวกรรณิกา วงค สุข
63083008264 นายปฐมพงศ ตาเจริญเมือง
63083008265 นางสาวิอนัญญา สิทธิวงค 
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63083008266 นางสาวปวิตรา ขัติยะ
63083008267 นายภานุเดช ใจดี
63083008268 นางสาวพักตร จิรา วงศ หาร
63083008269 นางสาวสิริวิมล ทําของดี
63083008270 นางสาวเนตรชนก อุษา
63083008271 นายธรรพ ณกร ป7ญญา
63083008272 นางสาวกัลยาณี จันทประภา
63083008273 นางสาวพรชิตา ใจปHง
63083008274 นายพิษณุนาถ ไชยชุมศักด์ิ
63083008275 นางสาวแคทรียา กาไว
63083008276 นายทวีศักด์ิ จันแปงเงิน
63083008277 นางสาวพรนภัส ลินนา
63083008278 นางสาวพัชรพร ชุ�มมงคล
63083008279 นายรัฐชานนท สมแก#ว
63083008280 นางสาวอุมารินทร ดวงวิโรจน 
63083008281 นางสาวญาณี เรียงยาย
63083008282 นางสาวชัญญาภัค ด#วงคําฟู
63083008283 นายอชิตะ จันทนุพงศา
63083008284 นายปริญญา ดารารัตน 
63083008285 นางสาวสุปรียา หัสเสม
63083008286 นางสาวมิรันตรี ชื่นสมบัติ
63083008287 นางสาวชบาพร ตุงคณาคร
63083008288 นางสาวศุภลักษณ แก#วยองผาง
63083008289 นางสาวยุภาวรรณ แสงกาศ
63083008290 นายวิทวัส ชลธิศบรรพต
63083008291 นางสาวกัญชพร ไชยเมืองเลน
63083008292 นางสาวปริศนา สมกูล
63083008293 นางสาวขนิษฐา งามสะอาด
63083008294 นางสาวพันธุ มณี ศรีสุข
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63083008295 นางสาวสมฤทัย กันแก#ว
63083008296 นางสาววนัญญา ปุระกัน
63083008297 นางสาวนริศรินทร อนุมะ
63083008298 นางสาวสุดารัตน ไชยชะนะ
63083008299 นางสาวภัชราภรณ อูบคํา
63083008300 นางสาววาสนา บุณยรัตพันธุ 
63083008301 นางสาวสุภาภรณ ซอมอย
63083008302 นายเป1bยะ ผางชัยภูมิ
63083008303 นางสาวเมธปHยา คูหา
63083008304 นางสาววนิดา คําเข่ือน
63083008305 นายธันทวี ศรีสวัสด์ิ
63083008306 นางสาวธารารัตน มะโนสาร
63083008307 นายวีรพงษ บรรพตรุ�งรัตน 
63083008308 นางสาวพิชญ ณิชา ขัดสงคราม
63083008309 นางสาวเนตรชนก เดชนาลักษณ 
63083008310 นายดัสกร แก#วประภา
63083008311 นายบัณฑิต เนตรใส
63083008312 นางสาวอนุสรา โยป7ญเต้ีย
63083008313 นางอรวรรณ ประเสริฐศิลปกุล
63083008314 นายณัฐดนัย ใจยศ
63083008315 นายณัฐพล สมศรี
63083008316 นางสาวศศิธร ยะฝ7Uน
63083008317 ว�าที่ ร.ต.หญิงศริญญา ย่ิงกิจไพศาล
63083008318 นางสาวรัชรินทร มาตย แก#ว
63083008319 นายอภิรักษ สละม�วง
63083008320 นายณฐกานต พงษ มี
63083008321 นางสาวดวงตา สมวงค 
63083008322 นางสาวอัญชลี มีมาเมิน
63083008323 นางสาวนัทวดี รัตนพันธุ 
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63083008324 นางสาวพิมพ วิลาลัย ใจตรง
63083008325 นางสาวศิริลักษณ เครือฝ7Uน
63083008326 นายศักดินนท วรมิตร
63083008327 นายพีรนันท ทาเนตร
63083008328 นายชิตพงศ หิรัตนพันธุ 
63083008329 นายเกรียงไกร แจ#งสว�าง
63083008330 นายศุภชัย สุปHนโน
63083008331 นายเปรมธนัตถ ตันดี
63083008332 นางสาวสุทัศนา ศรีวิลัย
63083008333 นายเกียรติศักด์ิ รักตน
63083008334 นายสิทธิกร คําปา
63083008335 นางสาวจันทร จิรา จันเกิด
63083008336 นางสาวพิมลพรรณ อวดมูล
63083008337 นายธนรัตน มะโนคํา
63083008338 นางสาวนิศารัตน ขาวละออง
63083008339 นางสาวมะลิวัลย สีธิ
63083008340 นางสาวฉัตวรินทร รินนานนท 
63083008341 นางสาวทักศินา นิมิตร
63083008342 นางสาวสิริมาศ ชัยป7ญญา
63083008343 นางสาววิภาดา ปูJมุก
63083008344 นายไกรภพ กันทวงค 
63083008345 นางสาวอภิรดี อินด#วง
63083008346 นางสาวสุชานรี แก#วทองมา
63083008347 นางสาวสิริวิมล โฮ#งจิก
63083008348 นางสาวจันทร จิรา อินทะเปTง
63083008349 นางสาวรัตชีนี สุวรรณคํา
63083008350 นางสาวสุพัตรา โสภาณะ
63083008351 นายปรเมขศิริ โพธิ
63083008352 นายพงษ ปกรณ ป7ญญาวีร 
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63083008353 นางสาวกชกร เรืองสวัสด์ิ
63083008354 นายปรีชา เขียวเหลือง
63083008355 นายวิทยา ปราบปรามภัย
63083008356 นางสาวศุภาพิชญ จุนทการ
63083008357 นายพสธร คันธาเวช
63083008358 นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
63083008359 นายมงคลรัตน ดวงระหงษ 
63083008360 นางสาวสิริพรรณ บุญเปTง
63083008361 นายธราดล อุ�นเมือง
63083008362 นางสาวขวัญฤดี แสงศรีจันทร 
63083008363 ว�าที่ร#อยตรีหญิงฐิติชญา ถาวร
63083008364 นางสาวสุดารัตน วงค เวียน
63083008365 นางสาวรุจิรดา กาใจ
63083008366 นางสาวธัญลักษณ ขัติยศ
63083008367 นางสาวศศิวิมล มหาวัน
63083008368 นายเอกลักษณ มาใหม�
63083008369 นายประทิน ป7นนวน
63083008370 นางสาวอารีรัตน สีลิน
63083008371 นางสาวกุลสตรี วิชัยศรี
63083008372 นางสาวพิมพ ขวัญ นาทีสิริกุล
63083008373 นางเทพอนงค เข่ือนคํา
63083008374 นายฐณัฐพนต บัวจํา
63083008375 นางสิรินา ยามเลย
63083008376 นางสาวเจนจิรา ทามัน
63083008377 นางสาวปาลิตา แตงทอง
63083008378 นายภูวรัต ไขป7ญญา
63083008379 นายรุ�งโรจน สุพรรณ 
63083008380 นายศุภกฤษณ สารแก#ว
63083008381 นายสุกฤษฎ์ิ นาระต�ะ
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63083008382 นางสาวศิริรัชช นกมีรอด
63083008383 นางสาวพิชชาพร ปงกา
63083008384 นางสาวธัญชิตา สิงหาสาร
63083008385 นางสาวสาวิณี แสงดาว
63083008386 นางจีริสุดา รุ�งรักษ 
63083008387 นายสิทธิพันธ กาศโอสถ
63083008388 นางมัณธณา ภาพเมืองมูล
63083008389 นางสาวณัฐญานันท นันต�ะกูล
63083008390 นางสาวภัทร ธีนันท ไชยวรรณ 
63083008391 นายเอกชัย ใหม�เอี่ยม
63083008392 นางพิมพร ใจชื่นบาน
63083008393 นางสาวอรปรียา สุคําภีร 
63083008394 นายนเรวิด สุประการ
63083008395 นายนฤพนธ นนทวงศ 
63083008396 นางสาวนพรัตน สุขสวรรค 
63083008397 นางศิริน ทรา ก่ิงเกตุ
63083008398 นางสาวปทุมพร สาบาน
63083008399 นางสาวกัลยา โพสาราช
63083008400 นางสาวศิรประภา พลขันธ 
63083008401 นายธีระกุล จิตรใจ
63083008402 นางสาววรณัน มะณี
63083008403 นางสาวศิริวิมล ดอกอิน
63083008404 นางสาวพีรยา เผ�าพันธุ ธรรม
63083008405 นางสาวมณฑิตา คันธรส
63083008406 นายธงชัย สมอุทัย
63083008407 นายธัญชนิต คําเข่ือน
63083008408 นายศุภชัย ละอองคํา
63083008409 นางสาวสุดารัตน วงเวียน
63083008410 นางสาวเจสิตา ทิป7ญญา
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63083008411 นางสาวธัญชนก ส�วยลัย
63083008412 นางสาวกรรณิการณ โนวังหาร
63083008413 นางสาวกุลณัฐ ชนะมงคล
63083008414 ว�าที่ร#อยตรีศักดา กันทวงค 
63083008415 นางสาวนริศา ธนนภา
63083008416 นายสุกฤษฏ์ิ ป7ญญา
63083008417 ว�าที่ ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิชัย ปHติศักด์ิ
63083008418 นางสาวทิพย ชนก เทวาพิทักษ 
63083008419 นางสาวณิชนันทน แก#วคําป7น
63083008420 นายธีรศักด์ิ ทาระเบียบ
63083008421 นายศักดา ยาวุฒิ
63083008422 นางสาวสุชาวลี แย#มหม่ืนอาจ
63083008423 นางสาวธัญญพร จิตรสงบ
63083008424 นางสาวรุ�งจิราพร สุขดี
63083008425 นางสาวจันทร จิรา วงศ กุลนันท 
63083008426 นางสาวอิษฎา กลั่นบุศย 
63083008427 นางสาวกนกมณี มีมัง
63083008428 นายอารยะ รื่นภาคบุตร
63083008429 นางสาวหทัยกาญจน จันทะนะ
63083008430 นางสาวธันย ชนก ศิลาเกษ
63083008431 นายอัสดล งามสม
63083008432 นางสาวจรรยาศิริ บุญมาลา
63083008433 นายอานนท สันนิถา
63083008434 นางสาวณิชนันทน ป7ญญา
63083008435 นายธีระพงษ พันธ ดี
63083008436 นายสมจิตร อุดมกิจศักด์ิ
63083008437 นางสาวกรวิกา ร�มปJาตัน
63083008438 นางสาวศิริรัตน สะอาด
63083008439 นางสาวมุทิตา ฟองคําตัน
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63083008440 นายวัฒนชัย นิลาพันธ 
63083008441 นางสาวมนัญชยา สอนทะ
63083008442 นางสาวชนกนันท พุ�มช�วง
63083008443 นายธนวัฒน อุดทังกันทา
63083008444 นางสาวชญาณิศา พรหมไชย
63083008445 นางสาววรรณพร ยารณะ
63083008446 นายนัทธพงศ ไชยเพ็ชร
63083008447 นางสาวสุทธิดา กันวะนา
63083008448 นายศุภวิชญ วรศรี
63083008449 นายพงษ สิริ พวงมะลิ
63083008450 นางสาวสิริกานต สายศักด์ิ
63083008451 นางสาวกัญญาณัฐ อินจา
63083008452 นางสาวอติกานต เพชรม�อม
63083008453 นางสาวเมธิณี ศรีไม#
63083008454 นางสาวปวริศา เตชนันท 
63083008455 นางสาวชารีณัฏฐ ธีรอัครันต 
63083008456 นางสาวมณีนพรัตน แซ�โซ#ง
63083008457 นายวณิชธารณ ยมวนา
63083008458 นายสัตยา กระจ�างไพร
63083008459 นางสาวนภัสวรรณ อินอิ่ม
63083008460 นางสาวอาภัสรา จิณะป7น
63083008461 นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด
63083008462 นายทวีชัย เหล็กเทศ
63083008463 นายวสันต กันทะ
63083008464 นายวิชชากร วรรณชัย
63083008465 นายสิริวัฒน ไพรสง�า
63083008466 นางสาวศิริรัตน กันชนะ
63083008467 นายกฤตเมธ ปHยะพันธุ 
63083008468 นางสาวพิชญา วรพจน 
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63083008469 นางสาวปHยะธิดา ขันทะเสน
63083008470 นางสาวพัทธนันท ชุ�มเชื้อ
63083008471 นางสาวนงนุช นุชกิจ
63083008472 นายสุรศักด์ิ วิชาดี
63083008473 นายทวีศักด์ิ โท�ะทองซิว
63083008474 นางสาวพิชชานันท แสนราชา
63083008475 นางสาวศิรินภา คํามาบุตร
63083008476 นางสาวจิรภิญญา จอมดวง
63083008477 นางสาวนิตยา จิตรนาน
63083008478 นายธนายุทธ ไชยชนะ
63083008479 นางสาวแสงดาว สียะ
63083008480 นายสุรภาพ ธนูศร
63083008481 นายณรงค ฤทธ์ิ งามเขียว
63083008482 นางสาวขวัญฤดี วิบูลวิโรจน กุล
63083008483 นางสาวเอมอร เพชรบูรณ ป1U
63083008484 นายสาคร สุตา
63083008485 นางสาวชุติภา ไชยเรียน
63083008486 นางสาวนภัสวรรณ ใจเมคา
63083008487 นางสาวกฤติกา ตาลธิ
63083008488 นางสาวเบ็ญจมาศ ทอนนุ
63083008489 นางสาวศศิธร คืนมาเมือง
63083008490 นางสาวนภาพร รุ�งสว�าง
63083008491 นายฐิติคุณ กาพแก#ว
63083008492 นางสาววรรณิภา ซาววา
63083008493 นายพงษ ศักด์ิ นามวงค 
63083008494 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ 
63083008495 นายธีรวัฒน แก#วมณี
63083008496 นางสาวพวงผกา ขันทะสีลา
63083008497 นายปฏิคม สกูลสําราญ
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63083008498 นายอัมรินทร มามีไชย
63083008499 นางสาวแววนภา ชุ�มมงคล
63083008500 นายเกียรติกร มูลน#อย
63083008501 นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ 
63083008502 นายดนุพล ปHนตาคํา
63083008503 นางสาวคณิสรา ชมภูรัตน 
63083008504 นางสาวสุวนันท หน#างาม
63083008505 นางสาวอาภรณ เกิดเดช
63083008506 นายเจริญทรัพย ธิวรรณ 
63083008507 นางสาวทิพย วารี พรมมา
63083008508 นางสาวคัทรียา เทพวงค 
63083008509 นางสาวอุษณีย สุภามงคล
63083008510 นางสาวกสิณา กาญจนคงคา
63083008511 นางสาวอรอนงค สมบูรณ 
63083008512 นางสาวอัจฉนันท พรมดวงดี
63083008513 นางสาวกรชนก นันทะไสย
63083008514 นางสาวอริสา พจนศิลป
63083008515 นางสาววิสรา ธนะภาษี
63083008516 นางอรวิภา ใสคําฟู
63083008517 นางสาวนันทิยา ภิมุข
63083008518 นางสาวประกายดาว โม#คํา
63083008519 นายกรณ ยิฏฐะสิริ
63083008520 นางสาวมลิวัลย คําปาย
63083008521 นายวุฒิชัย พรหมมินทร 
63083008522 นางสาวพรรษชล มุงเมือง
63083008523 นางสาวฐปนัท กุยอนันต 
63083008524 นายชยุต คํานันทา
63083008525 นายวิทวัส อินเหล็ง
63083008526 ว�าที่ ร.ต.ธนกฤต ช�างล#อ
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63083008527 นางสาวพรนรี พุทธอารีย 
63083008528 นางสาวกษิรา ศรป7น
63083008529 นางสาวจันทร ฉาย วงค สุวรรณ
63083008530 นางสาวสุกัญญา เวียงนอก
63083008531 นายจิรัฏฐ โพธิยอด
63083008532 นางสาวเมทินี ขันแก#ว
63083008533 นายเจษฎากรณ คชสาร
63083008534 นายวุฒิชัย ชมชื่น
63083008535 นางสาวชฎาพร ลอวิลาร
63083008536 นางสาวทยิดา ปHZนแก#ว
63083008537 นายกันต ธนัท รินฟอง
63083008538 นางสาวธาราวรรณ ศาภิมล
63083008539 นางสาวจุฑามาศ แก#วมาเรือน
63083008540 นางสาววริศรา บุญเชิญ
63083008541 นางสาวกัญญาภัทร วงษ ถา
63083008542 นางสาวฉันนภา จารุเหติ
63083008543 นายกฤษฏ์ิ โอศิริกุล
63083008544 นายอภิวัฒน กฤษณะโยธิน
63083008545 นางสาวจีราลักษณ วงศ แสนใจ
63083008546 นางสาวกชกร อินหน�อ
63083008547 นายสุริยา สายใจดี
63083008548 นางสาวศิริพร ศรีมูล
63083008549 นางสาวฉัตรฑริกา กันจันทร 
63083008550 นายพันธศิริ สลิดแก#ว
63083008551 นายวีรพงษ ปูคํา
63083008552 นางสาวอาภาพร กันทะสี
63083008553 นางสาวพรพรรณ ถ่ินสุข
63083008554 นายกฤต ไปรเวท
63083008555 นางสาววรัญญา นิมิตพรชัย
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63083008556 นางสาววิกานดา ปองพรนิมิต
63083008557 นางสาวรุ�งฟRา โปธิ
63083008558 นางสาวสุนารี อินต�ะ
63083008559 นางสาวธัญญลักษณ ไชยวงศ 
63083008560 นายชินดนัย ไชยยะ
63083008561 นายบวร พลีทั้งกาย
63083008562 นายอทิวัฒน ทะป7ญญา
63083008563 นางสาวสรสวรรค ศรีระ
63083008564 นางสาวนภาพร ถากันทา
63083008565 นางสาวมยุรี เทพสุคนธ 
63083008566 นางสาวศรัญญาย พิงคะสัน
63083008567 นายกิตติธัช สวรรค ประทาน
63083008568 นายภูมิพิชญ จันทร เทพ
63083008569 นางสาวสิริวิมล เชื้อไทย
63083008570 นางสาวมาริสา ใจชุ�ม
63083008571 นางสาวภาวิณี ศรีพนมธรรม
63083008572 นางสาวพิมพ นิภา พรมโน
63083008573 นางสาวเรวดี ยงสุทธิวรรณ
63083008574 นางสาวศิรินันท แก#วเปTง
63083008575 นางสาวศิยานันท ตะนอย
63083008576 นางสาวจิรา พร ป7ญญา หล#า 
63083008577 นายจักรพันธ โพธ์ิอ�อง
63083008578 นางสาวศิริวรรณ ทาสัก
63083008579 นายภานุพงษ ศรีวิชัย
63083008580 นางสาวประกายแก#ว จันสง
63083008581 นายวสันต พ่ึงเกษม
63083008582 นางสาวภริสา วิริยา
63083008583 นางสาวมาริสา จันทราช
63083008584 นางสาวสิตานันท หน�อแก#ว
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63083008585 นายวิทวัส คุณยศย่ิง
63083008586 นางสาวอรกาญจน วงค จันทร มา
63083008587 นายทัตพงษ เที่ยงอยู�
63083008588 นางสาวณกานดา ภานุพงศ ทิพปภา
63083008589 นางสาวจุฬาลักษณ ศีลธรรม
63083008590 นายนิธิธร กาพย ไชย
63083008591 นางวรณัน มาป7น
63083008592 นางสาววริศรา บุญทศ
63083008593 นางสาวชญาภา มูลไชย
63083008594 นายราชพฤกษ บุตรดี
63083008595 นางสาวณัฐนิช นุ�มเนื้อ
63083008596 นายนิรุตต์ิ โปทะป7ญญา
63083008597 นางสาวรุ�งนภา สุริยา
63083008598 นางสาวจันทร ตระการ หินคง
63083008599 นางสาวกวีนา บุญรัตน 
63083008600 นายปฏิญญา สมพินิจ
63083008601 นางสาวปาณิศรา ทาต�ะ
63083008602 นายอภิสิทธ์ิ ป7นทนันท 
63083008603 นางสาวปาลิกา ศรีใจ
63083008604 นายจรรยาวุฒิ ลอยหา
63083008605 นางสาวหัทยา กาวิลตา
63083008606 ว�าที่ร.ต.สาละวิน นาดี
63083008607 นายธนินท ป7ญจะพรสุข
63083008608 นายณัฐวุฒิ แปงมูล
63083008609 นางสาวศิริรัตน ถึงการ
63083008610 นายอานุวัฒน คําป7ง
63083008611 นางสาวดาริน พวงทอง
63083008612 นางสาวศิรินทรา ยะอนันต 
63083008613 นางสาวสุนิสา บัวตูม
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63083008614 นายวชิร ยอดทอง
63083008615 นางสาวอรพรรณ ตาขัน
63083008616 นางสาวเมษา ฤทธิแผลง
63083008617 นายถนอมศักด์ิ วงค สอน
63083008618 นางสาวสุพรรณรัศม์ิ ปลอดภัย
63083008619 นายณัฐพล บุญธรรม
63083008620 นายทรรศนันทน แสนทะวรรณ
63083008621 นายปกรณ แสนคง
63083008622 นางสาวอารีวรรณ ศรีนวล
63083008623 นางสาวเกศริน ใจสุ
63083008624 นางสาวนันทนัช ปHนอุทัง
63083008625 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจปHง
63083008626 นางสาวธันชนน เชื้อนุ�น
63083008627 นายอดิศักด์ิ กันทะวิลัง
63083008628 นายจักรกฤษณ ภาแก#ว
63083008629 นางสาวจริยาวดี ปHนะสุ
63083008630 นางสาวอาทิตยา มาเปTง
63083008631 นางสาวรัตติยากร นักเทศ
63083008632 นางสาวสุพิชฌาย คันธวังอินทร 
63083008633 นางสาวฐิติกาญจน อาษายศ
63083008634 นายธนากร รักพงษ 
63083008635 นายวรุตม เตชะตา
63083008636 นายปรัชญา วรอุไร
63083008637 นางสาวพัชรินยา โปธิ
63083008638 นางสาววิภาวรรณ ไชยวรรณ
63083008639 นางสาวสุพิชฌาย คําบุญเรือง
63083008640 นางสาวชนิกานต สุ�มไพบูลย 
63083008641 นางสาวบุษบง ผาติปรีชาชัย
63083008642 นางสาววิชชุดา จันทร ตาก2อง

หน#า 298 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63083008643 นางสาวกมลชนก ใจบุญ
63083008644 นางสาวทัศนาภรณ ปาลี
63083008645 นางสาวอภิสรา กอแก#ว
63083008646 นางสาววิลาสินี ลือนคร
63083008647 ว�าที่ร.ต.นพดล มโนแสง
63083008648 นางสาวระพีพรรณ มณีรัตน 
63083008649 นายธีรวัต กรุณา
63083008650 นายสุธิไกร ไชยเมืองชื่น
63083008651 นายธนกร ระเบ็ง
63083008652 นายภาณุวัฒน ขัติยะ
63083008653 นางสาวฐิตาภา ชมภูศรี
63083008654 นางสาวรวิพร พลฤทธ์ิ
63083008655 นางสาวพิมพกานต บุญทิพย 
63083008656 นางสาวพิมพ ศิริ ชมเชย
63083008657 นางสาวอัมพร จันต�ะขัติ
63083008658 นายวรชัย ต้ังศักด์ิสมหวัง
63083008659 นางสาวป7ทมาภรณ ต�ะคํา
63083008660 นางสาวธัญญลักษณ สุขจันทร 
63083008661 นางสาวฮานันยาห สถาปนาเลิศ
63083008662 นางสาวชมพูนุท วิเศษใส
63083008663 นางสาวขวัญชนก ตุ�นแก#ว
63083008664 นางสาวธนพร เตชะสาย
63083008665 นายศุภกิต จันทร ยอด
63083008666 นายปรีชา สุนันต�ะ
63083008667 นายธีรพงศ ตันมาดี
63083008668 นางสาวพิชชาพร นิ่มสกุล
63083008669 นายทินกร คิดอ�าาน
63083008670 นายรัชพล บุตรเล็ก
63083008671 นางสาวเนตรนภา ทุนแท#
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63083008672 นายอรรถพล แก#วนัน
63083008673 นายภาสกร จันทวรรณ
63083008674 นายนที ผลเกิด
63083008675 นางสาวธิดารัตน พ่ึงตนเอง
63083008676 นายรัฐพงษ สนองบุญ
63083008677 นางสาวประภาพร ชัยอินทร 
63083008678 นางสาวศุภรัตน ชัยมงคล
63083008679 นางสาวอรณิชา จอพอ
63083008680 นายสุรสิทธ์ิ ง#าวกาเขียว
63083008681 นางสาวปกเกศ หลายแห�ง
63083008682 นางสาวพนิดา แสงป7ญญา
63083008683 นางสาวชาลิสา จองจู2
63083008684 นายเสนพิชาญ ทนันติ
63083008685 นางสาวปาริฉัตร เรือนงาม
63083008686 นางสาวพลอยธวัล อุณหพัฒนา
63083008687 นางสาวสุดากาญจน ธนะจักร
63083008688 นางสาวเบญจพร วีระคํา
63083008689 นางสาวอุรวี กันแก#ว
63083008690 นางสาวพิมพกานต ปHยะชาน
63083008691 นางสาวปรารถนา ขันแก#ว
63083008692 นางสาวจิณณ ณณัช ณ พิกุล
63083008693 นายสุรชาติ นิ่มสุวรรณ
63083008694 นางสาวสุทธิกานต เครือคํา
63083008695 นายธนวัฒน นิลขาว
63083008696 นางสาวกันฑรัตน การิยา
63083008697 นางสาวฐานิตา บุญชื่น
63083008698 นางสาวเนตรนภา มหารัตน 
63083008699 นางสาวนารีรัตน เวียงลอ
63083008700 นางสาวประภัสสร ต๊ิบเต็ม
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63083008701 นางสาวณัฐยาน เซ�งจ�าว
63083008702 นายภูมินทร อารินทร 
63083008703 นางสาวกัลยา กุลชู
63083008704 นายจิตรทิวัส ชัยบุญเรือง
63083008705 นายจักรกฤษ เขียวคําป7น
63083008706 นางสาวพรนภา สงวนศรี
63083008707 นายพัสกร ใจดี
63083008708 นางสาวกันฐิกา กันทะปง
63083008709 นายธนพล นิระโส
63083008710 นายนพดล จิตหาญ
63083008711 นางสาวชวัลลักษณ ดอกจันทร 
63083008712 นายเกียรติศักด์ิ ธรรมสนธิเจริญ
63083008713 นายเพชร พากเพียร
63083008714 นางสาววิลาสินี เมืองมูล
63083008715 นางสาวศุมณฑา ศรีแก#ว
63083008716 นางสาวกนกพร มะโนเรือง
63083008717 นายรัฐมงคล ภู�บุบผา
63083008718 นายจักรกฤษณ ใจจริง
63083008719 นางสาวรุ�งนภา ถาแก#ว
63083008720 นางสาวบุษราคัม กันแต�ง
63083008721 นางสาวทวีพร ภูครึง
63083008722 นางสาวนัทธมน พรมรส
63083008723 นายอัศธพรรษ ขัดสาร
63083008724 นายสุทัศน หมอกเหมย
63083008725 นางสาวมินท ฐิตา อารยะเนติศักด์ิ
63083008726 นายประณต ตาวตา
63083008727 นางสาวนันท นภัส มาตรา
63083008728 นางสาวนภาพร หม่ืนจันทร สม
63083008729 นางสาวตุลาภรณ ขันเพ็ชร
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63083008730 นางสาวอันธิกา ประกอบศิลปQ
63083008731 นายพชร ป7นดอนตอง
63083008732 นายอนุชิต คําเปลี่ยน
63083008733 นางสาวธนัชญา เพชรบุรี
63083008734 นางสาวปฐวีพร จ๋ิวสายแจ�ม
63083008735 นางสาวกนกวรรณ จะชาญ
63083008736 นางสาวเสาวลักษณ ยะสง�า
63083008737 นางสาวพัทธ ธีรา พรมณะ
63083008738 นางสาวเหมทิวา ชนะเดช
63083008739 นางสาวนุชธิดา ทินอยู�
63083008740 นายณัฏฐกรณ กาโนรัก
63083008741 นายภานุวัฒน ลิ้มตระกูล
63083008742 นางสาวเมทิกา ใจแก#ว
63083008743 นางสาวศุภธาดา ฉัตรแก#วสืบ
63083008744 นายรัตนพงษ ทะพรม
63083008745 นางสาวรุ�งธนิตา ระมิงค วงค 
63083008746 นางสาวอารีรัตน เนตรทิพย 
63083008747 นางสาวสุวนันท วงค เตจ�ะ
63083008748 นายนทีพัฒน มงคล
63083008749 นายศุภโชค เดชาคํา
63083008750 นายศรัณย ภัทร จุมปู
63083008751 นายอภิชัย นามมาลา
63083008752 นางสาวสุดารัตน ชายนะ
63083008753 นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน 
63083008754 นายนเรศ หม#อใจวงศ 
63083008755 นางสาววิภาพร น#อยหมอ
63083008756 นางสาวณัฐนรี ขัติแก#ว
63083008757 นายปาวารุตน ถาวัง
63083008758 นางสาวณปภัช สุนทรประดิษฐ
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ระดับปริญญาตรี

63083008759 นายพงศ ธร ศรีหาตา
63083008760 นางสาวศิริพร คําโล
63083008761 นางสาวจริยา ธรรมประสิทธ์ิ
63083008762 นางนภัสนันท ทาจีนะ
63083008763 นางสาวรุ�งนภา ทิพย มูล
63083008764 นายกิติศักด์ิ แก#วเสมอตา
63083008765 นายเกรียงไกร เล็กดี
63083008766 นางสาวอัจฉรา สายทอง
63083008767 นางสาวสกาวเดือน เรือนคํา
63083008768 นางสาวพิจิตรา กวางอิน
63083008769 นายสมชาติ สิริปา
63083008770 นางสาวชนากานต แก#วกําเนิด
63083008771 ว�าที่ ร.ต.หญิงวรรณภรณ พรหมมินทร 
63083008772 นางสาวธนัชชนก รัตนตรัยภักดี
63083008773 นายสยาม สวาทนา
63083008774 นายณัฐพล ฟRาคําตัน
63083008775 นางสาวอรอมล มูลรังษี
63083008776 นางสาวเสาวลักษณ กันธิมาพงค 
63083008777 นางสาวอิศราภรณ กุยแก#ว
63083008778 นายศิริชัย เทวิละ
63083008779 นายปารมี มะโนคํา
63083008780 นางสาวสุดาพร เชื้อป7ญญา
63083008781 นางสาวกรุณา อ�อนชื่น
63083008782 นางสาวณัฐสุดา เชียงแรง
63083008783 นางสาวอารีรัตน สมศรี
63083008784 นางสาวสุพิชฌาย ปุรณะพรรค 
63083008785 นายภานุพงศ อัมพรวิจิตร
63083008786 นางสาวอรนันท จําศิลปQ
63083008787 นางสาววนัสริน เทพิน

หน#า 303 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083008788 นายไพชยนต รังสิยารมณ 
63083008789 นายอรุช บุญอยู�
63083008790 นางสาวประภาพร สิงคราช
63083008791 ว�าที่ร.ต.หญิงสุรีย Wฉาย เจริญทรัพย 
63083008792 นางสาวพิมพ ชนก พรรณธีรกุล
63083008793 นายโชติทัศน เชยพันธุ 
63083008794 นางสาวกัญญาวีย เย็นคต
63083008795 นายสพลดนัย ชมภูเขา
63083008796 นายณัฐพนธ จอมแก#ว
63083008797 นายสมชาย มณฑา
63083008798 นางสาวกุลนิษฐ คําภิระแปง
63083008799 นางภัทราพร หล#ากัน
63083008800 นายนฤเบศ ดอนทอง
63083008801 นางสาวเปรมยุดา ขุ�ยคํา
63083008802 นายวิษณุ สุขมา
63083008803 นางสาวพรพรรณ เลาหลื่อ
63083008804 นางสาวกนกวรรณ วงค เทพ
63083008805 นางสาวกรรณิกา พิมาร
63083008806 นายวิทยา วงศ โสภา
63083008807 นางสาวสุณีมาศ จ้ีหอม
63083008808 นางสาวณัฐนิช ปาคําน#อย
63083008809 นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย
63083008810 นางสาววัชรารัตน อุตคํามี
63083008811 นางสาวเหมือนฝ7น กันธวงค 
63083008812 นางสาวจิรัชยา ดวงใส
63083008813 นางสาววิลดา ตาคํา
63083008814 นางสาวปHยมาศ ป7นวารี
63083008815 นางสาวณัฐกานต จอมมงคล
63083008816 นายอนุวัตร โปธาวงค 
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63083008817 นางสาวธัญพร ต#นแบบ
63083008818 นางสาวสุพขจี คะดาษ
63083008819 นางสาวเกศรินทร แสนจิตร
63083008820 นางสาวพิมพ ชนก อุตตาล
63083008821 นายเจษฎาวุฒิ พุทธิ
63083008822 นางสาวกุหลาบทิพย บุญยอ
63083008823 นางสาวสกานัฏฐ สุทธิธนกัณฐ 
63083008824 นางสาวพัทธ ธีรา เพ�งพิศ
63083008825 นายศุภชัย ทนะด#วง
63083008826 นางสาวรุ�งรัศมี ป7ญญาเมือง
63083008827 นางสาวอรวรรณ ชัยวงศ 
63083008828 นางสาวรัตนาภรณ มูลโรจน 
63083008829 นายทัศนัย โคตรสิทธ์ิ
63083008830 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณศร
63083008831 นางสาวนงเยาว สุรินแก#ว
63083008832 นายคมสันต กันทะจันทร 
63083008833 ว�าที่ ร.ต.ณัฐกรานต หน�อใหม�
63083008834 นายศักดาวิชญ เลารัตน 
63083008835 นางสาวอรณิชา ดอนคํา
63083008836 นายเกียรติชัย แสงทองอร�าม
63083008837 นางสาวกมลชนก สุดรักษ 
63083008838 นายอาทิตย อินยาศรี
63083008839 นายวิษณุกร พรรคพล
63083008840 นายนฤชิต มะลิจันทร 
63083008841 นายทศพล นันตา
63083008842 นางสาวจุฑารัตน ค้ิวดวงตา
63083008843 นางสาวสุดารัตน วงศ หาญ
63083008844 นางสาวนภสร จันทร คํา
63083008845 นายธนพล บุญเลา
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63083008846 นางสาวพรรณนิกา ตาแก#ว
63083008847 นายปฏิพัษฌ สามแปง
63083008848 นายณัฐวุฒิ หนูเหมือน
63083008849 นางสาวเอมอร บุญเรือง
63083008850 นางสาวกชกร มลิชื่น
63083008851 นางสาวศิราพร สอนจักร
63083008852 นางสาววณารี ศรีวิชัย
63083008853 นางสาวธัญลักษณ ไกรยาน
63083008854 นางสาวกมลลักษณ ใจวงค 
63083008855 นางสาวอรุณรัตน ไวสิทธิ
63083008856 นางสาวผกากานต แสงเมือง
63083008857 นางสาวญาดา ไชยยาวุฒิ
63083008858 นายปวริศร มีเหลือ
63083008859 นางสาวพาทินธิดา มหาวัน
63083008860 นางสาวภัคสุภา ลามะให
63083008861 นางสาวสุกัญฐิสา พัททอน
63083008862 นายกิตติศัดด์ิ จันทร ธรรม
63083008863 นายนราวิชญ ฝcกหัด
63083008864 นายชนะนันท จันทร มี
63083008865 นางสาวแพรววนิต ทิพย ปลูก
63083008866 นายปฐมชัย รัชสีห 
63083008867 นายสมบูรณ ป7นทนา
63083008868 นางสาวสิยากานต โกฎิฉกรรจ 
63083008869 นายอิทธิกร ชาประดิษฐ 
63083008870 นายธรรมรัตน แมดเมือง
63083008871 นางสาวพัณนิดา อินบุตร
63083008872 นางสาวพรประภา ปRองจิตร 
63083008873 นางสาวสุธีรา อุปนันท 
63083008874 นางสาวนัฐพร องค การ
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63083008875 นางสาวผกามาศ วงค ษา
63083008876 นางสาวกัลยา พรมคณะ
63083008877 นางสาวปHญชาน พัฒน พรกมม่ัง
63083008878 นายไพสณฑ สมอูม
63083008879 นายพีร ทยุต พรมคํา
63083008880 นางสาวศิริลักษณ เข่ือนต๊ิบ
63083008881 นางสาวผกายวรรณ รัตนธงชัย
63083008882 นายภานุพันธ ญาณคํา
63083008883 นางสาวชฎาพร เทียมแก#ว
63083008884 นางสาวอนุธิดา ป7นปูนทราย
63083008885 นายอัครชัย บุญไกรศรี
63083008886 นางสาวพันธิตรา สิงห ใจมา
63083008887 นายนิติศักด์ิ สั่งสอน
63083008888 นายธีรศักด์ิ ครกเงิน
63083008889 นายกฤษดา เสมอ
63083008890 นายวิวัฒนาการ คําแปง
63083008891 นายภูมิพงษ หวานเสียง
63083008892 นางสาวพิมพ ภกานต อ#ายคนโต
63083008893 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคํา
63083008894 นายเอกลักษณ ปสังคโท
63083008895 นางสาวกมลทิพย วงค เรียบ
63083008896 นางสาวศศิประภา ทรัพย ประมาณ
63083008897 นางนิภาพรรณ ธัญญะแก#ว
63083008898 ว�าที่ร#อยตรีมงคล ใจเที่ยง
63083008899 นายลิขิต บุตรตาพา
63083008900 นางสาวรัตติยา คําเฮือน
63083008901 นางสาวปนัดดา รู#เกณฑ 
63083008902 นางสาวณัฏฐ ธัญศา แสนหลวง
63083008903 นางสาวจิณณพัต ราชคม
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63083008904 นางสาวชมพูเนกข วงศ ป7นติ
63083008905 นางสาวปวีณ นุช วุฒิเดช
63083008906 นางสาวสารภี เกสรพิทยาพงษ 
63083008907 นายพีรพงศ พวงสมบัติ
63083008908 นางสาวทักษญา วงศรี
63083008909 นางสาวเมธาพร วัฒนากิตวกุล
63083008910 นายณัฐวุฒิ โสภา
63083008911 นายพิศุทธ์ิ กันทะเปTง
63083008912 นายณัฐดนัย บุญฤทธ์ิ
63083008913 นางสาวอุษณีย ตาวงศ 
63083008914 นายชัยรัตน กรรมสิทธิญาณ
63083008915 นางสาวณัฐธิดา เชียงเลน
63083008916 นางสาวจุฑามาศ ธงห#า
63083008917 นายเชษฐ กาญจนเชษฐ 
63083008918 นางสาวณัฐสุดา มอยเรือน
63083008919 นางสาวสิตานันท ใจบาล
63083008920 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุมินตรา กล�อมวงษ 
63083008921 นางสาวพัชรินทร สุทร
63083008922 นางสาวศิริลักษณ รุ�งเรือง
63083008923 นายธนวัฒน สุขโกษา
63083008924 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิสุดา แหลมคม
63083008925 นางสาวสุวนันท คนสูง
63083008926 นางสาวพิมพ ณดา ตันแก#ว
63083008927 นางสาวสุรัสวดี สารีบุตร
63083008928 นางสาวจุดารินทร สุริวงษ 
63083008929 นางสาวจรัญญา กุลมัย
63083008930 นางสาวรักตาภา สุริยวงศ 
63083008931 นางสาวจารุวรรณ นํานนท 
63083008932 นางสาวฐิติวดี กรุดนาค
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63083008933 นางมาเรีย โพธ์ิพนา
63083008934 นางสาวชนากานต อุ�นน้ําใจ
63083008935 นายจิรัฏฐ ปHZนสุวรรณ
63083008936 นายสิทธิพงษ สุขจักร 
63083008937 นายธนวันต จันระสา
63083008938 นางสาวสุพรรษา ใจติขะ
63083008939 นางกัญญรัตน รูปงาม
63083008940 นางสาวสร#อยฟRา ติยะกว#าง
63083008941 นางสาวฉัตราภรณ ศรีทน
63083008942 นางสาวสลินีย ชาญเชี่ยววิทยา
63083008943 นายชนน จักร แก#ว
63083008944 นางสาวเบญจมาศ ยามเลย
63083008945 นายอธิป สีเกตุ
63083008946 นายธนรัฐ ป7นธนนันท 
63083008947 นางสาวณัฐนิกา บุญมาคํา
63083008948 นางสาวพรรณี คีรีธรรมสุข
63083008949 นางสาวนันท นภัส สําเภาเงิน
63083008950 นางสาวฐิติยา สุรินธรรม
63083008951 นางสาวบุณยดา สูงติวงค 
63083008952 นางสาวนิฏฐ ชญาภา มีลาภ
63083008953 ส.ต.ท.กิตติพงษ เทียนแก#ว
63083008954 นางสาวรัตน ติยา บุญทวี
63083008955 นายวุฒิชัย จันทิมา
63083008956 นางสาวมาริษา ยอดอุทา
63083008957 นางสาวอาธิตยา แก#วมงคล
63083008958 นายณัฐพงศ หม่ืนศรี
63083008959 นายอิงครัต มะโนโฮ#ง
63083008960 นายวิทวัฒน สกุลอุดมกาญจน 
63083008961 นางสาวป7ทมาภรณ สุยะ
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63083008962 นางสาวทิวาพร เรืองกิตติเศรษฐ
63083008963 นางสาวปราญิชา ศรีทอง
63083008964 นายศิริกรณ เจียมวิจตรกร
63083008965 นางสาวดุษฎี วิชัยโน
63083008966 นางสาวธนัชพร ยาวิชัย
63083008967 นายธนพล อินจันทร 
63083008968 นางสาวโชติกา ย�ามกลาง
63083008969 นางสาวสุภารัตน ยาวิละ
63083008970 นางสาวญาณัจฉรา ยะป7ญญา
63083008971 นายพัทธดนย บุตรไชย
63083008972 นางสาวพิมพ สิริ จินาจันทร 
63083008973 นางสาวศุทธิดา ม่ิงสกุล
63083008974 นางสาวเจตตะวัน กาวิน
63083008975 นางสาวอลิสา จันทร นวล
63083008976 นางสาวรพีพร นาตัน
63083008977 นางสาวรสสุคนธ สมวรรณ
63083008978 นางสาววารุณี อิ่นแก#ว
63083008979 นางสาววิภาวี ก2ามี
63083008980 นายอภิวิชญ คําเงิน
63083008981 นายอดิสรณ สีโวย
63083008982 นางสาวสิรีธร พรมทอง
63083008983 นายสัมฤทธ์ิ เชื้อสายวิบูลย 
63083008984 นางสาวจันทร จิรา ปHงแก#ว
63083008985 นางสาวชนกนันท ฝ1ปากเพราะ
63083008986 นางสาววนิดา วงศ แคะหล#า
63083008987 นางสาวภัคจิรา โกษาวัง
63083008988 นางสาวฐานิดา เหมยอุ�น
63083008989 นายเจษฏา คําเรือง
63083008990 นางสาวอภิญญา จิกคํา
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63083008991 นางสาวธัญญาวดี โม�งคํา
63083008992 นางสาวพิมพา ธิยะคํา
63083008993 นางสาวกฤติกา แก#วสมุทร 
63083008994 นางสาวชาลินี ดู�ผัด
63083008995 นางสาวณัฐภรณ พิมสาร
63083008996 นางสาวศิริรัตน ทนันไชย
63083008997 นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ
63083008998 นายอานันท จันทร โสภา
63083008999 นางวิจิตรา ณ.เชียงใหม�
63083009000 นางสาวเพ็ญนภา วังยะการ
63083009001 นางสาวอุไรภัสร ทองศรี
63083009002 นางสาวนฤมล โคโดะ
63083009003 นางสาวปภัสสร อินทะพันธุ 
63083009004 นางสาวอักษราภัค มะโนสีลา
63083009005 นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง
63083009006 นายรัฐพงค มะสัก
63083009007 นางสาวปรียาลักษณ ใจการ
63083009008 นายรังสรรค หอมแก�นจันทร 
63083009009 นางสาวบงกชพร จันทร ผ�อง
63083009010 นายจักราวุธ นิลทา
63083009011 นางสาวพรพิมล สุราช
63083009012 นางสาวชนัญชิดา ใหม�ก่ิม
63083009013 นางสาวณภัทชา ธงฉัตรวิลัย
63083009014 นายศุภกิตต์ิ นิลขาว
63083009015 นางสาวมุกตาภา มงคลสิทธ์ิ
63083009016 นางสาวทิวาภรณ ศรียาบ
63083009017 นางสาวปHยะนาถ คําปนแก#ว
63083009018 นางสาวปวีณา บุญเหม
63083009019 นางสาวประภาพร แซ�เจ�า
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63083009020 นางสาวปาริฉัตร ทิพย บุญราช
63083009021 นางสาวธิดาพร ถ่ินวนา
63083009022 นายศุภกฤต อินพัด
63083009023 นางสาวสลิลทิพย กันทะสม
63083009024 นางสาวปHยะพร มากม่ิง
63083009025 นางสาวธัญจิรา วงศ พูนพิริยา
63083009026 นายฤกษ ดี อะกะเรือน
63083009027 นางสาวอภิรตา จอมวงค 
63083009028 นางสาวปารวี ปRอมปราณี
63083009029 นายพศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา
63083009030 นายจิรภัทท เข่ือนคง0
63083009031 นางสาวศิริพร จุฬาลักษณ นาถ
63083009032 นางสาวสุภาพร ประคองวัน
63083009033 นายอภิชาติ เตวิน
63083009034 นางสาวทัศนีย นิลขลัง
63083009035 นางสาววริศรา คํามาลา
63083009036 นายธีรภัทร ทองทรัพย 
63083009037 นางสาวจีราภรณ รักป7ญญา
63083009038 นางสาวจีรดา อุ�นใจ
63083009039 นายสยามรักษ อินต�ะแก#ว
63083009040 นายภูรินล จาระณะ
63083009041 นางสาวอานิต#า บิลหล�ะ
63083009042 จท.วิศรุต วงษ เมตตา
63083009043 นางสาวมยุรี คิดว�อง
63083009044 นายอุดมศักด์ื พูนโภค
63083009045 นายภูพันไพร เจิดสิริพันธ พงศ 
63083009046 นางสาวกาญจนา ริยะนา
63083009047 นางสาวปรมาภรณ เพ็ชรรัตน 
63083009048 นางสาวรุจิราภรณ วงค สาย
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63083009049 นางสาวเสาวลักษณ วันหล#าวงศ 
63083009050 นางสาวเบ็ญจวรรณ เผ�ากันทะ
63083009051 นางสาวนัยเนตร ขาวงาม
63083009052 นางสาวทิพย สุคนธ ป7นวงศ 
63083009053 นางสาวทวินันท บุญกลาง
63083009054 นางสาวศุทธินี วรินทรเวช
63083009055 นายธนวัฒน ฤทธิเดช
63083009056 ว�าที่ ร.ต.หญิงจรรยา ต#นกลาง
63083009057 นางสาวชลธิชา ไม#รัง
63083009058 นางสาวกุฎาภา ป7ญญาเฟ_อน
63083009059 นางสาวสุภิตา วงค เขียวแดง
63083009060 นายเจษภิสิทธ์ิ ขัตติยะ
63083009061 นางสาวนิศารัตน จันบุญเรือง
63083009062 นางสาวศิริรัตน มหาวัน
63083009063 นางสาววณิชยา คําบาง
63083009064 นางสาวภัคจิรา รัตนวราหะ
63083009065 นายธนากร ทิพย ทิมาพันธ 
63083009066 นายสุขสันต สิงห จวง
63083009067 นางสาวธัชชพร พ่ึงทัศน 
63083009068 นางสาวปรียาวรรณ หนักฟู
63083009069 นายวุฒิไกร คํามูล
63083009070 นางสาวทักษพร คํ้าคุณ
63083009071 นายธนพล คุ#มสอน
63083009072 นางเกศรินทร ตามป7ญญา
63083009073 นางสาววันวิสาข คงมี
63083009074 นายพิเชษฐ คําอ#าย
63083009075 นางสาวสุพรทิพย กันทา
63083009076 นางสาวจุฑามาศ สิงหา
63083009077 นางสาวลัดดา เทพจันตา
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63083009078 นางสาวกชวรรณ อมรไตรศรี
63083009079 นายภาคิน ไชยวุฒิจักร
63083009080 นางสาวกรรณิกา อินทะนะ
63083009081 นางสาวศุภร วงศ งาม
63083009082 นางสาวจินตนา บุญมา
63083009083 นางสาวจุธัญญา กันทะสอน
63083009084 นางสาวศรุตา วิลัยทอง
63083009085 นางสาวศิริรัตน ชุ�มวงค 
63083009086 นายทินภัทร สาใจ
63083009087 นางฐาริณี แสนคํา
63083009088 นางสาวภรณ ภิมล มงคลคลี
63083009089 นายธีรยุทธ วงค พันคํา
63083009090 นางสาวอรพินท อินต�ะเสาร 
63083009091 นางสาวสุดสวาท พานเหล็ก
63083009092 นางสาววิศรุตา ขุนเพ่ิม
63083009093 นายกนต ธร ส�วยนุ
63083009094 นายรัฐพล สุวงกฎ
63083009095 นางสาวนัททิยา ธิมะโน
63083009096 นายทิชานนท ป7ญญาคํา
63083009097 นายภานุวัฒน สมประสงค 
63083009098 นายพัฒนพงค น#อยเทศ
63083009099 นายรัตนวัชร บุญธรรม
63083009100 นางสาวณปภัช จันทร ใส
63083009101 นางสาวนวลนภา สุขสาร
63083009102 นางสาวเสาวลักษณ โพนทานินทร 
63083009103 นายไชยวัฒน ทานศิลา
63083009104 นางสาวศุภนิดา ทาบ#านแปRน
63083009105 นางสาวนิศารัตน ป7ญญาโกญ
63083009106 นายวรพล วุทธา
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63083009107 นางสาวอรญา ป7ญญาคํา
63083009108 นางสาวรัชนก พิชกุล
63083009109 นายอภินัทธ พรายแก#ว
63083009110 นายจตุรงค ตระกูลชื่นวิรัตน 
63083009111 นางสาวจิติดา อินตานวล
63083009112 นางสาวกุลธิดา คําป7น
63083009113 นางสาวกันยารัตน แสงงาม
63083009114 นางสาวเบญจมาศ สุป7ญญา
63083009115 นางสาวจีระภา แก#วแสนสาย
63083009116 นายณัฐกุล สังข วัฒน 
63083009117 นางสาวณหทัย ยอดสอน
63083009118 นางสาวณัฐริกา ฐานพานิชย 
63083009119 นางสาววัชรี สุริยะวงศ 
63083009120 นางสาวอริสรา ย�อเปย
63083009121 นายสาธร วินิจกิจเจริญกุล
63083009122 นายทวิพิชญ อายะนันท 
63083009123 นายธนาทรัพย เชื้อเจริญธรากุล
63083009124 นายกิตติพนธ สอนจันทร 
63083009125 นางสาววาริพินทุ บกบ�อง
63083009126 นางสาวณัฐวดี ศรีสุภาธง
63083009127 นางสาวพรรณวิสา แก#วสัก
63083009128 นางสาววรรณิภา คําเปTก
63083009129 นางสาวรองรัตน มูลฟู
63083009130 นางสาวพิมพ สังขจันทรานนท 
63083009131 นางสาวศรีสุดา พร#อมรักษา
63083009132 นางสาวปHยะนุช อุปละ
63083009133 นายณัฐณรัชต พงษ ธนรัฐกร
63083009134 นายพิทักษ แก#วกัลยา
63083009135 นางสาววราภรณ ฟองคํา
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ระดับปริญญาตรี

63083009136 นายปฏิภาณ หน�อแก#ว
63083009137 นางสาวชุติภา ไพบูลย 
63083009138 นางสาวสุทธิดา ย่ิงหาญ
63083009139 นายรัตนภูมิ โพธิแก#ว
63083009140 นางสาวมณฑา ปูJลาย
63083009141 นายติณณภพ ไชยกันทา
63083009142 นายกษมา คณะวงค 
63083009143 นายทศพล ปะพบ
63083009144 นายเอกสิทธ์ิ สิทธิ
63083009145 นางสาวนิชาภา สุขพันธุ 
63083009146 นางสาวณัฐลิตา หล#าพุฒิ
63083009147 นางสาวพิมวิไล สุนันทกร
63083009148 นางสาวจินต จุฑา จํามี
63083009149 นางสาวอรพรรณ อัตตาธิคุณ
63083009150 นางสาวดาราลักษณ เปTนผล
63083009151 นางสาวนวลชญา ขุนธะยา
63083009152 นางสาวอรนุช ทาระศักด์ิ
63083009153 นายพิชญ ต๊ิบเบชา
63083009154 นายณัฐวุฒิ สิทธิสาร
63083009155 นางสาวสุดารัตน แก#วบัวดี
63083009156 นางสาวพัณณิกา จันตา
63083009157 นายอนุวัช ใจยอง
63083009158 นางสาวพิชชาพร สุภาเมสิทธ์ิ
63083009159 นางสาวสิรีธร ชัยยะเกิด
63083009160 นางสาวณัฐฐศศิ ไชยกุล
63083009161 นายพิชชานันท สิงห ชัย
63083009162 นางสาวอรณิช คํายง
63083009163 นางสาวจารุภา ขัตหลง
63083009164 นางสาวธัญญารัตน บุญอภิบาล
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63083009165 นายเจษฎา เนตรวงค 
63083009166 นางสาวอัญชลี ศรีทอง
63083009167 นางสาวสิริมา ยังวัน
63083009168 นางสาวศิรินทร ศรีไชย
63083009169 นายธนัท เสนาธรรม
63083009170 นางสาววรินทร ศรีสุนทร
63083009171 นางสาวญาณิศา ธิยะสืบ
63083009172 นางสาวปาริชาต นามบ#าน
63083009173 นายภูวนาท ผาเจริญ
63083009174 นางสาวชาลิณี ดวงต๊ิบ
63083009175 นางสาวอภิชยา เขียววงศ 
63083009176 นางสาวจิรนันท ศิลปQสุวรรณ
63083009177 นายสัภยา สมควร
63083009178 นางสาวสมหญิง ตุ#ยธิ
63083009179 นางสาวจิรัชญา ณ น�าน
63083009180 นางสาวชไมพร มีบุญ
63083009181 นายวีรพงศ แสงแฝง
63083009182 นางสาวเหมือนฝ7น คนการ
63083009183 นางสาวจิราภา คํารินทร 
63083009184 นางสาวพิมพ แข บัวสาย
63083009185 นายนภัสดล สกุลณี
63083009186 นายจิรายุ ยอดป7ญญา
63083009187 นางสาวจุฑามาศ บัวเงา
63083009188 นางสาวอภิณห พร วุฒิไชยศุภวงค 
63083009189 นายภาณิน วงศ พุฒิ
63083009190 นางสาวณัฐธยาน มหาวัน
63083009191 นางสาววรัญญาภรณ สมณะ
63083009192 นางสาวนิรมล หน�อแก#ว
63083009193 นางสาวรัตติกาล จันทาพูน
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63083009194 นายคริษฐ เดช เสรีไพรพนากุล
63083009195 นายพงศธร ไชยวุฒิ
63083009196 นางสาวกรกนก การะเกตุ
63083009197 นางสาวเขมิกา หอมจันทร 
63083009198 นายกนก พินิจ
63083009199 นางสาวกชกร วงค ฝ7Uน
63083009200 นางสาวพรรัชฎา แก#วคํา
63083009201 นายอรรถพร ทะวะละ
63083009202 นายนิธิวัชร สุทธิพิศาลบุตร
63083009203 นางสาวกฤตัชญา เบญจาภิวัฒน 
63083009204 นางสาวอมรรัตน บุตรพ่ึง
63083009205 ว�าที่ ร.ต.หญิงนฤชยากร ภูมิสถาน
63083009206 นายสุวิทย อินนันท 
63083009207 นางสาวพลอยนภา แซ�ต้ัง
63083009208 นายธนทัต ช�วงโชติ
63083009209 นางสาวพิรุณญา อุดแน�น
63083009210 นายธนรรณพ อุ�นแก#ว
63083009211 นายสรรเศก เอกจันทร 
63083009212 นางสาวกัลยาณี ครองหมู�
63083009213 นายมานิตย บุญมา
63083009214 นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพันธุ เนตร
63083009215 นางสาวคฑามาศ คําตา
63083009216 นายกรรณรงค บุญเรือง
63083009217 นางสาวสุชัญญา มะโนปHง
63083009218 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจิรารัตน ขัดมะโน
63083009219 นายทศพล กมลพบ
63083009220 นายสุนทร อํานาจผูก
63083009221 นางสาวชลณภัทร แก#วใน
63083009222 นางศิวนาถ นันตา
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63083009223 นางสาวลักษณ วิภา อุ�นผูก
63083009224 นายศรัณย ศรีอ#วน
63083009225 นางสาวศศิธร ขุนพิลึกเรืองเดช
63083009226 นางสาวปสุตา พินิจ
63083009227 นางสาวกัลยกร เทศทิม
63083009228 นายฐาปนพงศ กาวิชา
63083009229 นายทัชชกร นามน#อย
63083009230 นางสาวณภัชกมล พรหมมาลี
63083009231 นางสาวศิริธร ปวงดี
63083009232 นางสาวนิศากร แก#วร�วมวงศ 
63083009233 นางสาวสุดารัตน เพ็งน�วม
63083009234 นายศักด์ินรินทร ดอนดี
63083009235 นางสาวก่ิงกานต แก#วเมือง
63083009236 นางสาวสุภัชรีย ฟูคํา
63083009237 นายเจษฎา นิยมพงค 
63083009238 นายสุวิชญ สันธิ
63083009239 นางสาวพิมพ นิภา ทองเอก
63083009240 นางสาวเบญจมาศ นันทะโส
63083009241 นางสาวสุดาพร ใจคํา
63083009242 นายชาติณรงค คงเชย
63083009243 นายอะนัส พรหมเทศ
63083009244 นางสาวมะลิวัลย แสงคําลา
63083009245 นายธนวัฒน วรรณดี
63083009246 นางสาวสมัญญา กิจภพเลิศศิลปQ
63083009247 นายอนุชา ป7ญโญปRอ
63083009248 นางสาวจุฑานุช ไชยวุฒิ
63083009249 นางสาวภัทราวดี โยคํา
63083009250 นายณัฏฐกร สุบรรพวงศ 
63083009251 นายวิศวะ ไชยกันทะ
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63083009252 นางสาวประภาพร ประเสริฐเวชกุล
63083009253 นางสาวศุภาพร จันทรโรจนี
63083009254 นางทิพรดา กุมารแก#ว
63083009255 นางสาวชลธิชา กันทาทิพย 
63083009256 นางสาวกัญญารัตน ดาญาใหญ�
63083009257 นายเอกรัฐ คุ#มเนตร
63083009258 นางสาวอรพรรณ มัทธวรัตน 
63083009259 นางสาววราภรณ กบเสาร 
63083009260 นางสาวเบญจวรรณ วงศ จันเสือ
63083009261 นางสาวรุ�งทิวา สุดทางพนา
63083009262 นางสาวจิรัชยา สุวดี
63083009263 นายชาติศิริ ไชยชนะ
63083009264 ว�าที่ร#อยตรีปรัชญา ม่ังมูล
63083009265 นางสาวพิชยา การคนซ่ือ
63083009266 นางสาวดลยา ชาญประเสริฐกุล
63083009267 นางสาวปภาพิชญ พงศนันทน 
63083009268 นางพิชญาภา ชูชื่น
63083009269 นางสาวรัตนาพร บุญทาทิพย 
63083009270 นายพิษณุนาถ ฉัตรมี
63083009271 นายทวีศักด์ิ วิยะพร#าว
63083009272 นางสาวอรณิชา สืบวงค 
63083009273 นายศรัณย สุขศรี
63083009274 นางสาวพัชรพร พุทธาภิสิทธิกุล
63083009275 นางสาวชลหทัย กีดคํา
63083009276 นางนิธินันท มอญไข�
63083009277 นางสาวภัสวรรณ ชมภูจันทร 
63083009278 นายพงศกร เชื้อเมืองพาน
63083009279 นางสาวสายธาร ไชยลวน
63083009280 นายวีระศักด์ิ สายกุณา

หน#า 320 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083009281 นางสุภาพร ธินะ
63083009282 นางสาวหทัยรัตน แสนหลวง
63083009283 ส.ต.ต.ณัฐดนัย จันต�ะคาด
63083009284 นายอนุพงษ ธีระนนท ศิริ
63083009285 นางสาวนา วรนาถยืนยง
63083009286 นางสาวดาราวรรณ ตลาดแก#ว
63083009287 นางรัตติกาล นิวัติยะกุล
63083009288 นายวิศรุท อินต�ะยศ
63083009289 นางสาวอัจฉราพร มงคลจีระอุทัย
63083009290 นางสาววิลัยพร กัลยา
63083009291 นางสาวแก#วกาญจน หลากสุขถม
63083009292 นางสาวชญานิศ กุลรินทร 
63083009293 นางสาวชลธิชา ฟองคํา
63083009294 นางสาวเพ็ญนภา ตาอินต�ะ
63083009295 นางสาวกมลชนก อินทร ขวาง
63083009296 นางสาวฐาปณีย บุญลอย
63083009297 นางสาวอรุณรัตน วงศ อินตา
63083009298 นายสิทธิกร เชื้อดวงขาว
63083009299 นางสาวสุนิษา ช�างซอ
63083009300 นางสาวพัชรีพร การเพียร
63083009301 นายชาญชัย ขันธวงศ 
63083009302 นางสาวทิพวรรณ ร�มมยุรี
63083009303 นายอรรถกร ดาวศรประศาสน 
63083009304 นางสาวลดาวัลย รักสีขาว
63083009305 นางสาวปHยฉัตร วรรณประโพธ์ิ
63083009306 นายวิศิษฎ พงศ บุรพัฒน 
63083009307 นายเกียรติศักด์ิ นันตา
63083009308 นายศุภวิชญ อนุรักษ ธงไชย
63083009309 นางสาวตวงทิพย เงินคําจันทร 

หน#า 321 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083009310 นายนเดชน สิทธิกัน
63083009311 นางสาวธนันท ญา จันทร มณี
63083009312 นายชัยวุฒิ หน�อเนื้อ
63083009313 นางสาวอาภาพร คําเงิน
63083009314 นางสาวกุสุมา ป7ญญา
63083009315 นางสาวพิพิธพร ตาสีมูล
63083009316 นายจิรพัฒน โพทะจันทร 
63083009317 นายกฤษฎา ทนันชัย
63083009318 นายวทัญYู สมด#วง
63083009319 นายจาตุรงค งามสม
63083009320 นางสาวณัฏฐ พิมล สันปJาแก#ว
63083009321 นางสาวแพรวพันธ เรือนปHน
63083009322 นางสาวสันทกานต ป7ญญาภิรักษ 
63083009323 นายสิทธิเดช อารีโรจน 
63083009324 นางสาวชณาภ กานฬ ดา อุ�นเมือง
63083009325 นางสาวนัชชา คําแดง
63083009326 นายทศพล อินทจักร
63083009327 นางสาวชุลีพร ไชยเสน
63083009328 นางสาวรัตนาภรณ อนุบัน
63083009329 นางสาวดาราวรรณ หล#าทา
63083009330 นายกฤษฎา ภาระจริง
63083009331 นางสาวกมลรัตน ตุ�นสืบ
63083009332 นายธนวัฒน อักษรศรี
63083009333 นางสาวแพรวเพชร วงษ โต#ง
63083009334 นางสาวเจนทิรา มะโนใจ
63083009335 นางสาวจินตนา สงค ศรีอินทร 
63083009336 นายจักรกฤษณ อินต�ะ
63083009337 นางสาวจินต จุฑา จอมธิ
63083009338 นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
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63083009339 นางสาวอําภา แสนก2า
63083009340 นางสาวมนัสนันท ศรีใจต�ะ
63083009341 นายอคเรศ ทวีการวิวัฒน 
63083009342 นางสาวมณฑิรา ทองแย#ม
63083009343 นางสาวนรพัชร แก#วคําปา
63083009344 นายธนวินท ปHนตา
63083009345 นางสาววัชราพันธ เพลิดเพลิน
63083009346 นางสาวศิริพิมล กันทาแก�น
63083009347 นางสาวนภัทรธมณฑ ไฝชมภู
63083009348 นางสาวอาทิตยา มารัตน 
63083009349 นายวิศรุต ขัดป7ญเจริญ
63083009350 นายชิษณุพงศ ศักด์ิวีรสุวรรณ
63083009351 นางสาวจามจุรี แสงสุวรรณ
63083009352 นายภัทรวรรธน แก#วจา
63083009353 นายชินภัทร วงค คม
63083009354 นายชัยวัฒน ชูเชิด
63083009355 นายอนุพงษ ประดน
63083009356 นางสาวพัทธนันท ผิวมะณี
63083009357 นางสาวเกวลิน สมบุญโสด
63083009358 นางสาวสุธินี แก#วกองเครือ
63083009359 นายชิดณรงค วงค ก2องแก#ว
63083009360 นางสาวรสรินทร มาลา
63083009361 นายภูมิรภี กันธิยะ
63083009362 นายบัญชา บุญมา
63083009363 นางสาวณัฏฐ วรัตถ อ#ายเหมย
63083009364 นางรวงทิพย บุญมา
63083009365 นายชิษณุพงศ ทาวงศ มา
63083009366 นางสาววาสนา ใหม�ม�วง
63083009367 นายวัชรพงษ ปาปJาบุก
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63083009368 นางสาวอพิมนต ภาวดี
63083009369 นางสาวศิมา โสภาเนตร
63083009370 นายประพนธ อรุณภู�
63083009371 นางสาวเปมิกา กิตต นวกุล
63083009372 นางสาวข#าวขวัญ อุดร
63083009373 นายอานันท เฉ่ือยฉํ่า
63083009374 นายชวกร วรรณภิละ
63083009375 นางสาวศศลักษณ บุญมารักษ 
63083009376 นางสาวจิรานันท เรือนสอาด
63083009377 นายธงชัย พลธนะ
63083009378 นางสาวพิมพกานต บุญมา
63083009379 นางสาวนิลวรรณ ต�ะสุยะ
63083009380 นายเฉลิมพล โทกุล
63083009381 นายสิรวิชญ บัวบุรพาจารย 
63083009382 นางสาวสุชัญญา จําปาทอง
63083009383 นายณรงค ชัย ทองเงิน
63083009384 นายเอกชัย ศรีวิชัย
63083009385 นางสาวขวัญใจ วงค กุลพิลาศ
63083009386 นางสาวประกายมาส เหมืองทรายมูล
63083009387 นางรุจิราภรณ ไทยหนุ�ม
63083009388 นางสาวสุพัตรา อินต�ะนา
63083009389 นางสาวอาภัสรา พรหมเลิศ
63083009390 นายระพีพัฒน จิตหาญ
63083009391 นางสาวนลิตา ค#าขาย
63083009392 นางสาวขวัญจิรา จันทร ระวัง
63083009393 นางสาวกัญสิยาณี ใจฉํ่า
63083009394 นายชนาวิชญ โยธาคี
63083009395 ว�าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ บุญรัง
63083009396 นายธุวานนท ใจสุยะ
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63083009397 นางสาวนิรชา มะโนสอน
63083009398 นายธันวพล วรรณลักษณ 
63083009399 นางสาวสุพัตรา สุขย่ิง
63083009400 นางสาววราภรณ ยางยืน
63083009401 นางสาวศิริลักษณ ดัสดีสอง
63083009402 นายอัมรินทร วงศ สนั่น
63083009403 นางสาวอัญมณี ซ#อนพุฒ
63083009404 นางสาวปริยากร ใจดี
63083009405 นางอรญา ลาดใจ
63083009406 นางสาววรินทร สมศรี
63083009407 นางสาวอวัสพร อริยะดิบ
63083009408 นางสาวศรุตา ชุมพร
63083009409 นางสาวพณัชยา อาจศรี
63083009410 นางสาววิลาวรรณ สุดใจ
63083009411 นางเกษร กมลอนุวงศ 
63083009412 นายปRองสกุล พูลเพ่ิม
63083009413 นางสาวกมลธิกานต ไชยชนะ
63083009414 นางสาวอิษยา ทาป7ญญา
63083009415 นายกิตติพัธฌ ทนันไชย
63083009416 นางสาวจีรนันท มะโนคํา
63083009417 นางสาวรุจิเรศ เย็นใจ
63083009418 นางสาวนิภารัตน บุญลคร
63083009419 นางสาวสรารัตน หอมแก�นจันทร 
63083009420 นางสาวอมลวรรณ สีพันธุ เนตร
63083009421 นางสาวกมลชนก คํานิล
63083009422 นางสาวปรียานุช นางเมาะ
63083009423 นายชนาธิป มะโนคํา
63083009424 นางสาวปาริฉัตร ศรีเพ็ง
63083009425 นางสาวประภาพร บุญเขียว
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63083009426 นางสาวณัฐธิดา เชียงทอง
63083009427 นางสาวสุพรรณิการ ไชยสีหา
63083009428 นางสาวพรธิดา เดือนแจ�ม
63083009429 นายชวิน ข�วงทิพย 
63083009430 นายศิริพงษ โรจนศิริพงษ 
63083009431 นางสาวโชติรส น�วมเจิม
63083009432 นายธนพล ทรงสุภา
63083009433 นายธนกฤต โลมะวิสัย
63083009434 นางสาวปHยะธิดา คําขาว
63083009435 นางสาวเยาวเรศ ไชยวงค 
63083009436 นางสาวสลิลทิพย อินทรวิศิษฎ 
63083009437 นางกรรณิการ แก#วบุญป7Pน
63083009438 นางสาวนุชนาฏ จิตรานนท 
63083009439 นางสาวทิพย สุดา ชูมณี
63083009440 นายทศพล ยะม�อนแก#ว
63083009441 นางสาวอุทัยวรรณ กันทาดง
63083009442 นายชัยยันต สุภา
63083009443 นางสาวกนกพร ไชยจิตร
63083009444 นายจิตวัต พุทธานุเสกสรร
63083009445 นายศิริวุฒิ กุลคํา
63083009446 นายรัฐศาสตร อินต�ะ
63083009447 นายวิจิตรกร คะวะนา
63083009448 นางสุภากาญจน ลือโขง
63083009449 นางสาวณิชกานต สมฝ7Uน
63083009450 นางสาวชุติกาญจน สารเร็ว
63083009451 นางสาวพันทิวา ม่ังมูล
63083009452 นางสาวอลิสา วนาศิริ
63083009453 นายฤทธิรณ เอมระดี
63083009454 นางสาววันวิสาร ดําแดงดี
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63083009455 นายมังกร มุนิจารวัฒนกุล
63083009456 นายธนาธิป ปะนันโต
63083009457 นางสาวกัลยกร แก#วประภา
63083009458 นายธีรศักด์ิ อินทอง
63083009459 นางสาวจุฑามาศ บุญขันธ 
63083009460 นายวุฒิพงษ วงศ ฉายา
63083009461 นางสาวพรพรรณ มาลัย
63083009462 นายพิษณุพงศ สันทราย
63083009463 นายดนัย กันทาคํา
63083009464 นางสาวภัทรพร จันทร น#อย
63083009465 นางสาวศศิวิมล วรรณะ
63083009466 นายภูมิพัฒน หนุ�มคํา
63083009467 นายศตวรรษ ใจการ
63083009468 นางสาววรินท รัตน ไชยวรรณ
63083009469 นางสาวสิรภัทร ประยงค 
63083009470 นางสาวพรพิมล วงศ ฝ7Uน
63083009471 นางสาวภาณุมาศ ต๊ิปกรณ 
63083009472 นางสาวไอรดา กัณฑะ
63083009473 นายชีวันธร วัฒนเสน
63083009474 นายทวีผล แจโพ
63083009475 นายนพรัตน แสงอาทิตย 
63083009476 นายเดชมงคล สุขสุวรรณ 
63083009477 นางสาวศรัณญา กาญจนวณิชย กุล
63083009478 นางสาวชลฤทัย สุจริต
63083009479 นางสาววรันธร ภูจีวร
63083009480 นางสาวชุรีพร ขันโพชา
63083009481 นางสาวสุรัชดา จอมแก#ว
63083009482 นางสาวพัชรี จะเจ�ะ
63083009483 นางสาวฟRาวณิชย วรินทรธนจรัส
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63083009484 นางสาวฉัฐนันท เหลี่ยมศิริเจริญ
63083009485 นางสาวสุทธิวรรณ อูปทอง
63083009486 นางสาวศิวนาถ มากมูลมา
63083009487 นางสาวภัทราพร โคแพร�
63083009488 นายอินทร อินโต
63083009489 นางสาวธัญญารัตน วงศ สุทัศน 
63083009490 นางวนิดา เขมะศิริ
63083009491 นางสาวกมลชนก คงขันธ 
63083009492 นางสาวกาญดา อ�อนสงไกร
63083009493 นางสาวชนม นิภา ชะม#าย
63083009494 นายกิตติศักด์ิ ทนทาน
63083009495 นางสาวจิรชญา วงศ หาญ
63083009496 นางสาวขวัญฤทัย ไชยเหล็ก
63083009497 นายจารุกิตต์ิ ราชศิลา
63083009498 นางสาวกรองทอง ย้ิมเจริญ
63083009499 นางสาวพิมพิไล จิตรเสง่ียม
63083009500 นายศรายุต นันติ
63083009501 นางสาวนราพร วงศ ประเสริฐ
63083009502 นางสาวหทัยกานต เจิมเฉลิม
63083009503 นางสาวเอราวัณ อ#อยหวาน
63083009504 นายณัฐกิตต์ิ ชัยงามเมือง
63083009505 นางสาวอัญชิษฐา ฉิมพลี
63083009506 นางสาวปพิชญา ภิระตา
63083009507 นางสาวณัฐกานต แสงพิทักษ 
63083009508 นางสาววรัญญา กาวิละ
63083009509 นางสาวลลิตาพร โถงาม
63083009510 นายนัธทวัฒน โชตกนกกาญจน 
63083009511 ว�าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ธรรมจัย
63083009512 นางสาววารุณี วาดสิงห แก#ว
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63083009513 นายสิทธิชัย ต�ะสุ
63083009514 นายวัชรพงศ W อุตมัง
63083009515 นางสาวจีราภรณ มูลสุข
63083009516 นางสาวกนกวรรณ ทาแดง
63083009517 นางสาวนันทิชา วงศ น#อย
63083009518 นางสาวพิชญา เขียวดี
63083009519 นางสาววิมลมาศ ไชยสิทธ์ิ
63083009520 นางสาวอาริยา ฝอยทอง
63083009521 นางสาวลลิตา กาละกูล
63083009522 นางสาวณวัชรวัจน ประเสริฐศรี
63083009523 นางสาวอริสรา พวงอินทร 
63083009524 นางสาวกานต รวี ชวัลจารุรัตน 
63083009525 นางสาวกุลปรียา บุตรศรีภูมิ
63083009526 นางสาวนารีนาฏ ป7นคํา
63083009527 นางสาวจิตตมาศ อัตมะ
63083009528 นายแสงวาว พงศ พิสุทธานันท 
63083009529 นายเกริกพล ทองมโนกูร
63083009530 นางสาวศริญรัชต ตันใจ
63083009531 นางสาวเพชรรัตน รัตนชมภู
63083009532 นายทรงศักด์ิ สีลาแก#ว
63083009533 นางสาวกษมา จิระกังวาน
63083009534 นางสาวฐิติพร เสถียรลัคนา
63083009535 นางสาววิภารัตน ธนิศร
63083009536 นายธนาวิทย ขันทะ
63083009537 นางสาวสุปรียา อินทรวง
63083009538 นายดนุปวีณ ทิพย อุโมงค 
63083009539 นางสาวปวิตรา ยุทธแสน
63083009540 นายวีรชัย พูลผล
63083009541 นางสาวปาริชาติ ใสสะอาด
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63083009542 นางสาวโรสวาณี สาและ
63083009543 นางสาวไอลดา แสนสม
63083009544 นางสาวสุจิตราภา สารบรรณ
63083009545 นางสาวเจนจิรา ลือเลิศ
63083009546 นางสาวภัทร ปรียา ภาชนนท 
63083009547 นายพัฒนพงษ เสนาถี
63083009548 ว�าที่ร#อยตรีหญิงธรรญภรณ วัดแก#ว
63083009549 นางสาวนพมาศ วงค กุลบริรักษ 
63083009550 นายณัฐวุฒิ นาวารี
63083009551 นางสาวอทิตยา วงศ เขียว
63083009552 นางสาวเนตรทราย สุริยเปล�งแสง
63083009553 นางสาวทักษพร ขันแก#ว
63083009554 นางสาวอภิรมย คําบุญเรือง
63083009555 นางสาวพัชราภา เตจาคํา
63083009556 นายพิชิต ใจจันต๊ิบ
63083009557 นางสาวพิมพ มาดา ขําทับ
63083009558 นางสาวนริศรา ไชยวงค 
63083009559 นายพงศกร สอนสุกอง
63083009560 นางสาวณฑาทิพย ธิลาใจ
63083009561 นายศุภัทรชัย สิงห ผาสุข
63083009562 นางสาวก่ิงกาญจน อินตะนํา
63083009563 นางสาวธันย ชนก มีสัตย 
63083009564 นายอัทธนีย ทาเกิด
63083009565 นางสาวอติกานต ศรียศ
63083009566 นายนพรัตน ศักด์ิรักษ 
63083009567 นายณัฐวุฒิ กันวี
63083009568 นายจํารัส พัฒนาคีรี
63083009569 นางสาวนภาพร กิติกรณ 
63083009570 นางสาวกิตตินาถ สอนบาลี

หน#า 330 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083009571 นางสาวณิชมน เตชะสาย
63083009572 นางสาวศศิประภา นันไชย
63083009573 นางสาวรุ#งสินี กรีทวี
63083009574 นางสาวเรณุกา ยาอุด
63083009575 นายนิพนธ จูเรือน
63083009576 นางสาวศรีประภา พิงค หาญ
63083009577 ส.ต.ต.พลวัฒน แสนทิยะ
63083009578 นายศราวุธ หาญฤทัยโชคสกุล
63083009579 นางสาวพรรณทิพย เรือนอิ่น
63083009580 นางสาวอังคณา อนุจร
63083009581 นางสาววรางคณา ปวงคํา
63083009582 นายวชิรจักร นือขุนทด
63083009583 นางสาวสุทธิดา นันต�ะเสน
63083009584 นายจงวิวัฒน แปงคําเรือง
63083009585 นางสาวพัชราวรรณ ป7นนิตามัย
63083009586 นายวัชระ พรมกามินทร 
63083009587 นางสาววันทนีย มหาวงษ 
63083009588 นางสาวเวณิกา อารี
63083009589 นายกรภัทร เลาหพงค สมบูรณ 
63083009590 นางสาวสุปราณี โพธิยะ
63083009591 นางสาววราลี รุ�งรักษา
63083009592 นางสาวเวนิกา ทาทะลักษณ 
63083009593 นางสาวพยอม เผ�าใจมา
63083009594 นางสาวสุภมาศ จันแปงเงิน
63083009595 นางสาวพัชราภรณ งามเริง
63083009596 นางสาวรัตติกาล เจ#ากลดี
63083009597 นางสาวมนทิราลัย ชัยมงคล
63083009598 นางสาวชุติมณฑน ฉลาดพาสุข
63083009599 นางสาวจันทร ธิรา ผุยใจ
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63083009600 นางสาวอันตรา กันทะวงค 
63083009601 นางสาวศันสนีย ปุ`ดแค
63083009602 นางสาวเอื้องชัน ไชยธง
63083009603 นางสาวกนกวรรณ เอ็บมูล
63083009604 นางสาวกัญญารัตน เวียงยา
63083009605 นายพิจิตร ฤดีวสันต 
63083009606 นางเสาวภา อายุหม้ัน
63083009607 นางสาวกัญญาณัฐ ทาสี
63083009608 นายพีรวิชญ ไพฑูรย 
63083009609 นายธนพงษ ดีใจ
63083009610 นางสาวสุพรรณ ต้ังสกุลเสริมศรี
63083009611 นางสาวพิชญา สุขประเสริฐ
63083009612 นางสาววิชชุดา สมบูรณ โชค
63083009613 นางสาวเสาวภา ธรรมชัย
63083009614 นายศิระกัลปQ จิณะไชย
63083009615 นางสาวปHยะนันท ต๊ิบดวงคํา
63083009616 นายทินกร คันทะเสน
63083009617 นางสาวรัชฎาภรณ นุภาเลา
63083009618 นางรัตน ตนาพร ป`อกหล#า
63083009619 นายศาสตรา เข่ือนควบ
63083009620 นายธงชัย มักสิก
63083009621 นางสาวพิมพ สุทธิชา ไหลหลั่ง
63083009622 นางสาวณัฐพร เข็มนิมิตร
63083009623 นางสาวทวีผล สมบูรณ ธรรม
63083009624 นางสาวศกุนตลา ก่ิงจันทร 
63083009625 นายชนะพล ขาวสะอาด
63083009626 นางสาวจิรวรรณ แก#วคํา
63083009627 นางสาวรชานันท ปHงเมือง
63083009628 นางสาวนิลวรรณ จอมขันเงิน
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63083009629 นางสาวณภัชกมล ใจมิภักด์ิ
63083009630 นางสาวกันยา กรพินธุ จรูญ
63083009631 นางสาวภาวดี คันทะลือ
63083009632 นายธนัตถ จักรแก#ว
63083009633 นายวีรพงษ วงศ ก2องแก#ว
63083009634 นางสาวสุรีพร สมยี
63083009635 นางสาวอินทิรา รู#น#อม
63083009636 นายพีรัชชัย ทองคํา
63083009637 นางสาวกมลรัตน ใจเอื้อ
63083009638 นางสาวแสงทอง พละทรัพย 
63083009639 นางสาววิลาสินี ธนัญชัย
63083009640 นางสาวกุลธิดา ปรังการ
63083009641 นางสาวบุณฑริก ตาไต�
63083009642 นางสาวดลใจ ย่ีแก#ว
63083009643 นางสาวปรียา กุลนาแปง
63083009644 นางสาวหนึ่งฤทัย แก#วกาบคํา
63083009645 นางสาวเพียงใจ พรหมเสน
63083009646 นางสาวกาญจนา พงษ สง�า
63083009647 นางสาวสุนิสา วะจะนะ
63083009648 นางสาวปาริชาติ สุขคํา
63083009649 นายวโสจน สืบสมบัติ
63083009650 นางสาวพฤกษา วังแสง
63083009651 นายณัฐพันธุ มโนชัย
63083009652 นางสาวสมปรารถนา เจนใจ
63083009653 นางสาวศิริจันทร ศรีจอมทอง
63083009654 นางสาวรัฐศิลปQ ไชยนิลวงศ 
63083009655 นางสาวสิริกัญญา โปทา
63083009656 นายเอกพจน แก#วจันตูม
63083009657 นางสาวเบญจพร บุตรแก#ว
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63083009658 นางสาวสุดารัตน คํากิติ
63083009659 นายพีรวัส เขตแดน
63083009660 นายสุพัฒน กอศรี
63083009661 นายภูริณัฐ พัดจันทร หอม
63083009662 นางสาวศศิวิมล วรรณสุขวงศ 
63083009663 นางสาวรัชฎาพร อู�แสนขัน
63083009664 นางสาวกมลพรรณ ธงเทียน
63083009665 นางสาวชนนิกานต ดวงแก#ว
63083009666 นางสาวธัญญารัตน ปวงศรัทธา
63083009667 นายณิชพน ใจพรมมา
63083009668 นายปฐมพงษ กันบุญ
63083009669 นางสาวพิชชา แลเฉอ
63083009670 นายโยธิน อินตา
63083009671 นายเอนก วงค เสน
63083009672 นางสาวกรรณิการ วารีศรี
63083009673 นางสาวรัชนีกร ขันนาแล
63083009674 นายยุทธการ มาตตายา
63083009675 นางสาวพรรณปพร วงศ แก�นจันทร 
63083009676 นายญาณพัฒน หงษ ศรี
63083009677 นางสาวอภิญญา ศิริพจนานนท 
63083009678 นางสาวสายชล จินดามัง
63083009679 นางสาวสุพรรษา แบบประดับ
63083009680 นางสาวกัลยา ธิยศ
63083009681 นางสาวธัญยรัชน วงศ คํา
63083009682 นายคมกริช นันทะ
63083009683 นางสาวปภาวรินท แก�นตัน
63083009684 นางสาวธัญลักษณ ใจดี
63083009685 นางสาวมัทวัน ม่ังมา
63083009686 นางสาวพรพิมล แสนศรีใจ
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63083009687 นายประภัทชญา ตุละทา
63083009688 นางสาวสุปวีณ สืบสกุลแก#ว
63083009689 นางสาวภาวณี อายุยืน
63083009690 นางสาวธนวัณ อินทชื่น
63083009691 นายกฤตรุจ ศรีพรม
63083009692 นายสุรศักด์ิ หลวงราช
63083009693 นางสาววรารัตน ลาวิชัย
63083009694 นางสาวรัตฐกาญ วังพฤกษ 
63083009695 นางสาวญาณิศา ภิระบรรณ 
63083009696 นางสาวชุตินันท แปงสนิท
63083009697 นางสาวชนากานต แก#วพรม
63083009698 นางสาวฐาปานีย นิลวัฒนา
63083009699 นางสาวทิพยฉัตร แสงศร
63083009700 นายธนพัฒน วงค สีพรม
63083009701 นางสาวศิรประภา สร#อยเพ็ชร
63083009702 นางสาวจินดาวรรณ กามเทพ
63083009703 นางสาวจันทร จีรา เทิดนาไพร
63083009704 นายวันชัย สิงห หล#า
63083009705 นายอรรถสิทธ์ิ ไชยโย
63083009706 นางสาวศรินทิพย อินทร แปง
63083009707 นางสาววาสิตา ต�ะกิติ
63083009708 นางสาววิจิตรา ทองเพ็ชร
63083009709 นางสาวจินต ศุจี วีรวงศ ตระกูล
63083009710 นายนิกร สิงหล#า
63083009711 นางสาวดวงทิตย สกุณีวนาลัย
63083009712 นางสาวเมธินี มณีวรรณ 
63083009713 นางสาวปาลิดา ศรีทา
63083009714 นางสาวระพีพรรณ สร#อยวัน
63083009715 นางสาวรัชนีกร เลิศอนันต 
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63083009716 นางสาวกาญจนา สร#อยแก#ว
63083009717 นางสาวกฤษณา ใจบุญ
63083009718 นายณัฐดนัย พรมมา
63083009719 นายณัฐพงศ รัตนสุวรรณ
63083009720 นายธวัชชัย ใบโพธ์ิ
63083009721 นายจตุรงค ศรีคํา
63083009722 นายบริวัตร ขนุนทอง
63083009723 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ บุตรน้ําคํา
63083009724 นางสาวปานวาด เวชกิจ
63083009725 นางสาวจุฑามาศ ประทุมทา
63083009726 นางสาวชัญญานุช พุทธจันทร 
63083009727 นายฐาปนพงศ คํามาสาร
63083009728 นายณัฐวัฒน สุดาจันทร 
63083009729 นางสาวนิลภา สีม�วง
63083009730 นายรัตนกฤษณ กําศิริพิมาน
63083009731 นางสาวฐิตารีย สมฤทธ์ิ
63083009732 นางสาวเบญญทิพย ต้ือบุญธรรม
63083009733 นางสาวโยษิตา กุลวัฒน 
63083009734 นางสาวบุญฑริกา อินญาวิเลิศ
63083009735 นายสรัญรัฐ วิจิตรประชา
63083009736 นางสาวพรนภา ป7นทิพย 
63083009737 ว�าที่ร#อยตรีสัญชัย เชียงตา
63083009738 นางสาวสุชาดา สีทัศน 
63083009739 นางสาวชนินาถ บูรณา
63083009740 นายมรุตพงษ บุญเก้ือสงค 
63083009741 นางสาวกรรณิกา อุตมา
63083009742 นางสาวศุภรดา โนเวียง
63083009743 นางสาวชลธิชา ขุนขิ
63083009744 นายเดชาวัต เดชมน

หน#า 336 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083009745 นางสาวนิตยา คุ#มชะนะ
63083009746 นางสาวฉัตรสุดา ธูปจันทร 
63083009747 นางสาวกมลชนก กอนแก#ว
63083009748 นางสาวมือผอ สุทัศน หิมวันต 
63083009749 นางสาวกมลทิพย ฝcกฝน
63083009750 นางสาวปุญญิสา นภาผ�องใส
63083009751 นางสาวเพลินพิชญ ชา พรมศร
63083009752 นางสาวศิรินทรา ข#าวทวี
63083009753 นางสาวภัทรณัฏฐ ใจศรี
63083009754 นายเอกชัย พรนิคม
63083009755 นายกนิษนันทร ใจบุญ
63083009756 นายอดุลย อินนันใจ
63083009757 นายศาสตรา วงค มะโน
63083009758 นางสาวจันทนิภา กันทะยวง
63083009759 นางสาววิภาพร ยะเลิศ
63083009760 นางสาวปภัสสร อินทราวุธ
63083009761 นางคณิศร ฟองเขียว
63083009762 นางสาวสุรัติกาล โกสินทร 
63083009763 นางสาวน้ําฝน พัฒนจันทร 
63083009764 นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว
63083009765 นายวราวุธ แสนวิชัย
63083009766 นางสาวภัทรวดี พิชช ญาเดชา
63083009767 นางสาวเอื้อมพร ทองคํา
63083009768 นางสาวจุฬาลักษณ มาลัย
63083009769 นางสาวทัศนีย ทองจ�Wน
63083009770 นางสาวระวิวรรณ วรรณชัย
63083009771 นางสาวณัฐรดา พินุวงค 
63083009772 นางสาวฐมาพร พรหมสุวรรณ
63083009773 นางสาวพัชราภรณ รอดอยู�ยืน
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63083009774 นายบันยงค วิชามล
63083009775 นางสาวณัฐพร มีรส
63083009776 นางสาวจุฑาทิพย ก2องหล#า
63083009777 นางสาวกฤษณา พงศ ธรรมชาติ
63083009778 นายกรวุฒิ งามหยดย#อย
63083009779 นายทนงศักด์ิ จันโย
63083009780 นางสาวนันทวัน คําบุรี
63083009781 นางสาวประภา ลิ่วมโนรักษ 
63083009782 นางสาวสุวาณี อุตมา
63083009783 นายชัยลักษ ผู#รักเรียน
63083009784 นางสาวพิพัชรี สุวรรณสิงห 
63083009785 นายกฤษฎา จินานาง
63083009786 นางสาวอรหทัย อินสมเชื้อ
63083009787 นางสาวกันตยา ไชยกาล
63083009788 นางสาวฐิตินันท อานุภาพ
63083009789 นางสาววราภรณ ม�วงโมด
63083009790 นางสาวณัฏฐณิชา ยืนธรรม
63083009791 นางสาวดรุณศรี มณีศร
63083009792 นางสาวชมพูนุช รัตนถาวรกุล
63083009793 นางสาวศุภรางศุ สุขสมัย
63083009794 นางสาวกัญญาลักษณ อินตา
63083009795 นางสาวจิรภัทร นางแล
63083009796 นายจิรศักด์ิ ตุ�นแก#ว
63083009797 นางสาวณิชาภา กิติธะนะ
63083009798 นางสาวประภัสสร หงษ ใจ
63083009799 นายสุริยา จํารัส
63083009800 นางสาววริศรา สิงห ตะนะ
63083009801 นางสาวพรสวรรค แสนศักด์ิ
63083009802 นางสาวเครือวัลย คํามอย
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63083009803 นางสาวจิณณพัต แก#วสืบ
63083009804 นางสาวสุชาดา เมืองฝ7Uน
63083009805 นางสาวณัฏฐณิชา คําป7น
63083009806 นายภาณุพงศ ยะพะง�า
63083009807 นางสาวปริชญา นามเทพ
63083009808 นายธนายุต ศีติสาร
63083009809 นายณัฐวุฒิ พรหมเทศน 
63083009810 นางสาวจินตนา ใจแก#ว
63083009811 นางสาวอรปรียา ใจยาเก2
63083009812 นางสาวณประวีร อินต�ะ
63083009813 นายเกียรติชัย ทําของดี
63083009814 นายจีระเดช พิมานพรหม
63083009815 นางสาวธณาภรณ เครื่องคํา
63083009816 นางสาวกวินทิพย สมัย
63083009817 นางสาวอนุสรา จันทร ศิริ
63083009818 นางสาวปฏิมากรณ อินต�ะ
63083009819 นางสาวกมณรัตน แสงคง
63083009820 นางสาวสุธินี ลืมหลง
63083009821 นายนพพร ปHงเมือง
63083009822 นางสาวสุภาลักษณ ติขะ
63083009823 นายศุภวิชญ กันยาเลิศ
63083009824 นางสาวอมรรัตน สิทธิบุญมา
63083009825 นางสาวชุลีพร ขันเมือง
63083009826 นางสาวสุกัญญา วงค เทพ
63083009827 นายเจษฎากรณ ริยอง
63083009828 นางสาวเปมิกา ยศถามี
63083009829 นางสาวอรัญญา หม่ืนกัณฑ 
63083009830 นางสาวรัชนี วาดรูป
63083009831 นางสาวพิชยเกศ คนชอบ
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63083009832 นายภมรเทพ อินต�ะวิชัย
63083009833 นางสาวสุธิดา ตันจินะ
63083009834 นายธนพล ยอดพิบุตร
63083009835 นายชัยพร บริบทคุณธรรม
63083009836 นางสาวฌัชชา ทาป7ญญา
63083009837 นางสาวเวธกา ทาราช
63083009838 นางสาวไข�มุก ปHมเทพ
63083009839 นางสาวณัฐกานต โรจนวิจิตร
63083009840 นางสาวธิดารัตน พันธุมินทร 
63083009841 นางสาวสุรีย นิภา ยศคํา
63083009842 ว�าท�WWร#อยตรีภัทรพงศ สุทธิพงศ 
63083009843 นายภวรัญชน ศรีสุข
63083009844 นางสาวสุทธิการ ม�วงดิบ
63083009845 นางสาวปาริฉัตร วังใน
63083009846 นางสาวจุฑามาส หน�อแก#ว
63083009847 นางสาวนิศารัตน ฟองบุญ
63083009848 นางสาวสุดารัตน หมู�แก#ว
63083009849 นางสาวเขมิกา คําพรรณ
63083009850 นางสาววันทนา ป7นเต็ม
63083009851 นางสาวชวัลรัตน เวชณาวัฒนากุล
63083009852 นางสาวเมวดี ไพศาล
63083009853 นางสาวพรรณกาญจน ต๊ิบเตปHน
63083009854 นายคมกริช จันตาทะ
63083009855 นางสาวอัจฉราภรณ ชัยมงคล
63083009856 นางสาววราภัสร มาน#อย
63083009857 นางสาวภัทรธร ไทยกรณ 
63083009858 นายณัฐวุฒิ ไกรณรงค 
63083009859 นางสาววนิดา อาปู
63083009860 นางสาวจิราภรณ ฉัตรเงิน
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63083009861 นางสาวรุ�งนภา กํ่าศรี
63083009862 นางสาวอรปรียา เทพคํา
63083009863 นางสาวคัทรียา พยอมสวย
63083009864 นายนพรัตน สมศักด์ิ
63083009865 นางสาวปาริชาติ แสนป7ญญา
63083009866 นายณฐชาดล ย้ิมสด
63083009867 นายนิชาภา สีนวล
63083009868 นางสาวธวัลยา ยศบุญมา
63083009869 นางสาวธนาภรณ คนใจซ่ือ
63083009870 นางสาวอภิชญา ชัยเทพ
63083009871 นายเขมณัท ไชยานนท 
63083009872 นางสาวเกศริน พรมคํา
63083009873 นางสาวจิราวรรณ คงดี
63083009874 นายตันติกร กรมวังก#อน
63083009875 นางสาวเมยุกา พิทักษ 
63083009876 นางสาวฐิติพร จันคํายา
63083009877 นายอัษฎา หลานปRอ
63083009878 นางสาวพิมพ นฤมล ล#าคํา
63083009879 นางสาวพิมพ ณดา ทนุกุล
63083009880 นางสาวพัชรภา วรัตพงศ 
63083009881 นางสาวชนินาถ เจียมทิพย 
63083009882 นางสาวศศิวิมล ญาณะตัน
63083009883 นางสาวรมิดา ไชยคําวัง
63083009884 นางสาวศิริวรรณ กุลสุรินทร 
63083009885 นางสาวปลายดาว ณ ลําปาง
63083009886 นางสาวธนพร เวียงอินทร 
63083009887 นางสาวกาญจนาพร โท�ะนาบุตร
63083009888 นางสาวมุกธิดา สารแก#ว
63083009889 นางสาวแพรวพรรณ สมบัติ
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63083009890 นางสาวณัฐธิดา เรือนเฟย
63083009891 นางสาวรัชฎาภรณ ซ�ามยอง
63083009892 นายธนาภัค พันธุสา
63083009893 นางสาวสิรินยา รังกฤษ
63083009894 นางสาวกฤติยา ไชยมงคล
63083009895 นางสาวเมธาวี สีลาเม
63083009896 นายบวรสิน ตะบิ
63083009897 นางสาวดาวรีย บุญเกิด
63083009898 นายอิทธิพล เมืองคําบุตร
63083009899 นายเศรษฐศิลปQ ตุ�นคํา
63083009900 นางสาวนิมิตร แสนยาเจริญกุล
63083009901 นายชาญณรงค จันกิติ
63083009902 นางสาวมัทนีย ใบงาม
63083009903 นายสุทาลักษ จาภา
63083009904 นายอนุรักษ ประเดิม
63083009905 นายศศวัต ทรัพย เหม
63083009906 นางสาวดุษยา ใจเตกูล
63083009907 นายพิสูจน ตาลาน
63083009908 นายนัฐธวิน ขัดเสริม
63083009909 นางสาวชีวนันท สุริโยดร
63083009910 นายพงศกร แช�มช#อยสายชล
63083009911 นายวรณัฐ ดวงฤทธ์ิ
63083009912 นางสาวอภิญญา ยอดคํา
63083009913 นางสาวพุทธชาด บุษราคัมอร�าม
63083009914 นายรฐพล พลเย่ียม
63083009915 นางสาวอังคณาพร ทิพย กาวี
63083009916 ว�าที่ร#อยตรีหญิงอนันต กานต แก#วขาว
63083009917 นายรุจนวัฒน หลักม่ัน
63083009918 นางสาวจุฬาลักษณ บุญเรือง
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63083009919 นางสาวสุธิกานต เจริญใจ
63083009920 นางสาวปานวาด ประดิษฐ
63083009921 นางสาววิภาวี ขันตัน
63083009922 นางสาวนวภัสร จุมปูวงค ธนโชติ
63083009923 นายเอกอําพร สืบสร#างตระกูล
63083009924 นางรุ�งสิริกรานต ภิวังชัย
63083009925 นายปฏิพันธ พันธ ภัทรชัย
63083009926 นายธีระวัฒน ยะถา
63083009927 นางสาวรัตนาภรณ แก#วบุญยืน
63083009928 นางสาวพรพิมล แก#วคําเรือง
63083009929 ว�าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราพร จ้ังหนุ�ม
63083009930 นางสาวจีราวรรณ ธูปเรือง
63083009931 นายณัฐสกล แก#วดี
63083009932 นางนันทิดา วรุฒชาญนนท 
63083009933 นางสาวณัฐธญา กันทะสิงห 
63083009934 นางสาวรัชดาพร ทองอินทร 
63083009935 นายณัฐ พงษ  คงคํา
63083009936 นางสาวปรียาภัสสร เมืองวงศ 
63083009937 นางสาวมนัสนันท ยาแปงกู�
63083009938 นางสาวรัตนพร อนุจร
63083009939 นางสาววิภาดา จันทร สําราญ
63083009940 นางสาววรญา พรมใจมา
63083009941 นางสาวฐิตินันท สุริยะ
63083009942 นางสาวศิริลักษณ ป7ญญามา
63083009943 นางสาวรุจิรา ละม#าย
63083009944 นางสาวพรพิมล ไพรเสรี
63083009945 นางสาวฐิตาพร เทียมเจริญ
63083009946 นายธนาวุฒิ วงค แว�น
63083009947 นางสาวแพรวพรรณ บุญจิตร
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63083009948 นางสาวจุฬาภรณ ออกแม#น
63083009949 นายฉัตรมงคล ใจเที่ยง
63083009950 นางสาวพรพิทักษ ศรีธนะ
63083009951 นายธีรภัทร ชัยเสนา
63083009952 นางสาวสุจิตรา บัตรรัมย 
63083009953 นางสาวพิชชาพร ป7ญญาคํา
63083009954 นายแมนสรวง วงศ สายญาติ
63083009955 นายอภิวัฒน อิ่นคํา
63083009956 นางสาวรจนา ทารินทร 
63083009957 นายเดโชวัต เสมอใจ
63083009958 นางสาวอารียา คําหลวง
63083009959 นายวิษณุ มณีวรรณ 
63083009960 นายรัตนภิภัทร แสนโส
63083009961 นางสาวนันทิกา ก#อใจ
63083009962 นายสมา แก#วเวียงเดช
63083009963 นายขจรศักด์ิ เตซะ
63083009964 นายนวพล ปูธิปHน
63083009965 นางสาวกมลวรรณ เต2จ�ะ
63083009966 นายเดชา สุปHนณะ
63083009967 นางสาวฐานิกา ใจคํา
63083009968 นางสาวฐิติพร ศรีคําสุข
63083009969 นางสาวณัฐชยา แก#วใจมา
63083009970 ว�าที่ ร.ต.หญิงณิชากร เลิศพิพัฒน กุล
63083009971 นางสาวมินตรา รัตนชมภู
63083009972 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุภรณ รจนา
63083009973 นางสาวนิตยา มาตากุล
63083009974 นางสาวจันทร จิรา จอมแปง
63083009975 นางสาวชนัญชิดา สุขใจ
63083009976 นายพัฒนา จิรสุนทรชัย
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63083009977 นางสาวศิรดา องอาจศักด์ิศรี
63083009978 นางสาวอาภารัตน บุญเกิด
63083009979 นายสุริยา ดวงขยาย
63083009980 นายกฤติชัย สิงห สวัสด์ิ
63083009981 นางสาวเปรมมิกา สุทาหรณ 
63083009982 นางสาวธนัชชา ป7ญญาไว
63083009983 นางสาววิไลวรรณ ชมชื่น
63083009984 นางสาวนรพร แด�จ้ัง
63083009985 นางสาวศิยาพร ระหงษ 
63083009986 นายอุกฤษณ โฮ#งจิก
63083009987 นางสาวชลนิกานต กันทะนิด
63083009988 นางสาวดาราวรรณ วงค หลวง
63083009989 นางสาววาสนา หารเสนา
63083009990 นายประเสริฐ กันทะลา
63083009991 นางสาวทัศพร กันธุระ
63083009992 นางสาวนฤมล อุตสาสาร
63083009993 นายวัชระ ทะป7ญญา
63083009994 นายทรรศษิณ อินไชย
63083009995 นางสาววิชุดา ไพบูลย 
63083009996 นายอนุรักษ สิทธิ
63083009997 นางสาวมนัสชนก ปูอินต�ะ
63083009998 นางสาวสายรุ#ง ทําดี
63083009999 นายสงคราม ชาริกา
63083010000 นายพงศ ปกรณ ดอนมูล
63083010001 นางสาวพิมพ วิมล สันธิ
63083010002 นายนิติพงษ แปงจงกิจ
63083010003 นางสาววิมลรัตน กองมงคล
63083010004 นางสาวนฤมล ใจวะกะ
63083010005 นางสาววรัญญา ใจทอง
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63083010006 นางสาวชุติมา วงศ กาญจนชุติมา
63083010007 นางสาวศิริลักษณ บรรณพร
63083010008 นางสาวอภิชญา ชาวแหลง
63083010009 นางสาวชนิดา สารใจ
63083010010 นายกิตติภณ พจนาปHยะกุล
63083010011 นางสาวธันย ชนก สุขคลุม
63083010012 นายภานุพงษ สินธุป7น
63083010013 นางสาววิภาดา จวนประจักษ 
63083010014 นางสาวสะคราญทิพย ป7นธิ
63083010015 นางสาวกาญจนา หอมนาน
63083010016 นางสาวทัศนีย ลือชา
63083010017 นางสาวรุจี ศรีไว
63083010018 นางสาวสุดารัตน โพนคําหล
63083010019 นายสุรเชษฐ ผิวสลิด
63083010020 นางสาวรัตติกาล ผลสมบูรณ 
63083010021 นางสาววริศรา ธิเขียว
63083010022 นางสาววิลัญดา สมฤทธ์ิ
63083010023 นายพีระพงษ กองอินทร 
63083010024 นายพิทยาธร อุทธิยา
63083010025 นางสาวอินทุอร สันรินทร 
63083010026 นางสาวศกลวรรณ ทักษิณ
63083010027 นายสหบดี อริยพลประดิษฐ 
63083010028 นางสาวกนกภรณ ฟ7กบาง
63083010029 นางสาวจารุกัญญ จินาสา
63083010030 นายวิศวะพงษ มีพิษ
63083010031 นางศิริกุล ศรีทอน
63083010032 นายภูวดล มณีศรี
63083010033 นางสาวกัญญาพัชญ พัชรวลัยธร
63083010034 นายชยณัฐ ปHนตา
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63083010035 นางสาวศิริลักษณ สุนใจ
63083010036 นางสาวพรจรัส กันต ฤทัย
63083010037 ว�าที่ ร.ต. หญิงอัญชลี ศรียาบ
63083010038 นางสาวพิกุล หม�องยานะ
63083010039 นางสาวกัญญาภัทร เฉิดฉาย
63083010040 นางสาวอิ่มใจ สุธาไพร
63083010041 นางสาวพัชราพร มณีวรรณ 
63083010042 นางสาวณิชาภัทร ตาน#อย
63083010043 นางสาวกัณฐิกา รังแก#ว
63083010044 นางวราภรณ สุทธิเสริม
63083010045 นางสาวศิวพร ทาแกง
63083010046 นางสาวณิชชา สุปHนนะ
63083010047 นางสาววาสนา ยะสินธุ
63083010048 นางสาวสุชานาฎ ปวนปHนตา
63083010049 นางสาวศุภพิชญ แกล#วกล#า
63083010050 นางสาวนภัสกร อุปทอง
63083010051 นางสาวพิชญานิน เมืองวุฒิ
63083010052 นางสาวเกตุไพลิน ดอนป7น
63083010053 นายฤทธิชัย สายโสภา
63083010054 นายณัฐพล ยอดดี
63083010055 นางสาวจิตโสพิณ ธรรมยา
63083010056 นายชนะภูมิ บุญเกิด
63083010057 นายรัฐชาติ นันทแกล#ว
63083010058 นางนิตยา จอมนวล
63083010059 นางสาวพาขวัญ จันทร ฝ7Uน
63083010060 นางสาวกรกมล ธาราวนาพิทักษ 
63083010061 นางสาวอัจฉรา มะโนราช
63083010062 นางสาวชลธิชา ธรรมอุปละ
63083010063 นางสาวไอลดา ทองตอง
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63083010064 นายชิณท ณภัทร เภตรา
63083010065 นางสาวมัณฑนา ทับทิมทอง
63083010066 นางสาวศุภัณษา อุดมมิตย 
63083010067 นางสาวอัญชลี จันใส
63083010068 นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
63083010069 นางสาวธีรวรรณ ต๊ิบบุญศรี
63083010070 นางสาวจิรัชยา วันเต
63083010071 นายนพดล อินทะแสน
63083010072 นางสาวศศิประภา ยินดีฉัตร
63083010073 นางสาวสุภาวิณี พรหมเสริมสุข
63083010074 นางสาวณัฐพร อิ่นคํา
63083010075 นายศุภกร มีลาภ
63083010076 นางสาวชนิสรณ เทวนา
63083010077 นางวิภาพรรณ หนองกาวี
63083010078 นางสาวนฤมล หัสแดง
63083010079 นางสาวณัฐพัชร ดีใส
63083010080 นางสาวจุฑาภรณ สูงดี
63083010081 นายปฏิวัติ มูลใหม�
63083010082 นางสาวกานต รวี ก#อนนาค
63083010083 นางสาวคัทรียา สุริยัง
63083010084 นางสาวชฎาพร กมลคร
63083010085 นายทวีศักด์ิ พิริยคุณทอง
63083010086 นางสาวสิวิมล แผ�นฟRา
63083010087 นางสาวอุษามณี กาชัย
63083010088 นางสาวรักษิณา อุ#ยสกุล
63083010089 นางสาวดลยา โนราช
63083010090 นางสาวโยธกา ธรรมจีรัญ
63083010091 นางสาวกุลนันทน บุรีแก#ว
63083010092 นางสาวณิชาทิพย นาธง
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63083010093 นางสาวพลอยนภัส ภาษาสุต
63083010094 นายณัฐพงษ รินดวงดี
63083010095 นางหนึ่งฤทัย ทิพย ปลูก
63083010096 นางสาววราลักษ เนตรคํายวง
63083010097 นายธนาวิทย ทาปHยะ
63083010098 นายธีรโชติ ศรีสุวรรณ 
63083010099 นางสาวสุนิสา ฝ1ปากเพราะ
63083010100 นางสาวกนกพิชญ สายยาโน
63083010101 นางสาวกิติยา ภักตรา
63083010102 นายวศิน ป7งสุวรรณ
63083010103 นางสาวสุรีย พร ชุมภูขอด
63083010104 นางสาววิมาลา บุญมาตา
63083010105 นางสาวธัญญลักษณ ปHงยศ
63083010106 นางสาวอารียา เฟ_Zองฟอง
63083010107 นางสาวพิชญาภรณ เฉียบแหลม
63083010108 นางสาวมนธิชา ศิลาเงิน
63083010109 นายกฤติน เจนสิราสุรัชต 
63083010110 นางสาวชนาภา กล#ากสิกิจ
63083010111 นายเอกพงษ เทพรักษา
63083010112 นางสาวมยุรีย เจสะวะ
63083010113 นางสาวแสงจันทร แซ�ว�า
63083010114 นางสาวพิมพ ลภัส อินน#อย
63083010115 นางสาวผลิตา ไขประภาย
63083010116 นางสาวธนพร พูลพินิจ
63083010117 นางสาวปภาวรินท อินโน
63083010118 นายชาญชัย พรหมเสริมสุข
63083010119 นายณัฏฐชัย แกนขุนทด
63083010120 นางสาวศิริพร เตชะเทพ
63083010121 นางสาวอัญชลี ไทยอินทร 
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63083010122 นายวุฒิชัย เทพอินไชย
63083010123 นางยุวรินทร สายประเสริฐ
63083010124 นายชิษณุพงศ จูจํารัส
63083010125 นางสาวกานต ธิดา ลิ้นฤาษี
63083010126 นายดนุภัทร อินตารักษา
63083010127 นางสาววาสนา ฟูเอื้อง
63083010128 นางสาวนภาพร อิสสระ
63083010129 นายธัชกร จันทรังศรี
63083010130 นายวุฒิชัย ใจดี
63083010131 นางสาววิมพ วิภา เขียวอินต�ะ
63083010132 นายสมเกียรต์ิ อินมา
63083010133 นางสาวนิโลบล เกษา
63083010134 นางสาวภัสพิชา ปราบริปู
63083010135 นางสาวอลิสา ลี
63083010136 นางสาวมัศรินทร ชัยยะ
63083010137 นายทักษิณ อนุจร
63083010138 นางสาววริศรา สังข หลวง
63083010139 นายวิทวัส นามบุญ
63083010140 นางสาวศศิวิมล วารินสุก
63083010141 นายณัฐปกรณ จันเงิน
63083010142 นางสาวชฎาพร อินจินดา
63083010143 นายยศนนท กาใจ
63083010144 นางสาวขวัญชนก แสนเกียง
63083010145 นางสาวชญานิศ ดอกเก๋ียง
63083010146 นางสาวฤทัยรัตน ศรีเกิดครืน
63083010147 นางดุจเดือน พิงคยางกูล
63083010148 นางสาวกรรณิการ ใจเที่ยง
63083010149 นายจักรกฤษณ บัวลาแก#ว
63083010150 นางสาวกฤษณา พรมถานา
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63083010151 นายชวกร สมุทรารินทร 
63083010152 นางสาวจีราภา หมูอ#าย
63083010153 นางสาววิลาวัลย วรรณกุล
63083010154 นางสาวพิรัชญา สิงห คํา
63083010155 นางสาวเนรัณชลา เตจาโท�น
63083010156 นางสาวภารวี จ้ีอินทร 
63083010157 นางสาวณัฐภรณ สุภา
63083010158 นายธนวิทย ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา
63083010159 นางสาวธัญญารัตน แก#วต2า
63083010160 นางสาวจุฑามาศ บุญเผย
63083010161 นายพิสิษฐ แก�นจันทร หอม
63083010162 นางสาวปHยมาศ สมนึก
63083010163 นางสาวปภัสรา กาละวงค 
63083010164 นายพีระพงษ ดวงดี
63083010165 นางสาวณิชารีย ภู�Wสุวรรณ 
63083010166 นางสาวชนัญชิดา สายคําฟู
63083010167 นางศศิดา ปHยะะลังกา
63083010168 นางสาวภัทราพร เจริญศักด์ิ
63083010169 นางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
63083010170 นายศิวดล ช#างมูป
63083010171 นายเฉลิมพล เลาลี
63083010172 นางจิดาภา ปุณยธรศักด์ิ
63083010173 นายฉัตรชัย ลงวุฒิ
63083010174 นางสาวมัณฑนา ธิมาลัย
63083010175 นายกลวัชร มณีชัย
63083010176 นายศุภสัณฑ มูลมา
63083010177 นางสาวจุฑามาศ ศรีคงรักษ 
63083010178 นางสาวณิชา ชื่นสุขอารีกุล
63083010179 นายกีรติ ลีลาวนานนท 
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ระดับปริญญาตรี

63083010180 นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ
63083010181 นางสาวณิชารีย สันราช
63083010182 นางสาวกนกวรรณ อนุกุล
63083010183 นางสาวธัญญรัตน เที่ยงใชย
63083010184 นางสาวสุวนันท สมพันธ 
63083010185 นายจิรายุทธ ลาห#วยฮ#อ
63083010186 นายสุพัฒน จุมปากลาง
63083010187 นายณัฐพร สุขุมาลวรรณ 
63083010188 นางสาวอัญชิสา ขึมจันทร 
63083010189 นางสาวญาสุมินทร จํารัส
63083010190 นายทิชากร แสงทอง
63083010191 นายนัทธพงศ สุขพันธ 
63083010192 นางสาวสโรชา มารัตน 
63083010193 นางสาวสวิชญา บุญเสนอ
63083010194 นางสาวยอดนาง สุจริต
63083010195 นายกิตติชัย คําเจริญ
63083010196 นายสุชาติ เอกรัตนชัยสกุล
63083010197 นางสาวพัชรินทร สีคํา
63083010198 นางสาววิภาดา ฟองมูล
63083010199 นางสาวพิชชากานต รินจ#อย
63083010200 นายพชรพล เขนย
63083010201 นายวัชพล เหล�าขาล
63083010202 นางสาวญาณิศา ตรงเพียรเลิศ
63083010203 นางสาวผกามาศ ชัยธรรม
63083010204 นายกฤษฎินทร สีแก#ว
63083010205 นางสาวภูริณัฐ ชัยมูล
63083010206 นางสาวเบญจพรรณ อุ�ดสม
63083010207 นายบูรณ พิภพ สงคราม
63083010208 นางสาวพิมพ แข ไคร#อุดม
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ระดับปริญญาตรี

63083010209 นางสาวบุษรา สังสิทธ์ิ
63083010210 นางสาวศิริพร สุขสําราญ
63083010211 นางสาวโสภิดา เทพอุดม
63083010212 นางสาวณัฏฐิกา กันทะมัง
63083010213 นางสาวอริสา งามสม
63083010214 นายพิรัชชัย สูงปานเขา
63083010215 นายศุภวิชญ ราชโยธา
63083010216 นายจักรพงศ ขันมณี
63083010217 นางสาวเจนจิรา ทิยะ
63083010218 นางสาวปรียานุช ชุมภูชัย
63083010219 นางสาวเกตน ชญาณ คําลือ
63083010220 นายณัฐนนท กาพย ไชย
63083010221 นายกฤตชญา แสงคํา
63083010222 นางสาวชวนพิศา อินปาต�ะ
63083010223 นางสาวนิธิพร อินบุญ
63083010224 นายกีระติ เตชะแก#ว
63083010225 นางกรรณิการ เหมืองห#า
63083010226 นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน 
63083010227 นายเอกชัย เสาว เอ#ย
63083010228 นางสาวสุดธินี ตาคํา
63083010229 นางสาวณัฐณิชา สีแปง
63083010230 นางสาวกัลยรัตน เวียงนาค
63083010231 นางสาวจันทร จิรา ดีเลิศ
63083010232 นางสาวญาณิศา ยาสุรินทร 
63083010233 นางสาวนัฐชญา คิดดี
63083010234 นางสาวเบญชญา โลกาภิวัตน 
63083010235 นายศรัณYู โลกคําลือ
63083010236 นายภานุพงศ โพธ์ิศิรินันทชัย
63083010237 นางสาวจิราวรรณ หม่ืนอาภัย
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ระดับปริญญาตรี

63083010238 นางสาวเกศราภรณ พิชิตงาน
63083010239 นางสาวนันทพร ราชไชยา
63083010240 นางสาวธัญญา ก2องคํามูล
63083010241 นายชนาธิป กระแสร ทิพย 
63083010242 นางสาวศิริลักษณ แก#วกาหลง
63083010243 นายอนุรินทร เศษนอก
63083010244 นางสาวณัฐกฤษฎ์ิตา ทวีวรรณไพศาล
63083010245 นางสาวพิมพ ชนก แนชวา
63083010246 นางสาวกนกวัลย ไกลถ่ิน
63083010247 นางสาวธรรมพร สุริยะรังษี
63083010248 นางสาวพิชชานันท บุญตันบุตร
63083010249 นางสาวดวงรัตน ดวงดาว
63083010250 นางสาวปภาวดี บูฮามัด
63083010251 นายอนุวัฒน ตาวี
63083010252 นางสาววชิรญาณ เทิ้มลง
63083010253 นางสาววรมาศ ดวงคําป7น
63083010254 นางสาวฐิติมา ยะเรือน
63083010255 นางสาวกนกวรรณ กันตีมูล
63083010256 นางสาวกัตติยา พยอม
63083010257 นางสาวอิงดาว วงค ป7ญญา
63083010258 นางสาวกฤษกมล ใจสิทธ์ิ
63083010259 นางสาวรสสุคนธ ฐานวัฒน 
63083010260 นายณัฐชนน ตรัสสุภาพ
63083010261 นางสาวสุวิณี ระคํามา
63083010262 นางสาวพรพิมล ศศิฉาย
63083010263 นายวทัญYู คําคุณ
63083010264 นางสาววริศรา รัตนภูมิ
63083010265 นางสาวสุธีชา รินสิงห แก#ว
63083010266 นางสาวพัชรี กันทะไชย
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ระดับปริญญาตรี

63083010267 นางสาวสุนิสา เนรวงค 
63083010268 นางสาวมาริษา ฟองคํา
63083010269 นางสาวภิญญาภัทร นกอินทร 
63083010270 นางสาววรวลัญช กาวิละ
63083010271 นางสาวณิชกาณต จีรัตน 
63083010272 นางสาวพิมพ ชนก ย่ิงวัฒนกุลชัย
63083010273 นายชูวิทย สองกิติ
63083010274 นางสาวกัลยาณี ต้ังเพียร
63083010275 นายธนาวุฒิ อุปจักร 
63083010276 นางสาวศิริรัตน สมพะมิตร
63083010277 นายณัฐชนน สันธทรัพย 
63083010278 นางสาวปณิสรา อินสองใจ
63083010279 นางสาวบุณฑริกา ประสานสิน
63083010280 นายชัยภูมิ ฐิตะวรรณ
63083010281 นายสรทรรศน บุญเฉลิม
63083010282 นายสคุณ เครือคํา
63083010283 นางสาวปรียานุช ขิงหอม
63083010284 นางสาวอัจฉริยา ไชยโปธิ
63083010285 นายศุภวิชญ ฟูฟุRง
63083010286 นายอนุชา ผื้อยศ
63083010287 นางสาวไพรินทร ริน#อย
63083010288 นางกรรณิการ แซ�เต๋ิน
63083010289 นางสาวกาญจนา โพธ์ิศรี
63083010290 ว�าที่ร#อยตรีตรีโรจน กุลกิตต์ิไพศาล
63083010291 นายอนุวัฒน หอยแก#ว
63083010292 นายจิรัฐชานนท จันทร พล
63083010293 นางสาวพิมพ ชนก เขียวต๋ัน
63083010294 นางสาวจุฑามาศ ขัดมะโน
63083010295 นางสาวสิริรัตน ปHbกมี
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ระดับปริญญาตรี

63083010296 นางสาวอาจรีย เทอดป7ญญากุล
63083010297 นางสาวมนต ภัสสร นันทะชัย
63083010298 นางสาวธนวรรณ แก#วดี
63083010299 นางสาวเอกรณี ขัดเรือง
63083010300 นายธีระภัทร ชัยชมภู
63083010301 นายณัฐพนธ สกุลพงษ 
63083010302 นางพิชญ ชญสินี ชาติสิริภูมิ
63083010303 นางสาววันทนีย วงศ ออมทรัพย 
63083010304 นางสาวสราวัลย บุญมงคลกิตติ
63083010305 นางสาวอรพรรณ ถวัลย กิตติคุณ
63083010306 นางสาวศุภิสรา ใจบาน
63083010307 นางสาวรัญน ชญา พิมานเชวง
63083010308 นายอุเทน เรือนรักเรา
63083010309 นายกิตติพงศ นาใจ
63083010310 นางสาวปHยนัน ขุนทอง
63083010311 นางสาวกนกมณี ปาจิระ
63083010312 นายภานุพงศ ดวงตา
63083010313 นายปกรณ ยอดวงศ เรือน
63083010314 นางสาวอสมาภรณ  สุขเกตุ
63083010315 นางสาวณัฐธิดา ตาบุรี
63083010316 นายคเชนทร สิทธิโสต
63083010317 นางสาวนพมาศ ภาระจํา
63083010318 นายนัฐติพงค ตาบุญ
63083010319 นางสาวณัฐปาณี ดุเจโต�ะ
63083010320 นายไกรวิทย ฐานดี
63083010321 นางสาวภาวิณี อิ่นแก#ว
63083010322 นายเอกสิทธ์ิ เชื้อเทวา
63083010323 นางสาวกฤษณา รกไพร
63083010324 นายเกรียงศักด์ิ มะณี
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63083010325 นางสาวอาทิตยา สมหนู
63083010326 นายประจักษ หงษ ประสิทธ์ิ
63083010327 นางสาวจิรดา กิติรัช
63083010328 นายเอกพงษ แต#มคล�อง
63083010329 นางสาวนันทิวรรณ สีแตง
63083010330 นางสาวสาวิณี ปุกคาม
63083010331 นางสาวกมลทิพย เขียวออน
63083010332 นางสาวพรทิวา ริกากรณ 
63083010333 นางสาวศิริมาศ สืบจากถ่ิน
63083010334 นางสาวโยษิตา รัตนวิไลกุล
63083010335 นายพรเทพ จิตรพงศ มนัส
63083010336 ว�าที่ ร.ต.หญิงกมลพร สุรินตัน
63083010337 นายวิทวัส พฤกชาติ
63083010338 นางสาวสุธิตา หมดทุกข 
63083010339 นางสาวศิริประภา ประภาลักษณ 
63083010340 นางสาวไอยาดา แสงปRอ
63083010341 นางสาวชนัญธิดา ฝ7Uนก2า
63083010342 นางสาวทิวากุล สุขสันต วิไล
63083010343 นางสาวกมลชนก ยามะสัก
63083010344 นางสาวจุฑามาศ กาศทรง
63083010345 นายกิตติศักด์ิ บุญชูยะ
63083010346 นางสาวศศิกานต ภู�สวัสด์ิ
63083010347 ว�าที่ร#อยตรีพิษณุ คุณยศย่ิง
63083010348 นางสาวสุพิชญา ปHยชาติพัชรกุล
63083010349 นางสาวกฤตติยา กาจู
63083010350 นางสาวภานิดา จันทร กระจ�าง
63083010351 นางสาวอมรรัตน สตรอง
63083010352 นางสาวกนกลักษณ พัฒน สรนันท 
63083010353 นางสาวกัญจนพร สิงห คํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010354 นางสาวจีรพรรณ พลซา
63083010355 นางสาวภัทราภรณ พรมเสน
63083010356 นางสาวเสาวลักษณ หนานวงค 
63083010357 นายดนุสรณ แตงตรง
63083010358 นางสาวอัญธิกา ไทยลา
63083010359 นายสุรศักด์ิ ประมวลการ
63083010360 นางสาวธัญพร มินมุนินท 
63083010361 นายประภาส ไชยศรี
63083010362 นายธวัชชัย พงค เพชร
63083010363 นางสาวกฤษดาพร จ�ะถา
63083010364 นางสาวพัชธาวดี ขุนไกร
63083010365 นางสาวสุดาทิพย ปุกคาม
63083010366 นางสาวนนทลิการ มีนิสัย
63083010367 นางสาวพุทธรักษา เครือนพรัตน 
63083010368 นางสาวตะวันฉาย รินชัย
63083010369 นายกฤชณภัทร เครือฟอง
63083010370 นางสาวรุจิรา ขาคํา
63083010371 นางสาวกัญญารัตน แก#ววิเศษ
63083010372 นางสาววาริศา สมาทอง
63083010373 นางสาวกัญญารัตน หลุยจําวัล
63083010374 นางสาวปรียาภรณ สุขเกษม
63083010375 นางสาววรัญญา ขัตธิ
63083010376 นายนนทกร พานน#อย
63083010377 นางสาวเจนจิรา ม#าอัสดร
63083010378 นายทัชนนท วีระแสงพงษ 
63083010379 นางสาวศิราพรรณ งามบ#าน
63083010380 นางสาวจิราพร ฟ7งช#า
63083010381 นางสาวรัตนาพร แสนก2า
63083010382 นางสาวศิริขวัญ คนทรงแสน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010383 นางสาวศิวนาถ ริมพิสอน
63083010384 นายธนาพล มูลใหม�
63083010385 นายทรัพย สถิตย ตาวงค 
63083010386 นางสาวศุภิสรา สุวรรณศรี
63083010387 นางสาวอังศุมาลิน มหทรัพย สกุล
63083010388 นางสาวจาริกา บุตรเสน
63083010389 นางสาวชนิสรา เลาห รอดพันธ 
63083010390 นางสาวพัชรีภรณ ไชยบุญเรือง
63083010391 นายศรุต หิรัญจิตต 
63083010392 นายจตุรวัฒน จิตประสิทธ์ิ
63083010393 นางสาวรมิดา รักสัตย 
63083010394 นางสาวแพรวทิพย ทิพย ศรีบุตร
63083010395 นางสาววลี ธรรมราช
63083010396 นางสาวสร#อยทิพย ดาเตจ�ะ
63083010397 นางสาวธัญมัย พูลสวัสด์ิ
63083010398 นายจักรกริช เทพสุวรรณ 
63083010399 นางสาวรัชนี สุระใจ
63083010400 นางสาววิภารัตน ฉัตรปวงคํา
63083010401 นายภาคภูมิ พันธวงค 
63083010402 นางสาวลลิชา พานทอง
63083010403 นางสาวธนัญญา คํามา
63083010404 นางสาวอัฉรา ยียูง
63083010405 นางสาวปHยวรรณ เปTงสืบ
63083010406 นายอดิศร สมนา
63083010407 นางสาวพฤกษาชล โพธิจักร 
63083010408 นางสาวดลนภา ปาละกูล
63083010409 นางสาวจิรารัตน วิทาโน
63083010410 นายเนติพงษ ย้ิมเจริญ
63083010411 นางสาวปรีญานุช ป7ญโญนันท 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010412 นางสาวมยุรี ตันสอน
63083010413 นางสาวชนันพัทธ ยะแบน
63083010414 นายสุรกิต รักการ
63083010415 นายอดิศักด์ิ ฟุRงสิริสัมพันธ 
63083010416 นางสาวเบญจมาศ โปร�งใจ
63083010417 นางสาวจุฬวดี ทาไชยวงศ 
63083010418 นางสาวปรัศนียาภรณ มาทา
63083010419 นางสาวภัคจิรา ยาสมุทร
63083010420 นางสาวเจษฎาภรณ สุธรรม
63083010421 นางสาวชุติมา ดาวคํา
63083010422 นางสาวสุดธิดา คุตพฤกษ 
63083010423 นางสาวกานติมา มีพอ
63083010424 นางสาวจิรพรรณ น้ําจันทร 
63083010425 นางสาวเยาวเรศ อวดห#าว
63083010426 นางสาววงศ วรัณ ประชุมทรัพย 
63083010427 นางสาวยุพา ยาณวงค 
63083010428 นางสาวมัณฑิรา ธนะสมบัติ
63083010429 นางสาวกัลยา คนซ่ือ
63083010430 นางสาวยลธิดา จงอยู�กลาง
63083010431 นางสาววิจิตรา ยาสมุทร
63083010432 นางสาวนิศากร ทาทอง
63083010433 นายวิชญะ แก#วบุญเสริฐ
63083010434 นายพชร รุ�งเรืองทิพย สุภา
63083010435 นางอารินทร ทิพย ยานะ
63083010436 นางสาวนิลุบล ดวงจันทร 
63083010437 นายณัฐพงษ กล#าจริง
63083010438 นางสาวพนิดา กาวิน
63083010439 นางสาวเมธาพร ไชยบุญทา
63083010440 นายวันเฉลิม สีจันทร 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010441 นางสาวเบญจวรรณ กัลละหะ
63083010442 นายเอกนรินทร พวกพล
63083010443 นางสาวณัฐกานต กามี
63083010444 นางสาวดรุณี สมหลาน
63083010445 นายอลงกรณ เรืองแจ�ม
63083010446 นางสาวสุปวีณ มีบุญ
63083010447 นางสาวแสงหล#า เต็มโชติชวาล
63083010448 นายอุทิศชัย อุราหาญ
63083010449 นายราม ลาดปาละ
63083010450 นางสาวหทัยกาญจน สมมาตย 
63083010451 นางสาวบุศรา หลีแก#วสาย
63083010452 นางปนัดดา ม่ันเขียว
63083010453 นายศราวุฒิ หัวนา
63083010454 นางสาวศิริลักษณ กันคํา
63083010455 นางสาวอรฤทัย สุทธการ
63083010456 นางสาวกลอยใจ เครือจันแก#ว
63083010457 นายเฉลิมพล บงกชกุสุมาลย 
63083010458 นางสาวชนาพร ใจสุยะ
63083010459 นางสาวศิรินทร ทิพย มารวิชัย
63083010460 นางสาวชนิกานต ไชยนันท 
63083010461 นางสาวสุธิตรา ยศป7ญญา
63083010462 นายพงศธร โชติมุกตะ
63083010463 นางสาวณัฐญา ไชยมณี
63083010464 นายวัชรพงษ ศรีเมืองมูล
63083010465 นางสาวนลัทพร เกิดมงคล
63083010466 นางสาวปณิธาน วาวตะคุ
63083010467 นายณฐพล สุวรรณพรม
63083010468 นางสาวปาริชาติ วงค ลังกา
63083010469 นางสาวไอศรา แซ�หล#อ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010470 นายอัมรินทร โพธ์ิทอง
63083010471 นางสาวพรหทัย ไชยเดือน
63083010472 นางสาวจุฑามาส ชวนศิริกุล
63083010473 นายชาญณรงค ยอดสุภา
63083010474 นางสาวรัตนาภรณ สมหนู
63083010475 นางสาวสุธิษา ปHนตาเสน
63083010476 นางสาวปHยณัฐ กันทรสว�าง
63083010477 นางสาวอัจฉราพรรณ แก#วแสง
63083010478 นางสาวธนาภา ศิริโรจน 
63083010479 นายสมยุทธ จันจม
63083010480 นายธนิก แสนยะ
63083010481 นางสาวกัสสรัฐ ทาคําส�าง
63083010482 นางสาวณัฐธิดา พุดเหียง
63083010483 นายไชยโย หลายแห�ง
63083010484 นางสาวอัญจารี ประสมศรี
63083010485 นางวารุณี พันมีทอง
63083010486 นายวิศรุต พงษ สนิท
63083010487 นางสาวณัฐกาญจน วิเลปะนะ
63083010488 นายไชยพจน เบญจวรรณ 
63083010489 นายจีรวัฒน ไชยแก#ว
63083010490 นายเอกลักษณ เบาใจ
63083010491 นายเธียรนริศ พิงคะสัน
63083010492 นางสาวกนกวรรณ เขียวเล็ก
63083010493 นายฐากูร เงินมูล
63083010494 นางสาวนันท ธนัษฐ บุษยพันธุ 
63083010495 นางสาวอนัญญา จันด#วง
63083010496 นายนนทพัทธ ภูญชา
63083010497 นางสาวรัชฎาพร พลต๊ิบ
63083010498 นางสาวไพริน คําแปง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010499 นางสาวสุดธิดา หล#าปHนตา
63083010500 นางสาวกัญญาณัฐ บัวบาน
63083010501 นางสาวทรรศยา คงเพชศักด์ิ
63083010502 นางสาวไอริณฌ กรมชะวา
63083010503 นางสาวสุพัตตรา จันทร คีรี
63083010504 นางสาวปานทิพย เทพแปง
63083010505 นางสาวจิรัชญา ถ่ินสุข
63083010506 นางสาวขนิษฐา ตาธรรมมะ
63083010507 นางสาวชลิตา ศรีลา
63083010508 นางสาวกฤตพร บุตรจุมปา
63083010509 นางสาวแพรวววนิต ใจชุ�ม
63083010510 นางสาวหนึ่งฤทัย พอใจ
63083010511 นางสาววิชารัตน เครื่องสนุก
63083010512 นางสาวมัตติกา สมรมิตร
63083010513 นายกฤตพล ธัญญเจริญ
63083010514 นางสาวขจรพรรณ ก#อนแก#ว
63083010515 นางสาวรวิวรรณ คํามา
63083010516 นางจุฬารัตน ฟ7กสด
63083010517 นางสาวมัสยา ชุ�มอินจักร 
63083010518 นายปริวัฒน ไชยวงค 
63083010519 นายอนุวัฒน พรมเสน
63083010520 นางสาววลีรัตน ศิริกาศ
63083010521 นางสาวกานต กมล ไพรหิรัญ
63083010522 นางสาวพิมพ ฉวี ประกอบเสียง
63083010523 นายพุฒิพงษ อ�อนเขียว
63083010524 นางสาวนันทนา ขานไข
63083010525 นางสาวเมธปHยา ติลลักษณ 
63083010526 นางสาววนินธิดา พันธ พานิชย 
63083010527 นายชานนท นาคจําแลง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010528 นายนิพพิชฌน สุริยะไชย
63083010529 นางสาวปทุมทิพย แก#วปHนตา
63083010530 นางสาวกรรณิการ วงค ป7ญญา
63083010531 นางสาวฐานิกา มีงาม
63083010532 นายอิทธิสุนทร นันทวัฒนากรณ 
63083010533 นางสาววราภัสร ลังกากาศ
63083010534 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจันทร ฉาย บุญยืน
63083010535 นางดวงหทัย ฟูแสง
63083010536 นายบัญชา อินชาติ
63083010537 นางสาววัชราภรณ ใหม�พรหม
63083010538 นางสาวพิมพ ชนก กายา
63083010539 นางสาวกรรณิการ พรมพิมพ 
63083010540 นายพลวัฒน บุญเรือง
63083010541 นางสาวภัทราวรรณ ยศปา
63083010542 นางสาววรณชานันท ลภัสธนัทมนต 
63083010543 นายสถาพร เพ็ญจันทร 
63083010544 นายธนากร สุยะวงษ 
63083010545 นางสาวชนัญญา สมุทรหล#า
63083010546 นายสุรสีห ตาปราบ
63083010547 นางสาวศุภาภรณ กันทาเปTง
63083010548 นางสาวพิมวิไล ยศอิ
63083010549 นายกันต อุปกิจ
63083010550 นายชาญวิทย รุณผาบ
63083010551 นางสาวพิชามญชุ ทรัพย ไพบูลย 
63083010552 นางสาวรัตติการ สุวรรณปราการ
63083010553 นางสาววิชญาพร ใจลา
63083010554 นางสาวนงค ประภา สาริใจ
63083010555 นางลักขณา คําพรหม
63083010556 นายธนวัฒน ทิพย มณี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010557 นางสาวกมลชนก ต้ังตัว
63083010558 นายนนทัช เกษมพิทักษ พงค 
63083010559 นางสาวพิมพ ภัสสร สมราช
63083010560 นางสาวพรพรรณ แก#วศิริ
63083010561 นางสาวณิชกานต พร#อมสุข
63083010562 นางสาวภิรมย ญา นวลทา
63083010563 นางสาววริญญา สุหล#า
63083010564 นายนภัทร ธมณฑ สุขเปรมเสริม
63083010565 นางสาวอรวรรณ หลวงพันธ 
63083010566 นางสาวอรณิชา หลวงทน
63083010567 นางสาวฐิตินันท แก#วคํา
63083010568 นางสาวเบญจรัตน ลาศนันท 
63083010569 นายชลธิศ ลือเดช
63083010570 นางสาวญานิกา สิงห แก#ว
63083010571 นางสาววรินทร ลดา สุขสาร
63083010572 นางสาวศุภรดา เจริญนากิจ
63083010573 นางสาวพรรณิภา ธิป7ดเปJา
63083010574 นางสาวสงกรานต บริภารักษ 
63083010575 นางสาวอัญชลี เตชะ
63083010576 นายเจษฎา มีสิมมา
63083010577 นางสาวจีระนันท พรมทา
63083010578 นางสาววิลาสินี ภิโรกาศ
63083010579 นางสาวทิวารัตน ปะแปง
63083010580 นายธนพร สีหบัณฑ 
63083010581 นางสาวภัทรภร แสนสุข
63083010582 นางสาวนิชา สุ�นศิริ
63083010583 นางสาวนิศารัตน ดาวแก#ว
63083010584 นางสาวมงกุฏรัตน เข่ือนสุวงค 
63083010585 นางสาวเพ็ญนภา จันทร ต�ะมูล
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63083010586 นายอัษฎาวุธ เตมียะ
63083010587 นางสาวพิชยา อรุณพงษ 
63083010588 นางสาวชลิตา ฝ7Uนเตียม
63083010589 นางสาวสุริษา ตันชูชีพ
63083010590 นางสาวสิริกานต ฝายถ่ิน
63083010591 นายเสถียร อ#ายแปง
63083010592 นางสาวจิณณ พัชฌาณ คําป7นต๊ิบ
63083010593 นายพิสุทธ์ิศักด์ิ มะโนวัง
63083010594 นางสาวอาจรีย สิทธิวงศ 
63083010595 นายธนนันท กันชาติ
63083010596 นางสาวชิดกลม ทวีเชื้อ
63083010597 นายศุทธวีร ทีนะกุล
63083010598 นายนรภัทร เยชอ
63083010599 นายวัฒนา ธนโชคเกริกชัย
63083010600 นางรัชนี ซาวคําเขต
63083010601 นายธรรมรงค กาวิละ
63083010602 นางสาวฐิติพันธ ป7นทะรส
63083010603 นางสาวศิริรัตน วงค ษา
63083010604 นางสาวกาญจน มาศ ยศพิระ
63083010605 นายทินกร ป7นศรี
63083010606 นายสิริวิวัฒน ทองแสน
63083010607 นายภาณุวัฒน วงเวียน
63083010608 นางสาวพลอยไพลิน เพ็งพูล
63083010609 นางสาวศุภกานต แจ#งโพธ์ินาค
63083010610 นางสาวทิพวรรณ การะภักดี
63083010611 นางสาววราภรณ หลวงชุมภู
63083010612 นายอัฐพงษ คําเรือง
63083010613 นางสาวกนกวรรณ ใจแก#ว
63083010614 นางสาวสรารัตน สิงห คะราช
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63083010615 นางสาววิจิตรา เจริญสุข
63083010616 นางสาวพัชธิกูล มงคลวิสุทธ์ิ
63083010617 นายพงศกร สุวรรณ
63083010618 นางสาวจิราพร ปุลีหา
63083010619 นางสาวนครินทร ปHวรรณา
63083010620 นายธนมินทร บัวผัด
63083010621 นางสาวอัญชลี เผ�าแจ#
63083010622 นายชลนที บุญทา
63083010623 นายนพณัฐ พันธ ผล
63083010624 นายธีระวัฒน วงค กา
63083010625 นางสาวอินธุออน ผิวงาม
63083010626 นางสาวพิมพ ลดา วงค พิตรพิบูลย 
63083010627 นางสาวพัชรินทร กิจแก#ว
63083010628 นายวิรัติ ดีเหมือน
63083010629 นางสาววราพร ชมพู�ทอง
63083010630 นายอนุพงษ นันใจยะ
63083010631 นางสาวศุภิสรา มูลปา
63083010632 นายกฤษณะ พรมตัน
63083010633 นางสาววรากาญจน สุนันต�ะ
63083010634 นางสาวขวัญพิมพ สรรค นิธิ
63083010635 นางสาวสุภารัตน วรรธน ธนวงศ 
63083010636 นางสาวธารารัตน คุดสีลา
63083010637 นางสาวพิชญธิดา เทพแก#ว
63083010638 นางสาววนิดา บุญมี
63083010639 นางสาวปริศนา คํามาเมือง
63083010640 นายจักรกฤษ รักษาภักดี
63083010641 นางสาวอุมาภรณ เอี้ยงหมี
63083010642 นายฤทธิรงค วงศ จันทร ต๊ิบ
63083010643 นางสาวมัลลิกา วิไลรัตน 
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63083010644 นางสาวสุพัตรา ธาราศิริลักษณ 
63083010645 นางสาวสมิตา โชติดังจิตร
63083010646 นายฉัตรชัย คําปา
63083010647 นางสาวธิดาพร วรรณพรหม
63083010648 นางสาวประภัสสร ทนันจา
63083010649 นายปฐมพงศ วงศ ษา
63083010650 นางสาวอุษณีย ประสาวาท
63083010651 นางสาวลลิต ภัทร เลิศลักขณาวัฒน 
63083010652 นายธงชัย เกเย็น
63083010653 นางสาววนัชพร สุวัติพานิช
63083010654 นายธนบดี เทียมทิพร
63083010655 นางสาวภาวินี สัตย มาก
63083010656 นางสาวกรรณิการ เขียวป7ด
63083010657 นายธรณินทร จันทร เอ#ย
63083010658 นางสาวอัญชุอร แก#วปRอม
63083010659 นางสาววรวีร ทะลายา
63083010660 นางสาววิภัสรา สุวรรณศรี
63083010661 นางสาวอนัญญา จันทร ทา
63083010662 นางสาวรุ�งตะวัน อวบสันเทียะ
63083010663 นายวสันต ไชยศรี
63083010664 นางสาวสกาวพรรณ เจนใจ
63083010665 นายกิตติวัฒน กันทารักษ 
63083010666 นางสาวจตุรพร ศิริวงค 
63083010667 นางสาวหนึ่งฤทัย โยงกู�
63083010668 นางรพีพร ป7ญญาใจ
63083010669 นายเชรษฐ ฐีร ฐนปพัฒน 
63083010670 นายวรวัฒน วงค ทอง
63083010671 นายกรวัฒน ชื่นเย็น
63083010672 นางสาวศิลาชล ทิพย จักร
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63083010673 นางสาวบุษบรรณ พันธ มณี
63083010674 นายธวัชชัย เจริญสุวรรณ 
63083010675 นางสาวพิมพ ชนก กุลทวงค 
63083010676 นางสาววรารัตน นันต�ะ
63083010677 นางสาวจิณห นิภา ธรรมลังกา
63083010678 นางสาวกรกต ใจอุตม 
63083010679 นางสาวปรางทิพย มงคล
63083010680 นางสาววนัชพร ไชยอุปละ
63083010681 นางสาวนมิตรา จ้ีอินทร 
63083010682 นางสาวสิริพร ญานะ
63083010683 นายณัฐวัฒน มีมา
63083010684 นางสาวอรวรรณ ป7นธรรม
63083010685 นายชาญณรงค กันทะพัง
63083010686 นางสาวนัทธยา ยะคําปRอ
63083010687 นายวรพงศ หว�างตระกูล
63083010688 นางสาวณัฐริกา อุดถา
63083010689 นางสาววารินทร ขันคํา
63083010690 นายวงศธร ยินดี
63083010691 นายภานุพันธ วุฒิเม
63083010692 นายเจษฎา มาทอง
63083010693 นางสาวศิรานุช กันธะวัง
63083010694 นางสาวเจนจิรา พงศาวิภาวัฒน 
63083010695 นายอุเทน นันฝ7Uน
63083010696 นางสาวจิราภรณ แจ�มสอน
63083010697 นางอัญชัญ ต�ะมัง
63083010698 นายอัครวัฒน วิญญายอง
63083010699 นายอภิชาติ ศรีธงชัย
63083010700 นางสาววันทณีย ปรองดอง
63083010701 นายนพดล เทพประสาร
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63083010702 นายจิระเดช สนิทวาจา
63083010703 นายปHยังกูร ภัทรมงคลเขตต 
63083010704 นางนภารัตน ปริมิตร
63083010705 นางศิริรัตน ทิวาพัฒน 
63083010706 นางสาวภานุมาส ทุนร�องช#าง
63083010707 นางสาวอิสริยาภรณ ชัยสมภาร
63083010708 นางสาวอุบลรัตน นะคํา
63083010709 นายชนาธิป ม่ันสลุง
63083010710 นางสาวกรรณิการ แจ#ใจ
63083010711 นางสาวพรทิพา ปHนตาคํา
63083010712 นางสาวศิริวิภา ใจอ#าย
63083010713 นางสาวอมิตา ชายปJา
63083010714 นางสาวอัญชรินทร ศรีจันทร 
63083010715 นางสาวนุชศริน กันทา
63083010716 นางสาวณัฐสุดา ดู�สอน
63083010717 นางสาวอภิญญา พุทธรักษา
63083010718 นายศิวดล ผลแก#ว
63083010719 นางสาวจิตรานุช ชัยนันท 
63083010720 นางสาวอรษา อภัยรุญ
63083010721 นายสมเกียรติ ป7ญญาจันทร 
63083010722 นางสาวจรินรัตน ไชยมงคล
63083010723 นางสาวพรพิมล ใจเต้ีย
63083010724 นางสาวศุภมาส อินทอง
63083010725 นางชนิดา มุฑฒิ
63083010726 นางสาวปรียาภรณ ปวงขัน
63083010727 นางสาวสุภาวรรณ บุญนํา
63083010728 นายธีรภัทร ปHงกุล
63083010729 ว�าที่ร.ต.หญิงเพ็ญศุกร เพ็ญบริมาส
63083010730 นางกรรณิการ เต2จ�ะใหม�

หน#า 370 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083010731 นางสาวณภักษชดา พ่ึงทอง
63083010732 นางสาววันเพ็ญ แซ�เฒ�า
63083010733 นางสาวนุสบา ต๊ิบบุตร
63083010734 นายธนวัฒน โพธิพฤกษ 
63083010735 นายทักษกร ปุ`ดทาสี
63083010736 นายอธิวัฒน ทองขาว
63083010737 นางสาวเวณิกา มินมุนินทร 
63083010738 นายอภิชัย อุ�นตาล
63083010739 นางสาวพิชญาภา เหลี่ยมวิรัช
63083010740 นางสาววรัญญา ราชเนตร 
63083010741 นางสาวชฎาธาร ผัดใหม�
63083010742 นางสาวศศิประภา ซิวแดง
63083010743 นายธนัญชัย ชายเกตุ
63083010744 นางสาวชนากานต คําไทย
63083010745 นางสาวสุวนันท อะทูน
63083010746 นายจํารูญ วิเวกวณารมณ 
63083010747 นางสาววรรณธิดา สระศรีแสง
63083010748 นางอรภัทรา โพธ์ิพงษ 
63083010749 นางสาวนิรมัย โนจันทร 
63083010750 นายอัครเดช บุญทร
63083010751 นางสาวภาวินี จ๋ีทา
63083010752 นางสาวป7ทมา ตาจา
63083010753 นายวัฒนศิลปQ เตียมใจ
63083010754 นายเศรษฐพิชย โพธาสินธุ 
63083010755 นางสาวจินตนา ธาราวนาพิทักษ 
63083010756 นายวัชระ จงไกรจักร
63083010757 นายนัฐพล ชาดก
63083010758 สิบเอกเกรียงศักด์ิ ศรีวิชัยลําพัน
63083010759 นางสาวณัฐรินทร โปธา
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63083010760 นางสาวนันทิชา ทิวงค ษา
63083010761 นางสาววนัสนันท ดวงสุวรรณ
63083010762 นางสาวสุนิตสา สมศรี
63083010763 นายกิตติพงษ ขัตติ
63083010764 นางสาวบุษยา คุณม่ัง
63083010765 นายอภิชาติ สายอาภรณ 
63083010766 นายเอกสิทธ์ิ ป7ดมะริด
63083010767 นายนพดล ไพลินรัตนวดี
63083010768 นางสาวอาภากร บุญพิเศษ
63083010769 นางสาวลักขณา เม่ียงหอม
63083010770 นางสาวนภาพร ใจยะสุ
63083010771 นายอนนต ดวงสลัก
63083010772 นางสาวจุฑารัตน เชื้อประเสริฐศักด์ิ
63083010773 นางสาวธันยธร กล�อมเบี้ย
63083010774 นางสาวโสภาพรรณ หลวงขัน
63083010775 นางสาวฐานิชดา กันทะธง
63083010776 นางสาวธาราทิพย สงคราม
63083010777 นางสาววิภารัตน ใจมิภักด์ิ
63083010778 นางสาวมณฑิญา วงค คม
63083010779 นายกรวิทย เชื้อเต�อะ
63083010780 นายชานน มาเนียม
63083010781 นายกิตติพัฒน สุวรรณรัตน 
63083010782 นางสาวกนกวรรณ ชัยวงศ ศรี
63083010783 นายธนัชกฤศ แก#วนา
63083010784 นายนิรวิทธ ขันทอง
63083010785 นางสาวรัชฎาวรรณ การะพิงค 
63083010786 นางสาวอมรรัตน อุ�นถ่ิน
63083010787 นางสาวธีราพร วุฒิชาติ
63083010788 นางสาวบุญสิตา วิมลสุจริต
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63083010789 นายสกนธ สรรค คําแพร
63083010790 นางสาวกาญจนา โลหิตกาญจน 
63083010791 นายศศิพงศ ขันมณี
63083010792 นายกิตติคุณ นวลคํา
63083010793 นางสาวศิรินภา สมใจ
63083010794 นายศักด์ิศรี ชัยนทีนาวิน
63083010795 ว�าที่ ร.ต.ศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี
63083010796 นายอภิสิทธ์ิ ตาทองแท#
63083010797 นายประสงค ตามป7ญญา
63083010798 นางสาวพิชญา วงษ มาเกษ
63083010799 นางสาวพิชญา ประจําถ่ิน
63083010800 นายธีรพงศ วงศ ทองเครือ
63083010801 นางสาวศิริกรานต ปริญญา
63083010802 นางสาวนัฐมล บุญมา
63083010803 นายญาณวรุตม วงศ มณี
63083010804 นางสาวสุวนันท โกลาวัลย 
63083010805 นายจะแดง จะจู
63083010806 นางสาวกมลชนก แมดเมือง
63083010807 นางสาวกัญลักษณ เชาวนวัฒนมัย
63083010808 นางสาวชนิกานต กาบจันทร 
63083010809 นางสาวชุติมา วิละขันคํา
63083010810 นางสาวธาริตา เสาว ภาษี
63083010811 นางสาวสรินญา ขวัญตน
63083010812 นางสาวภัทรวดี จินดากาศ
63083010813 นายอําพล วงค ไชย
63083010814 นายไพสิฐ ใจเร็ว
63083010815 นางสาวสุทธิพร สิริสมสุขพร
63083010816 นางสาวภัทราวดี กูลแผ�น
63083010817 นางสาววรัญญา เชื้อคําลือ
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63083010818 นายอภิสิทธ์ิ ป7ญญาแก#ว
63083010819 นางสาวอังคณา ป7Uนทิม
63083010820 นางสาวพัชรพร แสงสุวรรณ
63083010821 นางสาวปรียาภรณ คําลือเกียรต์ิ
63083010822 นางกุลธิรัตน ข#าวกํ่า
63083010823 นางสาวพัชรีพร นราชัย
63083010824 นายศักด์ิชัย ดํารักษ 
63083010825 นางสาวเดือนเพ็ญ กอบแก#ว
63083010826 นางสุภัชชา มณีจันทร สุข
63083010827 นางสาวดวงใจ จันทิมา
63083010828 นางสาวเนตรนภา หงษ ทอง
63083010829 นางสาวกาญจนา สาทรอัมพา
63083010830 นางสาวแพรวพรรณ พิลึก
63083010831 นายปรีชา ชีหม่ือ
63083010832 นายนรินทร โชติ รินชมภู
63083010833 นางสาวปฐมาภรณ เงาศรี
63083010834 ว�าที่ร#อยตรีศักด์ิณรงค ตัวลือ
63083010835 นางสาวกัญจณ ชญา สมหวัง
63083010836 นางสาววิภาภรณ นัตกานต 
63083010837 นายศตวรรษ ป1กอง
63083010838 นางสาวพรนิภา แลวริด
63083010839 นางสาวพนิตตา ใจหวัน
63083010840 นางสาววาสนา ปงรังษี
63083010841 นางสาววลัยลักษณ พิทักษ ภูผาวารี
63083010842 นางสาวสุวนันท สุวรรณกาศ
63083010843 นางสาวอัจฉรา ไก�ห#อม
63083010844 นางสาวสุภัสสรา กอบแก#ว
63083010845 นางสาวพิมพกานต คุณเครือ
63083010846 นางสาวพัณณิตา พรมศรีแก#ว
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63083010847 นางสาวสุกัญญา ป7ญญามาก
63083010848 นายวรกานต โพธิวัฒน 
63083010849 นางสาวสํารวย แก#วก#อน
63083010850 นางสาวเฟ_ZองฟRา ยืนยงคีรีมาศ
63083010851 นางสาวณัฐธิดา เนตรสุวรรณ 
63083010852 นายณัฐกิตต์ิ อิสูง
63083010853 นางสาวจิราภรณ หน�อแก#วบุตร
63083010854 นางสาวศศิภา ฉลูทอง
63083010855 นางสาวพัชรนันท นามสม
63083010856 นายธีระพันธ มลิมาตย 
63083010857 นางสาวอลิสา บุญยัง
63083010858 นายธวัชชัย อุ�นใจคํา
63083010859 นางสาวศุภวรรณ ต�ะรังษี
63083010860 นายศุภวิชญ สวนจักร
63083010861 นางสาวอติพร เทพพรมวงศ 
63083010862 นายรุ�งเรือง พันบุดดา
63083010863 นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
63083010864 นางสาวศิริพร สอนแก#ว
63083010865 นายณัฐพงศ รักษ โสภา
63083010866 นางสาวอภิชญา วันนันตา
63083010867 นางสาวนภสร หลักฐาน
63083010868 นายอดิศร สรรหาศักด์ิ
63083010869 นางสาวสุจิตรา ลาอุ�น
63083010870 นางสาวธมนวรรณ เข็มทอง
63083010871 นางสาวธัญญารัตน บุญฟู
63083010872 ว�าที่ ร.ต.หญิงวชิราภรณ คนการ
63083010873 นายปฏิภาณ ศิลานทีกุล
63083010874 นางสาวปHยวรรณ จันทร ขาว
63083010875 นางสาวกานต พิชชา ดาวแสง
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63083010876 นายประจักษ ประชานันท 
63083010877 นางกฤตยา แก#วฟู
63083010878 นางสาวจิตญาดา สิทธิหล�อ
63083010879 นายภาณุพัฒน ชัยนันท 
63083010880 นางสาวนิรชา เตียสนอง
63083010881 นางสาวนฤมล ศรีบุญเรือง
63083010882 นายบุญชัย ณ เชียงใหม�
63083010883 นางสาวเกศรินทร จินดาชัย
63083010884 นางสาวธาราทิพย เงางาม
63083010885 นางสาวขนิษฐา พิมพิลา
63083010886 นางสาวสไบทิพย เลิศวิลัย
63083010887 นางสาวขวัญฤทัย โนพิชัย
63083010888 นางสาวชรินรัตน เอี่ยมละออ
63083010889 นายนลธวัช ผัดจันตา
63083010890 นางสาวกัณชิชา ซูซุกิ
63083010891 นางสาวเสาวลักษณ ศรอินทร 
63083010892 นายัคชรัตน อุ�นกาศ
63083010893 นางสาวสุภาวรรณ อุปจักร 
63083010894 นางสาวยุพาพรรณ ชลธารเสาวรส
63083010895 นางสาวชมพูนุช คําป7ด
63083010896 นางสาวนงลักษณ สุขแก#ว
63083010897 นางสาวปวรา จรัสสิทธิกุล
63083010898 นางสาววรรษมน แก#วก�อ
63083010899 นางสาวภาวินี ขันตา
63083010900 นางสาวรัชดา บัวทอง
63083010901 นายธนัณกรณ สุกันโท
63083010902 นายนภวิชญ โพธิยอด
63083010903 นางสาวเมทินี วงค คม
63083010904 นางสาวเมธาวี รักสุข
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63083010905 นางสาวหัทยา กองกิจ
63083010906 นางสาวพรกมล โยสิทธ์ิ
63083010907 นางสาวศิริพร วงค นาง
63083010908 นางสาวจินตนา ใจคํา
63083010909 นายพลากร จอมนวล
63083010910 นางสาวดวงลดา อินทรโม
63083010911 นางสาวนุชนารถ บัวเขียว
63083010912 นางสาวสุณิสา หลวงสุ
63083010913 นางสาวปรัชญารัตน ธิดา
63083010914 นางสาวกรรณิการ สัตย มาก
63083010915 นางสาวนุชนาฎ ต�ะรังษี
63083010916 นางสาวพรรณปพร สุขใส
63083010917 นางสาวฐิติภัทร สนธิคุณ
63083010918 นางสาวชนติกานต จิตประสงค 
63083010919 นางสาวกนกกานต พันธรักษ 
63083010920 นางสาวปวีณา กันทะคํา
63083010921 นางสาวศรินยา สาใจ
63083010922 นายวีระพงษ ภูลังกา
63083010923 นางสาวสายฝน จันกันทะ
63083010924 นางสาวกานต ธิดา สิทธิมงคล
63083010925 นายภานุพงศ ศรีขัตย 
63083010926 นางสาวสิริมาส กุลวงศ 
63083010927 นายวิทวัส อยู�ดี
63083010928 นายโกสินทร พริบไหว
63083010929 นางสาวโนริโก�ะ อาราคิ
63083010930 นายนิธิภัทร เดชศรี
63083010931 นางสาวณัฐธิกา กันแก#ว
63083010932 นางสาวณัฐชานันท วรปภาจิรัฎฐ 
63083010933 นางสาวกันภิรมย โพธิ
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63083010934 นางสาววณิชชา ประสิทธิปรีดา
63083010935 นายพงษ ศกร สิงห สี
63083010936 นายภานุพงศ สมศรี
63083010937 นางสาวชลธิชา แก#วมาเวียง
63083010938 นายฉันทกรณ ชัยรังษี
63083010939 นางสาวพรกุมภา เหล�าชัย
63083010940 นางสาวสิริมา ชินสมุทร
63083010941 นางสาวพิพรรธพรญาณี ชุมสนาม
63083010942 นางสาวปรียาภรณ ย่ีสวน
63083010943 นางสาวชนนิกานต พรหมตัน
63083010944 นางสาวปภาวรินท ธุระเสร็จ
63083010945 นางสาวธิดารัตน ศรีวิชัย
63083010946 นางสาวศจี เอกอุรุ
63083010947 นางสาวสุภัสสรา พุทธรรม
63083010948 นายภานุพงศ เดชเดชะสุนันท 
63083010949 นายพรชัย ตุ#ยแก#ว
63083010950 นางสาวศิริขวัญ ชุมภูม่ิง
63083010951 นางสาววราภรณ คําบุญเรือง
63083010952 นางสาวปราณี ฐิติอุดมศรี
63083010953 นางสาววิชญา จันทร คํา
63083010954 นายชญานิน อุปธิ
63083010955 นายทศพร ทองมี
63083010956 นางสาวนัทชา ทันดร
63083010957 นายณัฐกานต ธรรมอุโมง
63083010958 นายคมาคม พิละแสน
63083010959 นางสาวสุธิดาพัชร โห#วัฒนรัตน 
63083010960 นางสาวอภิรดี ศิริบุญมา
63083010961 นางสาวคณิตรา แปงกันยา
63083010962 นายไกรศักด์ิ อิราชา
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63083010963 นางสาวกัญญณัช ธนกฤติญาณัฐ
63083010964 นางสาวปHศิกานต ชมภูน#อย
63083010965 นายอัครพงษ ปวนลอง
63083010966 นายทวีวัฒน แสงจันทร 
63083010967 นางสาวสุจินตนา ชมภูศรี
63083010968 นายพชร แสงทอง
63083010969 นายเดชาวัต สายตา
63083010970 นางสาวเกวลิน อินน#อย
63083010971 นายนรินทร วุฒิ
63083010972 นายวุฒิฉัตร พันธ กสิกรรม
63083010973 นายณัฐพล ชัยมงคลวัฒนา
63083010974 นางสาวชุติกาญจน หม�อมแก#ว
63083010975 นางสาวปติณยาภรณ โลราช
63083010976 นายดนัย วรรณตัน
63083010977 นายภาณุวิชญ มะทะ
63083010978 นางสาวณัฐสิริ วงค เพ็ชร
63083010979 นายสาครณ สอนศิริ
63083010980 นางสาวสุพัตรา ทัศเกตุ
63083010981 นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ
63083010982 นางสาวณัฐวรา กันธะปา
63083010983 นางสาวมุขรินทร วศินสุนทร
63083010984 นางสาวกาญจนา ทาทอง
63083010985 นางสาวสุภาวดี พุทธเมฆ
63083010986 นางสาวอมรพรรณ สร#อยวัน
63083010987 นายธีรวีร จวงคํา
63083010988 นางสาวเกศรินทร แสนบริบูรณ 
63083010989 นางสาวนิภาพร ใจหล#า
63083010990 นางสาวปรียาภรณ แสงเรือน
63083010991 นายศุภฤกษ เปTงสว�าง
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63083010992 นางสาวภัทรียา ลําภา
63083010993 นางสาวปริดา สุขประเสริฐ
63083010994 นายอนิรุจน อินใจคํา
63083010995 นางสาวจิรัชญา ภานุวงค 
63083010996 นางสาววนันญา ภิญโญ
63083010997 นางสาวจันทรา อมรใฝJชนแดน
63083010998 นางสาวภัณฑิรา อินต�ะ
63083010999 นางสาวบุษบง ใหม�แก#ว
63083011000 นางสาวสุนิตรา มินออน
63083011001 นางสาวจรวยพลอย ธรรมเสน
63083011002 นางสาวอิงอร ขันตยาภรณ 
63083011003 นายกิตติพศ พรหมการัตน 
63083011004 นางสาวปรภาว ป7ญญาดง
63083011005 นางสาวกลิกา กองจินดา
63083011006 นางสาวธนัชพร สุดใจ
63083011007 นางสาวอินทิรา เนียมใย
63083011008 นายโกญจนาท แก#วจันทร 
63083011009 นางสาวณัฐธิดา สลีวงศ 
63083011010 นางสาวกชมล พริ้งเพลิด
63083011011 นางสาวปฐมาวดี สงวนศิลปQ
63083011012 นางสาวกฤติยาภรณ จันทรส
63083011013 นางสาวจิราพรรณ คุณยศย่ิง
63083011014 นางสาวศิริวรรณ ขันพิจิตร
63083011015 นางสาวเกศญาภรณ ชุมทองสุข
63083011016 นางสาวประภาพร แก#วประภา
63083011017 นางสาวรัชนีกร ไชยคํา
63083011018 นายอลงกรณ ตันติวรานุรักษ 
63083011019 นางสาวพิมลณัฐ บุญมาปลูก
63083011020 นางสาวจุฬาลักษณ อินต�ะวงศ 

หน#า 380 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011021 นายชวลิต ถาแก#ว
63083011022 นางสาวนฤมล คํามา
63083011023 นายภาณุวัฒน ฉัตรอินตา
63083011024 นางสาวพิชญา ตันวิรัช
63083011025 นางสาวนุชรดี ศรีสม
63083011026 นางสาวอาภาศิริ สิทธิต๊ิบ
63083011027 นางสาวสิรินี กันคํา
63083011028 นางสาวจินดารัตน เลิศธรรมชัย
63083011029 นางสาวสริตา ผลินธรสิริ
63083011030 นายธีรพล กันทะโม#
63083011031 นางสาวสราญรัตน ยศพรม
63083011032 นายพีรภัทร พิกุล
63083011033 นายธนพล ชาแสน
63083011034 นางสาวมัณทนา วงค สวัสด์ิ
63083011035 นางสาวจุฑารัตน อ#ายสวัสด์ิ
63083011036 นายกล#าณรงค เตชะนันท 
63083011037 นางสาวศิริลักษณ กันตี
63083011038 นางสาวศุภาณัฐน ป7ญญาดี
63083011039 นางสาวเจนจิรา คําแก#ว
63083011040 นายธีรพงศ แสงเดช
63083011041 นางสาวศรันย พร ปากหวาน
63083011042 นางสาวนัฐกานต มณีลดา
63083011043 นางสาวศิรินทิพย ยะแสง
63083011044 นางสาวกุหลาบ วิสสัน
63083011045 นางสาวยุวนันท แพงพงา
63083011046 นางสิริกาญจน สีเก้ียวฝ7Uน
63083011047 นางสาวกาญจนา ช�างแต�ง
63083011048 นางสาวอัญชญา ปราจันทร 
63083011049 นางสาวจีรณา เลิศภมรโภคิน
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63083011050 นางสาวศรัญญา แสนแพง
63083011051 นางสาวสมพร กันทะทรง
63083011052 นายอนุรักษ แสนเข่ือน
63083011053 นางสาวถนอมศรี แย#มบุบผา
63083011054 นางสาววาสนา วงค เขต
63083011055 นางสาวอรวรรณ กันทะคํา
63083011056 นางสาวไอลดา มาตย คม
63083011057 นางสาวทิภาพร วงค งาม
63083011058 นางสาวพีรยา จันทร ดํา
63083011059 นางสาวธิติพร มณีศรี
63083011060 นายวชิรวิทย ธิการ
63083011061 นางสาวชณัฐกานต กันทะเนตร
63083011062 นายณัฐภัทร โพต๊ิดพันธุ 
63083011063 นางสาววราภรณ ลาภโต
63083011064 นายวรงกรณ ฝายก2า
63083011065 นายกิตตศักด์ิ ขอนเอิบ
63083011066 นางสาวจันทร จิรา ธิป7น
63083011067 นางสาวสุปรียา ทองอ�อน
63083011068 นายศุภณัฐ พรมตัน
63083011069 นางสาวศรัณรัตน กอบคํา
63083011070 นายปHลันธน ธรรมสุวรรณ
63083011071 นางสาวธัญสินี กองสอน
63083011072 นางสาวภัทริน รัตนนิธิกุล
63083011073 นางสาวสุนิตรา แก#วอินทร 
63083011074 นายธีรวุฒิ สุวรรณ 
63083011075 นายนภัสสร พรมท#าว
63083011076 นายธัน รัตน  บุญ ทวี
63083011077 นายวีรยุทธ ไชยชะนะ
63083011078 นางสาวอนุสรา ไชยแก#ว
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63083011079 นางภาคินี ซองดี
63083011080 นางสาวทิพวรรณ ถาบุรี
63083011081 นางสาวพัชรียาภรณ สิงห คะวงค 
63083011082 นางสาวมณฑิรา ถานะกอง
63083011083 นางสาวธนวัฒนี เนติวิวัฒน 
63083011084 นางสาวกัลยรัตน ป7ญโญเหียง
63083011085 นางสาวชัญญาภัค ศรีนวล
63083011086 นางสาวอุษา ป7ญญาวัง
63083011087 นางสาวนิชาภัทร อายะชู
63083011088 นางสาวพจนีย จูนก
63083011089 นางสาวณัฐชกานต แก#วเป1Uย
63083011090 นางสาวเยาวลักษณ สักแกแก#ว
63083011091 นางสาวพรพรรณี ศรีวิชัย
63083011092 นางสาวพรพนิต วงค ใหม�
63083011093 นางสาวกมลทิพย พานทอง
63083011094 นางสาวมัลลิกา กุลวิจิตร รัตน 
63083011095 นายวรเมธ เกษมจิต
63083011096 นางสาวจิราภรณ คํามูล
63083011097 นางสาวศิริพร จันต�ะซาว
63083011098 นายชัชวาลย จับใจนาย
63083011099 นางสาวสมพร ทองดี
63083011100 นายธนสิทธ์ิ เจริญศรี
63083011101 นางสาวปาลิดา บุญมายวง
63083011102 นายศุภชัย จันตะธง
63083011103 นางสาวจุฑาทิพย วังตา
63083011104 นายกฤตภาส ลือเรื่อง
63083011105 นางสาวศิริลักษณ ทวีสมบัติ
63083011106 นางสาวประไพพิศ ก่ิงแก#วเพชร
63083011107 นางสาวพรรณเพ็ญ พุทธวงค 
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63083011108 นางสาวกิตติยา นาเวช
63083011109 นางสาวไพลิน แว�นน#อย
63083011110 นายปุณนภ ฉวีศักด์ิ
63083011111 นางสาวโศศิษฐา ลิ้มโรจน ทวี
63083011112 นายรณชัย ถ่ินวนา
63083011113 นางสาวอรญา กองกูล
63083011114 นางสาวสายใจ เซสุข
63083011115 นางสาวปาริชาติ เตชะกุล
63083011116 นางสาวปรางชนก มหัปปานันท 
63083011117 นางสาวพวงผกา ติสี
63083011118 นางสาวสุพัชรกาญจน สุพัชรธนวัฒน 
63083011119 นางสาวแพรพรรณ อุปละกูล
63083011120 นางสาวอังสนา สุขจรัส
63083011121 นายสิริชัย โค#วศิริ
63083011122 นางสาวสุรัสดา คําบุญลือ
63083011123 นายณัฐวัตร สัญญา
63083011124 นายสุรวัช สถานเดิม
63083011125 นางสาวศิริรัตน ทองสุวรรณ
63083011126 นายเอกพล กิติกา
63083011127 นางสาวชนาภรณ คะยอมสัก
63083011128 ส.ท.อาทิตย ต�ะวงค 
63083011129 นางสาวมะลิ แสงแคะ
63083011130 นางสาวอาทิตยา แอ�นฟRา
63083011131 นางสาวชุดาพร วิศววิสุทธ์ิ
63083011132 นางสาวจินตนา ประลองผล
63083011133 นางสาวปHยะฉัตร แสนศิริ
63083011134 นายกฤษณา ไสยาสน 
63083011135 นายธนะชัย ใจศิลปQ
63083011136 นางเกศมณี เจริญเกตุ
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63083011137 นางสาวพันธิตรา คงภาษี
63083011138 นายประเสริฐ อุปมูล
63083011139 นางสาวธนารักษ เตจ�ะนันท 
63083011140 นางสาวอรณิชา ปวงวงศ คํา
63083011141 นางสาวรัตนาภรณ พิชัยสกุลสุทธิ
63083011142 นายนัทธพงศ ฝ7Uนตุ�น
63083011143 นางสาวสุพิชชา อุทาโย
63083011144 นางสาวธนิดา ธนิกทัพพ 
63083011145 นางสาวนัฏฐิพร แซ�ซือ
63083011146 นายชิตพล ตามเพ่ิม
63083011147 นางสาวสุนารี เลาย#าง
63083011148 นางสาวอนุสรา เทพป7นติ
63083011149 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยพรม
63083011150 นางสาวอรณี ไข�คํา
63083011151 นางสาวสิริณัฏฐ เฟ_Zองชูชาติ
63083011152 นางสาวรุ�งนภา ทิปHง
63083011153 นางสาวสุนทรีย เป`อะป7นสุข
63083011154 นางสาวสายใจ ชีพชนแดน
63083011155 นางสาวเบญภ ญดา โนราช
63083011156 นายศุภณัฐ กลีบกลาง
63083011157 นางสาวสุชีลา อุทาสี
63083011158 นางสาวสิรินุช จาวพัฒนชัยกุล
63083011159 นางสาวชนัดกาน มะโนป1น
63083011160 นายทรงสิทธ์ิ ไชยเสน
63083011161 นายชิติพัทธ จันชะนะกิจ
63083011162 นางสาวจรวยพร ภูพานเพชร
63083011163 นายศราวุธ สุขแดง
63083011164 ว�าที่ร#อยตรีวรสิทธ์ิ ชาญสถิตย 
63083011165 นางสาวดวงกมล พร#อมเพียรใจ
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63083011166 นายธนกฤต กองพล
63083011167 นางสาวศิตา ใจสะอาด
63083011168 นางสาวจีรพรรณ คําปวง
63083011169 นางสาวชนิสรา ขาวจันทร ตา
63083011170 นายวชิระ สายมาธิ
63083011171 นางสาวอรพรรณ คาดค�า
63083011172 นายวิเชษฐ กาพตุ#ม
63083011173 นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด
63083011174 นางสาวพัชรินทร ทองเกล็ด
63083011175 นายอนุชา แก#วดารา
63083011176 นายรัชชานนท เพ่ียงพิศ
63083011177 นางสาวเยาวลักษณ กันธิมาพงค 
63083011178 นางสาวรัตนาภรณ โยธินนิธิกุล
63083011179 นางสาวมณฑาณี วงศ ชารี
63083011180 นางสาวสุทธิดา ป7นทะนา
63083011181 นางสาวดวงพร ถนอมจิตต 
63083011182 นางสาวพรธีรา พวงทอง
63083011183 นายณัฐวุฒิ จันทร อินทร 
63083011184 นางสาวฐิติภัทร มะโนพันธ 
63083011185 นางสาวประติภา จันต�ะสอน
63083011186 จ.ส.อ.อิทธิชัย เพียรชนะ
63083011187 นางสาวประภัสรา จิณะเสน
63083011188 นางสาวธารทิพย ผ�านวัฒนกุล
63083011189 นางสาวกนกพร วงศ เจริญ
63083011190 นางสาวกัณฐิกา ดํารงค 
63083011191 นางสาววิลาวัณย ขึมจันทร 
63083011192 นายเสรี เขมิกา
63083011193 นายธนาวุฒิ อุประกุล
63083011194 นางสาวจิราวรรณ ดวงทิพย 
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63083011195 นายจาตุพร ศรียันต 
63083011196 นางสาวชนิกานต อินยะบุตร
63083011197 นางสาวจาฏdพัจน โกมล
63083011198 นางสาวสุวรรณี สุยะวา
63083011199 นางสาวปาณิสรา เมืองใจมา
63083011200 นางสาวจิราวรรณ หลบภัย
63083011201 นายณัฏฐพงศ วุฒิธนากร
63083011202 นางสาวกิติยาพร คงคาลัย
63083011203 นางสาววรรณนภา สุริยา
63083011204 นายณัฏฐ มาลาธง
63083011205 นางสาวอัมภาพรรณ ดวงจันทร 
63083011206 นางสาวขวัญฤทัย โชติพันธุ 
63083011207 นางสาวจุฑามาศ จาคําคง
63083011208 นางสาวสายธาร เดชะบุญ
63083011209 นางสาวกฤติยา เชียงเนาว 
63083011210 นางสาวอัจฉรา ตันกลาง
63083011211 นางสาวอาราญา แปงปุaย
63083011212 นางสาวณภัค เทพยศ
63083011213 นางสาวกนกวรรณ อุ�นอก
63083011214 นางสาวนวพร สินเป1ยง
63083011215 นายกันมล ทันจิตสกุล
63083011216 นางสาวป7ฐน ธินันต ประสงค 
63083011217 นางสาวแพรววนิต แก#วประภา
63083011218 นางสาวปHยะธิดา สงวน
63083011219 นางสาวสลักรัก สูงความดี
63083011220 นายอัครพนธ สุปHนชมภู
63083011221 นางสาวจาระวีย แสงศรีจันทร 
63083011222 นางสาวมาริสา บุญกาวิน
63083011223 นางสาวจิรฐา เมืองนพเก#า
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63083011224 นางสาวนุชดา ดอนนันชัย
63083011225 นางสาวฐิตินันท ไชยอุประ
63083011226 นางสาวพิชชานันท จักร วันนา
63083011227 นายสถิตย พงศ จันเสวี
63083011228 นางสาวปHยะนุช คําถา
63083011229 นายภาณุพันธ ทันใจ
63083011230 นายณัฐวุฒิ เขียวอ�อน
63083011231 นางสาวสุมิตรา สมแดง
63083011232 นางสาวนัทธมน มะโนวงค 
63083011233 นางสาวอรพินท การัยภูมิ
63083011234 นางสาวสุพรรณี คํามาป7น
63083011235 นางสาวศิรประภา ศรีสุภา
63083011236 นางสาววิชุดา สุรินปา
63083011237 นางสาวภานุนารถ ฟูญาติ
63083011238 นายสรวิชญ ลินใจ
63083011239 นายพลธิพัส คําฝ7Uน
63083011240 นางสาวนวลจันทร จินดาทิพย 
63083011241 นางสาวศิริวรรณ ศิลปพงไพร
63083011242 นางสาวเกธิณี ศรีธิเครือ
63083011243 นางสาวอรนุช อุดมสม
63083011244 นายสิงหนาท อินสม
63083011245 นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
63083011246 นายศรราม โปธิบาล
63083011247 นางสาวอรสา เตชะเอ#ย
63083011248 นายเกรียงไกร ยืนชีวิต
63083011249 นางสาวจุฬาฐิกานต เปรมปรีด์ิ
63083011250 นายนเรนทร สูร โรจน วิจิตร
63083011251 นางสาวกัณฐมณี ใหม�ขันธ 
63083011252 นางสาววราภรณ วังแสง
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63083011253 นางชุติวรรณ ชูยกปHZน
63083011254 นางสาวพิจิตรา พิชัย
63083011255 นายชัยชนะ ญาวิระ
63083011256 นางสาวดวงพร ต๊ิบใจ
63083011257 นางสาวฑิมพิกา มณีวัฒนเศรษฐ 
63083011258 นายจักราชัย จิตธรรม
63083011259 นางสุนิษฐาพร นิลคง
63083011260 นางสาววัฒณีย ไชยวิริยะ
63083011261 นางสวรส วนคีรีพิทักษ 
63083011262 นางสาวมัลลิกา คะนัย
63083011263 นางสาวเอื้องฟRา มะโนรพ
63083011264 นางสาวกัญญณัฐณ ทองอร
63083011265 นางสาวพิมนิกา นิวันติ
63083011266 นางสาวอรัญญา ขันเขียว
63083011267 นางสาวสกุณา นทีโสภา
63083011268 นางสาวขวัญฤดี ใจจ#อย
63083011269 นางสาวสุดาภรณ อินต�ะธรรม
63083011270 นางสาวณัฐติกาญ คงแก#ว
63083011271 นายภูมิพัชร กาวิละ
63083011272 นางสาวภาวิณี เมืองสิทธ์ิ
63083011273 นายเสกสรรค ใจคํา
63083011274 นายวรุตม แหลมคม
63083011275 นางสาวพรธิวา ชลธารเสาวรส
63083011276 นายปรีชา เนตร
63083011277 นางสาวสมปรารถนา วันทยา
63083011278 นางสาววรารัตน สีสนิท
63083011279 นายวุฒิชัย พิไสย
63083011280 นางวิรัลพัชร ปHนะถา
63083011281 นางพิสมัย แดงศักด์ิ
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63083011282 นางสาวณัฐวิภา ศิริวัฒน 
63083011283 นางสาวกัณฐิกา ต�ะตุ#ย
63083011284 นางสาวกฤษณา หลวงต๊ิบ
63083011285 นางสาวปาวิกา สมนุ
63083011286 นางสาวธัญวรัตน สมศักด์ิ
63083011287 นางสาวสายธิดา ดาราทรัพย สิน
63083011288 นางสาวละอองดาว ขัดศรี
63083011289 นายณัฐดนัย เมาใจ
63083011290 นายนัฐพงษ สท#านไตรภพ
63083011291 นางสาวกันณิการ จานชา
63083011292 นางสาวรัชพร ชุ�มแพง
63083011293 นางสาวอักษรวลี ศรีบุศย 
63083011294 นางเพ็ญพิมล กันทะวงค 
63083011295 นางสาววราภรณ วิจิตรรังสรรค 
63083011296 นางสาวศิวภรณ เทพขันธ 
63083011297 นายประกฤษฎ ทัศการ
63083011298 นางสาวอัญชนา ตอผา
63083011299 นางสาวกุสุมา เจริญสุข
63083011300 นายณัฏฐ ดิษฐาน
63083011301 นางสาวกัลยาณี บุญจู
63083011302 นางสาวจันทร สุดา ใจยาบุตร
63083011303 นายนันท มนัส อะทะถํ้า
63083011304 นางสาวสุกฤตา สุทัศน  ณ อยุธยา
63083011305 นางสาวสุรัสวดี แก#วเมืองมา
63083011306 นางสาวศิรินันท ใจก�อง
63083011307 นางสาวณัฐธิรา เลิศพิริยะชัยกุล
63083011308 นางสาวบังอร สีแก#วบันดาลสุข
63083011309 นางสาวนิชกานต พงศ สรรเพชญ
63083011310 นางสาวกมลลักษณ แสนหมุด
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63083011311 นางสาวอัจฉริยา พุทธวงค 
63083011312 นางสาวรัตติญา บุญเรือง
63083011313 นายกัมปนาท เรืองแก#วมณี
63083011314 นายธนวันต ยอดนิล
63083011315 นายอดิทัศน ธนะมี
63083011316 นางสาวธนัชชา สว�างใจ
63083011317 นางสาวณัฐฌา ปลูกป7ญญาดี
63083011318 นายพูนทรัพย แก#วกําแพง
63083011319 นายวนศาสตร สุป1
63083011320 นางสาวภัทรา วิชิตผลไพบูลย 
63083011321 นายสุรศักด์ิ ป7นต๊ิบ
63083011322 นางสาวปาริฉัตร สิทธิวงค 
63083011323 นายจิรภัทร บัวผัด
63083011324 นายศุภณัฐ สีกันทา
63083011325 นางสาวอินทิรา ยุทธภิญโญ
63083011326 นางสาววิมลสิริ หงษ คํา
63083011327 นายยุทธภูมิ จินะรักษ 
63083011328 นางสาวดวงกมล ป7ญญาวงศ 
63083011329 นายฉินนรณ ตรัสสุภาพ
63083011330 นายปรัญชัย คําลือ
63083011331 นางสาวจุฑากาญจน วงค ชัย
63083011332 ว�าที่ร.ต.หญิงพรพรรณ กุลตะศรี
63083011333 นายวศิน เตจาโท�น
63083011334 นางสาวอัมพวา ซองดี
63083011335 นางสาวกวัลณัฐ ปงเมฆ
63083011336 นางสาวชมภูนุช ยืนยงคีรีมาศ
63083011337 นางสาวกัลยาภัสร เข่ือนเพ็ชร 
63083011338 นางสาวกุลธิดา ยาวิเลิศ
63083011339 นางณปภัช เยาวสกุลมาศ
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63083011340 นายภูวดล จุมปาจม
63083011341 นางสาวชลธิชา ใจกระเสน
63083011342 นางสาวปานทิพย ต#นชินดา
63083011343 นางสาวฉันธนา ถาเปTง
63083011344 นายผดุงเกียรติ ผลมาก
63083011345 นางภัทริยา ก#อนแสนไชย
63083011346 นางสาวจันทรา เฉิดฉวีบุษบา
63083011347 นายชัยยุทธ แดงศักด์ิ
63083011348 นายภูวดล แย#มแก#ว
63083011349 นายวีรศักด์ิ พงศ ดา
63083011350 นายสุรเชษฐ นะชน
63083011351 นางสาวเบญจวรรณ เดือนดาว
63083011352 นางสาวกชกร ไชยสลี
63083011353 นายจิรัฏฐ คนขยัน
63083011354 นางสาวจุฑาทิต ศิริรักษ 
63083011355 นายฐิติพงษ เชียงหนุ#น
63083011356 นางสาวณุตตรา สุวรรณกุล
63083011357 นางสาวสกุลนีย กาอิน
63083011358 นางสาวพนิดา ชนะพาล
63083011359 นางสาวกนกวรรณ นวลป7นยอง
63083011360 นางสาวฑิฆัมพร โยธา
63083011361 นายนรินทร เสียงเพลิน
63083011362 นางสาวปาณิสรา วังจันทร 
63083011363 นางสาววิมลนัทธ วังสุวรรณรักษ 
63083011364 นายทรงวุฒิ บุญทานุช
63083011365 นางสาวขวัญฤดี ดวงหม่ืน
63083011366 นายสิโรเวฐณ อุไรพันธ 
63083011367 นายฐิติโชติ ดวงธิมา
63083011368 นางสาวณัชชารีย รู#ฉลาด
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63083011369 นายจตุรภุช รัตนะ
63083011370 นางสาวทาริกา ท#าวทา
63083011371 นางสาวโสภิดา แม�ลังก�ะ
63083011372 นางสาวพรรณราย ลัทธิกุล
63083011373 นางสาวอัจฉรา ป7ญญาเปTง
63083011374 นางสาวอัมรินทร ผางคํา
63083011375 นายฉันทภณ ทัศนภิญโญ
63083011376 นายฐาปกรณ ชมภูศรี
63083011377 นายนนทพัทธ เวทยานนท 
63083011378 นายพงศธร ห�วงวงค 
63083011379 นายมงคล ทวีความสุข
63083011380 นางสาววินิษา เขียวสุทธิ
63083011381 นางสาวลีลาวดี ปาลี
63083011382 นางสาวสุธิดา เมืองเป1Uย
63083011383 นายเอกชัย พิญโญ
63083011384 นายศิณะพงศ สุรินทอง
63083011385 นางสาวนลินนุช อินทจักร 
63083011386 นางสาวนราศิณี แก#วใหลมา
63083011387 นางสาวสุรัฐญา มูลยังกาย
63083011388 นางสาวศิริวารินทร หมวกเครือ
63083011389 นางสาววรพร นามเทพ
63083011390 นายศุภณัฐ สุธรรมจารี
63083011391 นายอุดมพงค ญาณะศร
63083011392 นายนันทวัฒน ปHZนทิพย 
63083011393 นางสาวธัญรัตน สาคร
63083011394 นางสาวกนกพร แปงปวน
63083011395 นายจักรพงษ ศรีแปงวงค 
63083011396 นางสาวปHยนุช วงศ กาแก#ว
63083011397 นางสาวณัฐริกา วงศ เรียน
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63083011398 นายเชษฐา ดวงรัตน 
63083011399 นางสาวรัชนี วงค อุด
63083011400 นายฐิติพงศ ไชยมงคล
63083011401 นางสาวขวัญชีวา ณ ลําปาง
63083011402 นายภัทรพงษ ทิเก�ง
63083011403 นางสาวสิริขวัญ แก�นแก#ว
63083011404 นายสรัล ปHนตาปวง
63083011405 นางสาวขวัญเรียม ก#อนแก#ว
63083011406 นางสาวนิภาพร อินต�ะสม
63083011407 นางสาวพิมพ ณภัทร โพชะจา
63083011408 นายธวัชชัย ศรีวงศ 
63083011409 นางสาววรรณิกา เชื้อราษฎร 
63083011410 นายรวิพล ขัตยะราช
63083011411 นางสาวพรทิพา ไชยลังกา
63083011412 นางธัญมนวรรณ อินต�ะนัย
63083011413 นางสาวชัญญานุช ไชยพรมมา
63083011414 นางสาวอารีรัตน สันใจ
63083011415 นายศุภากร ป7ญญากาศ
63083011416 นางสาวศิรินภาพร ภักดีสอน
63083011417 นางสาวมณีรัตน จันทร มา
63083011418 นายจิรายุ คุณศึกษา
63083011419 นายอิทธิ รัตนาทิพากร
63083011420 นางสาวพักตร ชนก ฝcกฝน
63083011421 นางสาววรรณิสา แก#วจันทร เพชร
63083011422 นางสาวประภัสสร ใจสว�าง
63083011423 นายเฉลิมเกียรติ แก#วสมวาง
63083011424 นางสาวเพ็ญนภา ไชยสถาน
63083011425 นายสุขุม พวงขจร
63083011426 นางสาวชุติพร สุดเฉลามาลี
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63083011427 นายยศภัทร ศรัทธารมย 
63083011428 นางสาวอุษณีย คําทีระ
63083011429 นางสาวสุปราณี ไร�รุ�ง
63083011430 นางสาวมณกร กันเพชร
63083011431 นางสาวมะลิวัลย สมบูรณ มากทรัพย 
63083011432 นางสาวกฤษณา วรรณศักด์ิ
63083011433 นางสาวรุ�งนภา พิลัยหล#า
63083011434 นายดุสิต ทองอ่ํา
63083011435 นายนิพิฐวัชร ธนกรอังกูล
63083011436 นางสาวณัฐธีรา อุตมา
63083011437 นายธนบดี ปHZนทศิริ
63083011438 นายธนภัทร คําจ่ิง
63083011439 นางสาวจินตนา โคกเกษม
63083011440 นายณัฏฐ วัฒน ภูมิพันธ 
63083011441 นายจิรศักด์ิ พรมมินทร 
63083011442 นายวิฆเนศ ทิพรส
63083011443 นางสาวชุติกาญจน หล#าสา
63083011444 นายพัฒฐานนท ยะนุ
63083011445 นางสาวเกตุศรินทร ปกแก#ว
63083011446 นายกรกฎ สวยงาม
63083011447 นางสาวชนนิกานต ณ เชียงใหม�
63083011448 นางสาววรฤทัย เขียวเพชร
63083011449 นางสาวสายพิมพ ปาระหงษ 
63083011450 นางสาวอังคณา ไชยองการ
63083011451 นางสาวสิรินทร ฉัตร งามขํา
63083011452 นางสาวชุติกาญจน รู#หลัก
63083011453 นางสาวนพวรรณ เรือนม่ัน
63083011454 นางสาวผาณิต ขัดทา
63083011455 นางสาวศุภาวรรณ แก#วเทพ
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ระดับปริญญาตรี

63083011456 นางสาวธนาภรณ จันทร คล#าย
63083011457 นางสุมารินทร ประเสริฐนู
63083011458 นางสาวปวีณา ยาวิละ
63083011459 นางสาวเทียนตา สงสภาต
63083011460 นางสาวประวีณา สุขเส#า
63083011461 นางสาวศิริลักษณ จินา
63083011462 นางสาวชนาพร แสงจันทร ไทย
63083011463 นางสาวลักษณา ดัดถุยาวัตร
63083011464 นางสาวจุฑาลักษ วงศา
63083011465 นางสาววราภรณ คําเชียงเงิน
63083011466 นายธนวัฒน วงค นาง
63083011467 นางสาวรัตนพร บุญพรม
63083011468 นางฉันทิสา ตาป7ญโญ
63083011469 นางสาวพรวรินทร อัครวรโชติ
63083011470 นายนพรัตน อุปะละ
63083011471 นางสาวสุนิสา สมศักด์ิ
63083011472 นางสาวรชตวรรณ แผนเสือ
63083011473 นางสาววิภาวรรณ หม่ืนวัง
63083011474 นางสาวณัฐณิชา เมษา
63083011475 นางสาววรรวิลัย แซ�กือ
63083011476 นางสาวฤทัย แสงสุริย วงศ 
63083011477 นายพงษ วริษฐ พรมรักษา
63083011478 นางสาวรุ�งอรุณ ป_นแก#ว
63083011479 นางสาวกชกร วิริยนําชัยกุล
63083011480 นายอภิสิทธ์ิ วิชา
63083011481 นางสาวปรมาภรณ ไกลถ่ิน
63083011482 นางสาวอุไรวรรณ มณีศรี
63083011483 นายวิลัย อินทรักษ 
63083011484 นายเกียรติศักด์ิ สายป7ญญาใย
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ระดับปริญญาตรี

63083011485 นางสาวธรรมสรณ ย้ิมแสง
63083011486 นางสาวกนกพร วิชาเถิน
63083011487 นายเพชรภิมุข พัฒศรี
63083011488 นางสาวสุภาภรณ บุตรพรม
63083011489 นางสาวสุทธิดา จินดากาศ
63083011490 นายอุดมศักด์ิ สมบัติใหม�
63083011491 นายชลวัชร พะโรศิลปQ
63083011492 นางสาวอรุณรัตน อัครพงศ พิสิฐ
63083011493 นายทนุพงษ เขียวดี
63083011494 นายจินณวัตร ฟูวงค สิทธ์ิ
63083011495 นางสาวศศิธร ปวงขัน
63083011496 นางสาวสุภดา ไลยรัตน 
63083011497 นายวุฒิชัย อัครผล
63083011498 นายชานน พอใจ
63083011499 นางสาวสุดารัตน ภูมิรัตน 
63083011500 นายจีรพันธ ริยะนา
63083011501 นายนครินทร สุทินนะ
63083011502 นายชนาธิป ไชยศิริวงค สุข
63083011503 นายประมวล จันต�ะพันธ 
63083011504 นางสาวทัดดาว อุทัย
63083011505 นางสาวเดือนดาเรศ ทาสิริ
63083011506 นายจิรวัฒน ชุ�มมงคล
63083011507 นายกรกต สุวรรณยศ
63083011508 นางสาวออรญา ไชยชิน
63083011509 นางสาวอมรรัตน เชื้อเจ็ดตน
63083011510 นายธนากร ป7ญญาคง
63083011511 นายไกรสิทธ์ิ มะโนแสน
63083011512 นางสาวสุภัชชา ทองสุข
63083011513 นางสาวพฤกษาชาติ อินทะจักร
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ระดับปริญญาตรี

63083011514 นายเริงศักด์ิ กานนอดิเรก
63083011515 นางสาวชลติญา แววก่ิง
63083011516 นางสาวณิชติยา กองคํา
63083011517 นางสาวสุธีธิดา วงศ ฉายา
63083011518 นางสาวพัชรินทร แต#มรู#
63083011519 นางสาวอภิญญา เลาะไชยสงค 
63083011520 นางสาวกาญจนา ทองนพคุณ
63083011521 ว�าที่ ร.ต.ธนาธร บวรวัฒนะ
63083011522 นายภานุพงศ นันตะนะ
63083011523 นางสาวตรีรัตน สังฆมานนท 
63083011524 นางสาววรรณวิภา จินดามาตย 
63083011525 นางสาวสุธิดา โพธ์ิทอง
63083011526 นายวานุเทพ ทาวัน
63083011527 นายธวัชชัย ด่ืนตา
63083011528 นายเอกพงษ หลักแต�ง
63083011529 นางสาววิภาวดี พิณชัย
63083011530 นางสาวธิศวรรณ สมศักด์ิ
63083011531 นางสาววนิสรา จันทร ใหม�
63083011532 นางสาวพิมพ กนก อ2องพู�
63083011533 นางสาวลัดดา ปูJเที่ยง
63083011534 นางสาวกฤษราพรรณ กันทับ
63083011535 นางสาวแพทคัลลีญา ตาลสิทธ์ิ
63083011536 นางสาวธีราพร สุริภา
63083011537 นางสาวยุพารัตน กันยะมี
63083011538 นางสาวกชวรรณ ป7ญโญ
63083011539 นายอลงกรณ สมจิต
63083011540 นางสาวศิริลักษณ เมืองนันท 
63083011541 นางสาว-ขวัญวิกา จันทร โฉม
63083011542 นางณิชชาพัชญ ม่ังมูล
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ระดับปริญญาตรี

63083011543 นางสาวกัณธิญา ทัฬหพัชรกุล
63083011544 นางสาววรารัตน เผ�าป7ญญา
63083011545 นางสาวเสาวณีย ยศต้ือ
63083011546 นางสาวพิรินันท สอาดล#วน
63083011547 นางสาวพัชรียา เพ็งโหมด
63083011548 นางสาวจันจิรา พิมดี
63083011549 นางสาวรดา แซ�เฒ�า
63083011550 นางสาวเรวดี มาก2า
63083011551 นางสาวเกศินี รัตนัง
63083011552 นางสาวมัชรินทร สายอิ่นแก#ว
63083011553 นายสิทธิพงศ ศรีธิWใหญ�
63083011554 นางสาวอภิรุจี จันเวียง
63083011555 นางสาวสุนิษา อุตมะ
63083011556 นางสาวจุฬาลักษณ ยะมือ
63083011557 นายวิทิตย ชัยวันดี
63083011558 นางสาวศิริพร จันทิมา
63083011559 นางสาวภัควลัญชญ สิรินันทน กุล
63083011560 นางสาวภามรินทร ยาจันทร 
63083011561 นายธนพล กาวิละ
63083011562 นายรัชต พล พันธุ จําเริญ
63083011563 นางสาวศุภาลักษณ รักร�วม
63083011564 นางสาวเนตรชนก แก#วมา
63083011565 นายพงษ  ธวัช ยาวิไชย
63083011566 นายพงศ ศักด์ิ คํานาค
63083011567 นายคมสัน จันทร มาลี
63083011568 นางสาววิภาดา อุนจะนํา
63083011569 นางสาวนิชนันท แก#ววัฒนะ
63083011570 นายธนวันต วงค คําปวน
63083011571 นางสาววิลาสินี คําหล#า
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ระดับปริญญาตรี

63083011572 นางสาวรวมพร สุขย่ิง
63083011573 นางสาวปริญญารัตน เกษมณี
63083011574 นางสาวศุภรัตน การุณย วิจิตร
63083011575 นายธวัชชัย คําบุรี
63083011576 นางสาววรรณศิริพร ต#นกลาง
63083011577 นางสาวเกวลี รุ�งทวีพิทยากุล
63083011578 นางสาวนงนุช เหมืองพูล
63083011579 นางสาวสวนีย มุงเมือง
63083011580 นางสาวสุดารัตน อุ�นนะ
63083011581 นางสาววิมลณัฐ สุทธสม
63083011582 นางสาวธิติสุดา นามะวงศ 
63083011583 นางสาวสุกัญญา คําแส
63083011584 นางสาวธนิชา เวทย สิทธ์ิ
63083011585 นายศุภจิตร สิรินันทจิตร 
63083011586 นางสาวนงนภัส วรรณเลิศ
63083011587 นางสาวศตพร วงศ สุริยา
63083011588 นายนที จันทร ดวง
63083011589 นางสาวกวินธิดา บุตรชา
63083011590 นางสาวญาสุมินทร ปาละวงศ 
63083011591 นางสาวพัชชาภรณ พวงสอนใช#สกุล
63083011592 นายกฤษดา เทพอุดม
63083011593 นางสิริกัญญา ลือจ2อม
63083011594 นางสาวรัชฎาพร อุดหนุน
63083011595 นางสาววารุณี เทพฝ7Uน
63083011596 นายปริวัฒน ม่ังมูล
63083011597 นายกฤษฎา กองนันตา
63083011598 นางสาวรุ�งอรุณ คําเก
63083011599 นางสาวกรหทัย ธงสิบสอง
63083011600 นางสาวพิชยาภรณ สมคิด ศิริ สกุล 
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ระดับปริญญาตรี

63083011601 นายศิรพงศ ยอดปา
63083011602 นางสาวทักษพร ปHยะทัสสี
63083011603 นายปวิช ศิริอธิคม
63083011604 นางสาวกมลทิพย คําอ#าย
63083011605 นางสาวณิชา เหมะจุฑา
63083011606 นางสาวนิราพร วีระน#อย
63083011607 นางสาวพรพิมล เตชะเอ#ย
63083011608 นายภัทรพล กันธะมัง
63083011609 นายพิพัฒน ณ เมธา
63083011610 นายพุฒิเมธ มะโนนัย
63083011611 นางสาวสุพิชญา ตาแก#ว
63083011612 นายณัฐชัย ธีรติวาณิชย 
63083011613 นางสาวสิริกัลยา เครือสุข
63083011614 นางสาวเรืองรอง กาจินะ
63083011615 นายอนุชา ญาณกาย
63083011616 นางสาวจิรารัตน ดัดงอน
63083011617 นางสาวรัตติยา มาสาย
63083011618 นางสาวเฉลิมพร สัณหาภิรมย กุล
63083011619 นางสาวรุ�งฟRา เจริญเมืองมูล
63083011620 นางสาวอรทัย ไชยวงค 
63083011621 นายอภิรักษ จุณศิริ
63083011622 นางสาวรัชนู สมควร
63083011623 นายปฏิพัตร เยาวเรศ
63083011624 นางสาวธิดารินทร ธนะเนตร
63083011625 นางสาวธนัญภรณ อนุพจน มนตรี
63083011626 นางสาวธิดารัตน ป7ญโญใหญ�
63083011627 นางสาวสาวิตรี เกียรติอนันต 
63083011628 นางสาวบัณฑิตา สวาสด์ิญาติ
63083011629 นางสาวภัคกมล ใจมา

หน#า 401 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011630 นางสาวมณีกานต สุกปาย
63083011631 นายพนา นินรัตน 
63083011632 นางสาวชญานิศ รัมจันทร 
63083011633 นายสุรชาติ มูลถี
63083011634 นางสาวอริศรา ติวงค 
63083011635 นายณัฐภัทร พรหมโชติ
63083011636 นายธนโชติ จอมชาญพันธ 
63083011637 นางสาวพิชชาพร วัฒนสมบัติ
63083011638 นางสาวรัตติยากร เชื้อหมอ
63083011639 นายธรระวัฒน เทพสืบ
63083011640 นางสาวสุมินตรา กาต๊ิบ
63083011641 นางสาวกาญจนา ดวงศรี
63083011642 นางสาวสลิษา โด�งดัง
63083011643 นางสาวภาวิดา แก#วจัน
63083011644 ว�าที่ร.ต.หญิงป7ทญา อุ�นตุ#ย
63083011645 นางสาวศรัญญา ป7Pนเก๋ียง
63083011646 นางสาวกุลณดา วงศ ไชยา
63083011647 นางสาวสุดารัตน ต�ะรังษี
63083011648 นางสาวบุณฑริกา ม�วงทิม
63083011649 นางวิชชุดา กิติศรีวรพันธ 
63083011650 นางสาวสุณีรัตน จะซา
63083011651 นายนิติกร จอมวงค 
63083011652 นางสาวทิพวรรณ นิ่มกระโทก
63083011653 นางสาวนันทวรรณ คําเปTง
63083011654 นางสาวเพ็ญฤดี ปานันท 
63083011655 นางสาวชลธิชา สุขใจ
63083011656 นางสาวกัลย สุดา ขันแก#วม่ิง
63083011657 นายบุญญฤทธ์ิ ไชยคํา
63083011658 นางสาวชญาพร เสวตกุล

หน#า 402 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011659 นางไอรดา ภูเมืองปาน
63083011660 นางสาวนฤมล เตชะตน
63083011661 นายประภาส เพียงตะโก
63083011662 นายวรฉัตร เสวะกะ
63083011663 นางสาวคณาพร รังษี
63083011664 นางสาวตรีทิพยนิภา ภูคา
63083011665 นางสาวณัฐชาลินีย แขชัยพร
63083011666 นายณัฐวัตร ไชยดิรก
63083011667 นางสาววณัชยา แพรดํา
63083011668 นางสาวก่ิงกาญจน สายคําปRอม
63083011669 นางสาวญานิกา อิ่นคําแก#ว
63083011670 นางสาวเจนจิรา สอนปHงคํา
63083011671 นางสาววชิรญาณ พันธุ วิเศษ
63083011672 นายร�มฉัตร มาไกล
63083011673 นางสาวกชกานต กาวิละ
63083011674 นายศิริชัย นิธะ
63083011675 นางสาวอรอุมา ลําพูน
63083011676 นายปฏิภาณ ยุทธแสน
63083011677 นางสาวชญาทิภา อุ�นอินต�ะ
63083011678 นางสาวปราณปรียา บุญประสม
63083011679 นายกรณ ยะมัง
63083011680 นายวิทยากร จิตอารี
63083011681 นายนิรัชนะ พละดร
63083011682 นางสาวสุดาวัลย ไชยภูมิ
63083011683 นางสาวสุวิชา เจริญเมือง
63083011684 นางสาวปาริชาติ วงค ขัติย 
63083011685 นางสาวกนกพร เตชะสาย
63083011686 นายสมคิด คงบันลือ
63083011687 นางสาวพิณญาภรณ วงค แสนเรือน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011688 นางสาวฌัชฎาภรณ โพทะจะ
63083011689 นายนัฐพงษ วิละขันคํา
63083011690 นายณัฐพล ตันสุวรรณ
63083011691 นางสาวธนิดา เล็กวงค พร
63083011692 นางสาวจุไรลักษณ ศรีโชค
63083011693 นางสาวปริณดา นิลคูหา
63083011694 นางสาวนาตยา ภาวะนา
63083011695 นางสาวณัฐธิดา ดอนกาวิน
63083011696 นางสาววิชุดา รองกาศ
63083011697 นายอาณัติ ดิษฐ กระจัน
63083011698 นายณัฐกานต แปงใส
63083011699 นางสาวสิริวิมล สินธุมัด
63083011700 นางสาวจุฑามาศ ใจหลัก
63083011701 นางสาวจินตนา พลับพลึงไพร
63083011702 นายวิทยา โสภาสถาวรกุล
63083011703 นางสาวชนิศวรา นาเมือง
63083011704 นายมานิตย โนจากุล
63083011705 นางสาวพิทยารัตน โมตาลี
63083011706 นายภคิน ใจแก#วแดง
63083011707 นายสมคิด บุญชวน
63083011708 นางสาวอลิษา จําปาปHน
63083011709 นางสาวจิราพร กองมณี
63083011710 นายพุฒิสรรค เกตุมรรค
63083011711 นางปภาวรินทร สีสา
63083011712 นางสาวพัชรี บุญเรือง
63083011713 นางสาวอนงค พรรณ อาตมียะนันท 
63083011714 นางสาวจุไรรัตน ปงเทพ
63083011715 นางสาววาสินี ว�องไว
63083011716 นางสาวจิรัชญา ตรงสุวรรณ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011717 นายพศิน ศิริเขตต 
63083011718 นางสาวภูริชา เข่ือนพันธ 
63083011719 นางสาววาสนา ไชยารักษา
63083011720 นางสาวณัฐกานต บุญชุม
63083011721 นายสง�า ไพโรจน สกุลกาล
63083011722 นางสาวอนงนาฎ ชํานาญ
63083011723 นางสาวธนพร แซ�หยาง
63083011724 นางสาวกัญธญาภรณ ฟูคํา
63083011725 นายรุ�งสุริยันต เสนเสาร 
63083011726 นายสมคิด จิตดําริห 
63083011727 นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง
63083011728 นางสาวธัญญาลักษณ ขันแก#ว
63083011729 นางสาวพัณณิตา มาระเงิน
63083011730 นางสาววิภาวรรณ ตาบุรี
63083011731 นางสาวฐิติชญาณ สร#อยฟRา
63083011732 นางสาววนารินทร ใจซ่ือ
63083011733 นายพลวัฒน กันทะสม
63083011734 นายศรายุทธ ภูพันนา
63083011735 นางสาวรัชนีกรณ ปานบุญ
63083011736 นางศริญญา ศรีนันตา
63083011737 นางสาวพัตธิตา เกนทา
63083011738 นางสาวชิสาพรรณ วงศ ครองศักด์ิ
63083011739 นายภานุพงษ อุจินา
63083011740 นางสาวบุปผา ว�องสาริกิจ
63083011741 นายไกรวิชญ สิริพนาวัฒน 
63083011742 นางสาวมินตรา คําปูรี
63083011743 นายเอกรัตน จริยา
63083011744 นางสาวชญานิศ เทียมแสน
63083011745 นายสุทน ทิมจีน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011746 นางสาวพรพิมล ลาวเครือ
63083011747 นางสาวอมรรัตน สิทธิหาญ
63083011748 นายตนุภัทร กองรัตน 
63083011749 นายจารุพงศ เนื่องทะบาล
63083011750 นางสาวสุภกัญญาวรรณ สดับ
63083011751 นายปฏิภาณ กอหลวง
63083011752 นายจตุรภัทร ปาโกวงศ 
63083011753 นางสาวธนพร อุปทิน
63083011754 นายมงคลชัย ช�างคํา
63083011755 นางสาววริศรา เรือนพันธ 
63083011756 นางสาวทศพร ศิริปaา
63083011757 นางสาวอัจฉรา เสารางทอย
63083011758 นายวรกรณ ก่ิงม่ัน
63083011759 นางสาวปรีณาพรรณ ดวงจันทร 
63083011760 นางสาวแพรพลอย ต�างใจ
63083011761 นายเปรม นันทมงคลชัย
63083011762 นางสาวณิชาภัทร สุริยะ
63083011763 นางสาวแก#วกาญจน พนมไพร
63083011764 นางสาวสุนิสา เพลียวงศ 
63083011765 นายภัทรพงศ อุดาหน
63083011766 นางสาวสุธาทิพย เที่ยงธรรม
63083011767 นายวรนาถ แสนดวงดี
63083011768 นางสาวเจนจิรา ไชยสุวรรณ 
63083011769 ว�าที่ ร.ต.นโรดม ศรีจักร 
63083011770 นางสาวสิริธร มีสุข
63083011771 นางสาวจุฑามาศ จินะนา
63083011772 นายสุชากฤช ท#าวแก#ว
63083011773 นางสาวนภาภรณ อภิเสริมสกุล
63083011774 นางอรุณรัตน พุทธวงค 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011775 นางสาวทิพรัตน ทิพย ป7ญญา
63083011776 นายชาญณรงค ทาหล#า
63083011777 นางสาวณัฐณิชา ไทยใหม�
63083011778 นายจิณณวัตร เดชดาวเรือง
63083011779 นายศักด์ิพิพัฒน จันทร ธิมา
63083011780 นางสาวกมลทิพย สุริยะวงศ 
63083011781 นางสาววราลี เชยบาล
63083011782 นางสาวณัฐริกา งามดี
63083011783 นางสาวกัญญ วรา ช�างฆ#อง
63083011784 นางสาว รัตนาภรณ บุญ ทา
63083011785 นางสาวสิประภา บุบผาวรรณา
63083011786 นางสาวธนัญญา กล#าจริง
63083011787 นางสาวเบญจาพร สมร�าง
63083011788 นายเสกสรรค กองเขียว
63083011789 นางสาวอัจฉราพรรณ วันเคลื่อน
63083011790 นางสาวคันธมาทน ทํางาม
63083011791 นางสาวพรวิไล สิทธิเรือง
63083011792 นางสาวสุนิสา อุ�นเรือน
63083011793 นายชิสาพัชร จรูญป7ญญามณี
63083011794 นางสาววรรณธิดา วงค สีดา
63083011795 นายภานุพงษ พ่ึงศรี
63083011796 นางสาวพิสมัย เลิศวงค มธุรกร
63083011797 นางสาวสุนิลตรา พยัคฆ สัก
63083011798 นางสาวนฤมล โชควิบูลย ชัย
63083011799 นายณัฐวัตร ธัญญสิทธ์ิ
63083011800 นางสาวอรทัย จิตสันติ
63083011801 นายทรงวุฒิ นามสูง
63083011802 นางสาวกนกวรรณ ป7นเจิง
63083011803 นางสาวธัญญรัตน หร�อยดา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011804 นายเจษฎา ศรีจันทร ตา
63083011805 นายธนโชติ จรรยาสูง
63083011806 นางสาวอาภรณ นันต�ะรัตน 
63083011807 นางสาวศศิธร ไชยวงศ 
63083011808 นางสาวพิรานันท เมืองมา
63083011809 นางสาวพนิดา ท#ายนาวา
63083011810 นายอานุภาพ ไววาง
63083011811 นายภัชรกานต ทองคํา
63083011812 นางสาววาลิณี คันทะเนตร
63083011813 นางสาวปริศนา ทําอินแก#ว
63083011814 นางสาวกาญจนพร ศรีลาคํา
63083011815 นางสาวกัลยกร พิสิฐธนกร
63083011816 นายรัชพล ฤทธิรงค ธาดา
63083011817 นายชัยนันท จิตต ทา
63083011818 นายต�อพงษ ลังกาดี
63083011819 นางสาวมุกศจี ศรีสัตตบุตร
63083011820 นางสาวจิรัชญา เกียรติภัทราภรณ 
63083011821 นายกฤฑภาส อุดมมิตย 
63083011822 นางสาวรุ�งอรุณ อินเลี้ยง
63083011823 นางสาวอัมพวัลย ชัยนาวา
63083011824 นางสาวชนกนันท จันทําโรง
63083011825 นางสาวธัญญพัทธ คะปูคํา
63083011826 นายรัชพงษ  ปรีชาภิลักษณ  
63083011827 นายเอกพงศ สิงห คํา
63083011828 นางสาวสยุมพร แผงเวช
63083011829 นายอิทธิพัทธ ปHนตานา
63083011830 นางสาวนรินทร ทิพย ใจมูล
63083011831 นายธนิต เกียรติการัณย 
63083011832 นางสาวอัจฉราพร เถาเมืองใจ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011833 นางสาวเยาวลักษณ ชัยวงศ 
63083011834 นางสาวเสาวภา ตาสา
63083011835 นางสาววาสนา พรหมเมตจิต
63083011836 นางสาวสุรีรัตน สงวนใจ
63083011837 นางสาวอัญชลีพร ลายสายคํา
63083011838 นายเอกราช ไทยใหม�
63083011839 นางสาวโสภิตา ด�านฤทธิไกร
63083011840 นางสาวจุฑารัตน เทพคําปลิว
63083011841 นางสาวกัณจนาจ เครือนวล
63083011842 นางสาวภัทรพร อุทอง
63083011843 นางสาวรัชนีกร ต�ะวันนา
63083011844 นางสาววิลาวรรณ ปุaยฟู
63083011845 นางสาวจุฑาทิพย สวนผล
63083011846 นางสาวสัชฌุกร กอบแก#ว
63083011847 นางฐิติมา สิงห ใจ
63083011848 นางสาวจุฑาทิพย พันธุ วิชัย
63083011849 นางสาวสุภาพร ปารีเสน
63083011850 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลชิด
63083011851 นางสาววรรณฤดี เพชรเขียว
63083011852 นายฐาปกรณ สังเวียนวงค 
63083011853 นางสาวสุวันษา ขันธิมา
63083011854 นางสาวอภิญญา กลิ่นหอม
63083011855 นางสาวกานต พิชชา อินวิจิตร
63083011856 ส.ต.อ.ณฐพล ภิวงค 
63083011857 นางสาวศิริลักษณ กําแทง
63083011858 นางสาวชลดา พรหมวงศ 
63083011859 นางสาวอรกัญญา มันตะนา
63083011860 นางสาวพิจิตรา ประกอบมี
63083011861 นางสาวกรกช กันธิยะ
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ระดับปริญญาตรี

63083011862 นายวรากรณ อนุสนธ์ิ
63083011863 นางสาวบรรจงวาด ใจพุก
63083011864 นางสาวเกวลี อินตาเป1Uย
63083011865 นางสาวกมลนิตย  จันตาทะ
63083011866 นางสาวณัชชานันท ขันธรักษ 
63083011867 นางสาวลีลาวัต จากัน
63083011868 นายเกียรติพงศ บุตราสวรรค 
63083011869 นางสาวณัฐาภรณ ทองงาม
63083011870 นายณัฐพงศ สุวรรณเลิศ
63083011871 นายสุทธิเกียรติ ยศพรม
63083011872 นางสาวณัฐลิน นันต�ะเสน
63083011873 นายธนารักษ ราดรัญญา
63083011874 นางเกศรินทร พันธุรัตน 
63083011875 นางสาวนริศา มหาวัน
63083011876 นายศิวกร แก#มสาน
63083011877 นางสาวมาลินี วงศ วุฒิ
63083011878 นางสาวเกศวรินทร ดิฐวสุธร
63083011879 นางสาวสุภาพร สายทิ
63083011880 นางสาวสุพรรณี ใจมูล
63083011881 นายโยธิน แหลมกล#า
63083011882 นางสาวนภัสวรรณ พูลใจ
63083011883 นางสาวเกษรัตน ผลสลัด
63083011884 นางสาวรัตน มณี โรจนคีรีสันติ
63083011885 นายธฤต กาวี
63083011886 นายสุคุณวัต สุขแก#ว
63083011887 นางสาวลลิตา ลามะพรม
63083011888 นางสาววรารัตน ใจรัก
63083011889 นางสาวพิราวรรณ บ#านสระ
63083011890 นายปรเมศ เมฆแสน

หน#า 410 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011891 นางสาวสุทธิดา นามวงศ 
63083011892 นายเชาวฤทธ์ิ สุนันก้ิง
63083011893 นายอนุกุล ชุ�มชัย
63083011894 นางสาวพรนภัส พุฒพวง
63083011895 นางสาวณัฎฐธิดา สบบง
63083011896 นางสาวโสรยา มณีแก#ว
63083011897 นางสาววชราภา อินทรสถิตย 
63083011898 นางสาวชญานี ไชยกูล
63083011899 นางสาวณัฐอร แก#วมาลา
63083011900 นางสาวสิรินดา ทะปาละ
63083011901 นางสาวธนวรรณ ขันธสีลา
63083011902 นายธวัฒน ชัย อ#อยหวาน
63083011903 นางสาวญาสุมินทร คําเที่ยง
63083011904 นางสาวเปมิกา เทพดวงแก#ว
63083011905 นางสาวสุทธิดา กาวีย 
63083011906 นางสาวสุวิภา ใจกล#า
63083011907 นางสาวศิรินทร ทิพย ตุ#ยดี
63083011908 นางสาวทิพวรรณ ป7นแสน
63083011909 นางสาวจิราพร ระคาไพ
63083011910 นางสาวพรสุดา โพธ์ิเหลือง
63083011911 นายอธินันท ไร�นุ�น
63083011912 นายฐาปกรณ เพ็งมีศรี
63083011913 นางเด�นนภา เชื้อยี
63083011914 นางสาวรุ�งทิวา บัวทอง
63083011915 นางสาวอศัลยา คํานึงสิทธิ
63083011916 นางสาวสุธิดา อุดถา
63083011917 นางสาวกฤติยาภรณ เทพแซน
63083011918 นายเกียรติกุล จันทร เทพ
63083011919 นางสาวเกศญาภัค วงษ ทหาร

หน#า 411 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011920 นางสาวศิรินภา พรมมาแบน
63083011921 นางสาวสุดารัตน เมืองคํา
63083011922 นายสิริวัฒน ไชยานนท 
63083011923 นายพฤทธ์ิเดช พรพิริยะวงษ 
63083011924 นายจักรพันธ กาวิละ
63083011925 นางสาวอรณิชา คําอ�อน
63083011926 นางสาววรัญญา ธรรมจิตาเจริญ
63083011927 นางสาวสุธัญญา สุรจิต
63083011928 นายณัฐพงษ ใบบอกบุญ
63083011929 นายประฎิยุทธ์ิ จ�อนตะมะ
63083011930 นางสาวสุธาสินี สุริโยทัย
63083011931 นางสาววราภรณ คําบุญ
63083011932 ว�าที่ร.ต.หญิงธิดารัตน  สุวรรณ ลพ
63083011933 นางสาววริศรา นันติแสน
63083011934 นายณัฐพงศ เตชะ
63083011935 นางสาวธนวรรณ ประมูล
63083011936 นายคเชนทร พล กาบจันทร 
63083011937 นางสาวฐิติมา กองแก#วโยธา
63083011938 นายเจษฎากรณ โสภาวรรณ 
63083011939 นางสาวสุกัญญา ข#าวกํ่า
63083011940 นายสาริทธ์ิ กริยา
63083011941 นางสาวพรรณทิวา นันทวรรณ 
63083011942 นางสาวกัญญาณัฐ มูลใจยา
63083011943 นางสาวอมรรัตน ล#อมลาย
63083011944 นายอนุพงษ วงษ ลุน
63083011945 นางสาวจินต จุฑา ปRอมปJา
63083011946 นายพันธกานต วังราษฎร 
63083011947 นางสาวสุภัทรา คันธา
63083011948 นายธนวัฒน อินทะวงศ 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011949 นางสาวสุภาภินันท ส�างใส
63083011950 นายธีรพจน เชื้อเรือนงาม
63083011951 นางสาวกานต นภา แสงทอง
63083011952 นางสาวภักจิรา คําเครือ
63083011953 นางสาวนิตยา โนจา
63083011954 นายธนเดช นันตาฤทธานนท 
63083011955 นางสาวพรหมพร พรมรักษา
63083011956 นางสาวณหทัย ภูมิรุ�งโรจน 
63083011957 นางสาวนวพร คําก#อน
63083011958 นางสาวรุ�งทิวา ขันพนัส
63083011959 นางสาวปHยะนุช ปลอบโยน
63083011960 นายอานนท เชื้อบุญยืน
63083011961 นางสาวรัตนาวดี พรมสุริยา
63083011962 นายเฉลิมเกียรติ วงค อาษา
63083011963 นางสาวกัลยารัตน ปรีจันทร 
63083011964 นางสาววรางคณา ต้ังศุภจรูญนุกูล
63083011965 นางสาวสุภาวิณี สีลาเม
63083011966 นายชัชพงค นําปูนสัก
63083011967 นางสาวสตรี ไชยวรรณ 
63083011968 นางสาวณิชรัตน ดัดงอน
63083011969 นางสาวดาราณี คําคง
63083011970 นายทนงศักด์ิ กันแก#ว
63083011971 นางสาวก่ิงผกา พาจรทิศ
63083011972 นางสาวสุดารัตน ตะนะเกตุ
63083011973 นายอภิวัฒน มาหล#า
63083011974 นางสาวนิลุบล จันทร ขอด
63083011975 นางสาวจริยา ริยะปJา
63083011976 นายนนทพัทธ เจนเขตต การณ 
63083011977 นางสาวปาวีณา อ#นนาง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083011978 นางสาวเบญจมาศ เชียงราย
63083011979 นางสาวสุธินี เทพคีรี
63083011980 นางสาวณัฐธิดา อิทธิสัมพันธ 
63083011981 นายนิทวัตร มะโนแสน
63083011982 นางสาวประภาภัทร สละชุ�ม
63083011983 นางศุภิดา ชัยพรหม
63083011984 นางสาวรัตนาภรณ ใจจิตต 
63083011985 นายวิทวัส คําลือ
63083011986 นางสาวนภาลัย วงศ ไทย
63083011987 นางสาววีรินทร บุญคํา
63083011988 นางสาวจรรยา วิเชียรฉายคีรีงาม
63083011989 นางสาวเบญจมาศ ป7นมาเรือน
63083011990 นางสาวสุจิตรา แก#วชุม
63083011991 นางสาวชนิสรา ชัยชนะ
63083011992 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกุลิสรา โกลากุล
63083011993 นางอรทัย สมัยกุล
63083011994 นายสุพรชัย กันทาคํา
63083011995 นางสาวกรกนก เรืองขํา
63083011996 นายมนัสเทพ บุญตัน
63083011997 นางสาวรัตนา ไชยเมืองชื่น
63083011998 นางสาวอารยา กันทาสม
63083011999 นางสาวพุธิตา ชัยกันทะ
63083012000 นางสาวธัญชนก นันตา
63083012001 นางสาวศิริรัตน เป1ยบหล#า
63083012002 นางสาวกุนที แก#วทรงเกษ
63083012003 นางสาวสุดา เตสทิ
63083012004 นางสาวสุทธิพร ป1นบุตร
63083012005 นายเกรียงไกร ปาลี
63083012006 นายวรากร นิ้วยะวงค 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083012007 นายอัครเดช ดวงคํา
63083012008 นางสาวจิราพรรณ ผดุงสินทรัพย 
63083012009 นายพยุหเกียรติ เลขา
63083012010 นางสาวจิราภรณ หลวงคํา
63083012011 นางสาวเสาวลักษณ โพธิวงค 
63083012012 นางสาวธิดารัตน วงศ คํา
63083012013 นายปฏิพล เมืองโอ#ด
63083012014 นายพีรวัส เรืองวงษ งาม
63083012015 นายสูงศักด์ิ สุขวิริยะวงศ 
63083012016 นายกฤษณะ จันทร สุขทวีโชค
63083012017 นางสาวชนัญชิดา หินสด
63083012018 นางสาวจิรนันท ป7ญญาจักร
63083012019 นางสาวผกาพันธุ เชียงจันทร 
63083012020 นางสาวไพลิน บังคมเนตร
63083012021 นางสาวนิศามณี หินจันทร 
63083012022 นายวีรพงษ แหล�งอุโมงค 
63083012023 นายอักคณา วงค คําลือ
63083012024 นางสาวฐิติมา มีสุข
63083012025 นางสาวลีลาวดี เรืองเดช
63083012026 นางสาวรุ�งอรุณ อินต�ะวงค 
63083012027 นางสาวแพรไหม สุรินทะ
63083012028 นางสาวอังคณา จินะธรรม
63083012029 นางสาวณัฐธิดา จันทาพูน
63083012030 นางสาวชนนิกานต คุมา
63083012031 นางสาวธนารีย อินทร ลือ
63083012032 นายจีระศักด์ิ ศรีคําภา
63083012033 นางสาวฐานิกา ไชยถา
63083012034 นางสาวกชพรรณ จันเลน
63083012035 นางสาวกัลยาพร กองมะลิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083012036 นางสาวสุภาพร จันทร เทศ
63083012037 นางสาวกนกวรรณ ใจเรือน
63083012038 นางสาวศรีสุดา ใจจันทร 
63083012039 นางสาวอรชร กลางทุ�งกว#าง
63083012040 นางสาวสกุณา ศรีพรม
63083012041 นายธีรพงษ เด�นโยธา
63083012042 นางสาวปHยะลักษณ บัวทอง
63083012043 นางสาวพรจิต หฤทัยอุดมศักด์ิ
63083012044 นางสาวอรยา อินตาเทพ
63083012045 นางสาวอิศรา กองคํา
63083012046 นางสาวกรรณิการ สหะแปง
63083012047 นางสาวมาริษา ทําดี
63083012048 นายถิรวัฒน วงศ ชื่น
63083012049 นางสาวศุภานัน ป7นพฤกษ 
63083012050 นายอํานาจ เชิดชู
63083012051 นายทิวทัศน สมนึก
63083012052 นางสาวสุพิชฌาย กันธาทรัพย 
63083012053 นายจิรพันธ ปHนทรายมูล
63083012054 นางสาวปHยธิดา ชํานาญเรือ
63083012055 นางสาววิมาลา จุ�งมิตร
63083012056 นางสาวกนกกาญจน สุวรรณ
63083012057 นางสาวพิชญานิน ชนะพาล
63083012058 นางสาวชนกกานต ต2าคํา
63083012059 นางสาววลินทิพย นันทแก#ว
63083012060 นางสาวกนกลดา ศรีแปง
63083012061 นางสาวโยทกา ชมชื่น
63083012062 นายจรัสแสง แซ�ม่ัน
63083012063 นายนิถินันท สุทธศิลปQ
63083012064 นายนพณัช อยู�ย่ิง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083012065 นางสาวชนิตา ราชเทวินทร 
63083012066 นางสาวกันยารัตน สายด#วง
63083012067 นางสาวพิมผกา พรรดา
63083012068 นางสาวฉัตรชุดา คิดอ�าน
63083012069 นางสาวสุดารัตน เพ็งแจ�ม
63083012070 นางสาวป7ญญาณี อุปการะ
63083012071 นางสาวพัชรา คําตา
63083012072 นางสาวบัณฑิณีย อินทุฤทธ์ิ
63083012073 นางสาวชิดชนก บาระเมศ
63083012074 นายกฤษมงคล กะหะกะสิทธ์ิ
63083012075 นางสาวกมลชนก ฉํ่าอารีย 
63083012076 นางสาวนงลักษณ จันสม
63083012077 นายศราวุฒิ สามล
63083012078 นายภูดิท จีรรุ�งกิจ
63083012079 นายพลอธิป วงศ วิชยา
63083012080 นายสิทธิศักด์ิ แก#วธรรมานุกูล
63083012081 นายณัฐพงศ ลําคํา
63083012082 นางสาวศิรินทิพย รําไพ
63083012083 นางสาวปทุมพร ต๊ิบปะละวงศ 
63083012084 นางสาวณิชนันท เป1Uยเอ#ย
63083012085 นายรัชชานนท ไชยสวัสด์ิ
63083012086 นายวีรภัทร วงษ จ�า
63083012087 นางธนาวดี แก#วมูลสา
63083012088 นายอลงกรณ สายแปง
63083012089 นางสาววีรินทร พิมล ไชยวัต
63083012090 นางสาวอุทุมพร ก2าวี
63083012091 นางสาวเหมวรรณ เหมืองแก#ว
63083012092 นางสาวจุฑารัตน เรือนชุม
63083012093 นางสาวขวัญเนตร เครือวิเสน
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63083012094 นางสาวศิริพร อาทร
63083012095 นางสาวบัณนิฏา วรรณคํา
63083012096 นางสาวเกตน สิรี คํามา
63083012097 นางสาวสุมิตรา อ�อนพรหม
63083012098 นางสาวอังคณา เสาร คํา
63083012099 นางสาวกิตติยารัตน บุญสูง
63083012100 นายอัมรินทร ทาเป1ยง
63083012101 นายพิษณุ ใจดี
63083012102 นายวชิรพัฒน สายัณท 
63083012103 นายเดชาชัย คํามา
63083012104 นางสาวภัทรมน มหุวรรณ 
63083012105 นายอานนท สินลานนท 
63083012106 นายณฐวัฒน ริยะปJา
63083012107 นางสาวชนิกา ฉาใจ
63083012108 นางสาวพิชญา ทวีอภิรดีเจริญ
63083012109 นางสาวกนกพร แก#วนะ
63083012110 นางสาวสิรีธร โชคลาภ
63083012111 นางสาวปริณดา เดินเมือง
63083012112 นางสาวอุบลวรรณ ศิริรัตนไพโรจน 
63083012113 นางสาวณัชวดี ป7ตโต
63083012114 นางสาววัชราภรณ เทพวงค 
63083012115 นางสาวเบญจมาศ ฟองจันทร 
63083012116 นางสาววราภรณ สุทธิพันธ 
63083012117 นางสาวมนิตา ใจเงิน
63083012118 นางสาวอัจฉรา ผลิผล
63083012119 นางสาวจุฬาลักษณ กมลชัยสวัสด์ื
63083012120 นางสาวรุจิรา เป1ยงใจ
63083012121 นางสาวแคทรียา แก#วตาต๊ิบ
63083012122 นางสาวอภิญญา น#อยหล#า
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63083012123 นางสาวพัณณ นิญา สุขใจ
63083012124 นางสาวเบญจวรรณ กาวิล
63083012125 นางสาวณฐอร คําวงค 
63083012126 นายสุรศักด์ิ ประกัน
63083012127 นางสาวณัฐพร สุภาวรรณ 
63083012128 นายทวิน คําทาก
63083012129 นางสาวสุชาดา เก๋ียงพา
63083012130 นางสาววิลาสินี จันทรัตน 
63083012131 นางสาวนริสรา บุญมี
63083012132 นายนพรัตน หน�อคํา
63083012133 นายรัฐเขต แก#วอิ่น
63083012134 นางสาวธนิก สุวรรณเมือง
63083012135 นางสาวศิริพร คํายอง
63083012136 นางสาวณัฐวศา มิลินทจินดา
63083012137 นางสาวปณชล ทายะมหา
63083012138 นางดวงพร ท#าวแก�น
63083012139 นางสาวนิภาพร เลี้ยงหล่ํา
63083012140 นางสาวณิชารีย บุญตุ#ย
63083012141 นางสาวณิรินทร รดา คําขจร
63083012142 นางสาวสุดาทิพย คิดหมาย
63083012143 นางสาวดาราภรณ  ก�อเกิด 
63083012144 นางสาวอังศุมาล ปรีชญาวิชัยกุล
63083012145 นางสาวจิราพร จานนอก
63083012146 นางสาวกัญญ วรา แก#วมา
63083012147 นางสาวประกายดาว ชุ�มธิ
63083012148 นางสาวสาวิตรี ศักด์ิเกิด
63083012149 นางสาวณัชณิชา ปฏิพัฒนากุล
63083012150 นางสาวจุฑามาศ มงคลไชยสิทธ์ิ
63083012151 นายพรรณเชษ ตันติวรางคณา
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63083012152 นางสาวทัศนีย  หม่ืน เที่ยง 
63083012153 นางสาวกัลย สุดา ศิลารัฐ
63083012154 นางสาวสุพินดา สุเพ็ญพร
63083012155 นายกิตติชัย แซ�ลิ่ม
63083012156 นายชนาพันธ ควัฒน กุล
63083012157 นายปกรกฤษณ กันใหม�
63083012158 นางสาวพรรณทิพย ป7นแก#ว
63083012159 นางสาวสิรินาฎ เทพาขันธ 
63083012160 นางสาวพิมพ ใจ กัณทะวัง
63083012161 นายญาณวุฒิ มะโนชัย
63083012162 นางสาวรุ�งนภา สุปHนะ
63083012163 นางสาวพัชราพร แปงสาย
63083012164 นายพิทักษ ยะท�าตุ#ม
63083012165 นางสาวปาริชาติ ประชาสุข
63083012166 นางสาวอทิตยา ศาสตร สุทธิศิลปQ
63083012167 นางสาวชนิสรา ศรีเดช
63083012168 นางสาวสิริพร ถุงแก#ว
63083012169 นางสาวสาวิตรี กันจูยะ
63083012170 นางสาวปรียานุช คํามาเมือง
63083012171 นางปริศนา ละอองอ�อน
63083012172 นางสิริมา คําวังเง้ียว
63083012173 นางสาวสุวนันท สารกาศ
63083012174 นางสาวกนกวรรณ จอมคํา
63083012175 นางสาววาสนา ใจยะเลิศ
63083012176 นายณรงค ฤทธ์ิ ปรารมณ 
63083012177 นางสาววิภาวรรณ สันธิ
63083012178 นางสาวชาลินี กันทะหม่ืน
63083012179 นางสาวโยษิตา ชมภูม่ิง
63083012180 นางสาวพัชรพร ปาฝาง
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63083012181 นางสาวเนตรทราย สุขสวัสด์ิ
63083012182 นายศุภกิจ กล#าแข็ง
63083012183 นางสาวป7ทมพร ถิระวนิช
63083012184 นางสาวนีรัมพร แซ�ย#าง
63083012185 นางสาวธมลวรรณ ปาสุข
63083012186 นางสาวศิรารัตน เมืองแก�น
63083012187 นางสาวธัญชนก จันก2าวี
63083012188 นางสาวทิพย ภาวรรณ กันธิยะ
63083012189 นายทรงฤทธ์ิ จิตมานนท 
63083012190 นางสาวฐิติมา สุทธสาส น
63083012191 ส.ต.ท.สุขพงษ จิระสุข
63083012192 นายอินทนนท อินทโชติ
63083012193 นางสาวสิริพร สิริวัต
63083012194 นางสาวณัฐกาญจน เข่ือนรอบเขต
63083012195 นางสาวดลธี สุก2า
63083012196 นางนงลักษณ หลวงโปธา
63083012197 นางสาวอริศรา เมติกัน
63083012198 นายรณวุฒิ ไชยนวล
63083012199 นางสาวพิมพ พลอย พรหมวัง
63083012200 นางสาวสุปราณี ทับชับ
63083012201 นางสาวอัญชลี มังคลาด
63083012202 นางสาวปุณณภา บัวคลี่
63083012203 นางสาวอริศรา คําปา
63083012204 นายณัฏฐ วัฒน วงศ สว�าง
63083012205 นางสาวภมรวรรณ สุตะวงษ 
63083012206 นางสาวสุภาวิณี ยอดหล#า
63083012207 นายธีรเมธ นาปรัง
63083012208 นางสาวภรณีนิภา โมมีเพชร
63083012209 นางสาวเกวลิน อยู�ยังเกตุ
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63083012210 นายวินัย ใจกว#าง
63083012211 นางสาวกนกทิพย ใจสิทธ์ิ
63083012212 นายพิทักษ คุณนาม
63083012213 นางสาวเพ็ญสุภาภรณ ไตรยศ
63083012214 นางสาววาริณี ปวนคํามา
63083012215 นางสาวธนารีย คนมาก
63083012216 นางสาวพิมพิไล มหาชัย
63083012217 นางสาวกุลภัทร บุญถา
63083012218 นางสาวสวรรยา พิศอ�อน
63083012219 นางสาวรัชนก บนดิน
63083012220 นางสาวอภิชญา บุญเฉลย
63083012221 นางสาวปาริชาติ ทรายเปTง
63083012222 นางสาวสายชล คนเที่ยง
63083012223 นางสาวกิจติการณ จันทะวงษา
63083012224 นางสาวกิตติมา น#อยแดง
63083012225 นางสาวเกษศิรินทร ธิกาศ
63083012226 นางสาวสุดารัตน ยาวิเลิง
63083012227 นางสาวภาวิกา พรหมมินทร 
63083012228 นางสาวทิพาภรณ จุมปาคํา
63083012229 นายอนุพงศ ประจวบจันทร 
63083012230 นายอุดม เอี่ยมฤทธ์ิ
63083012231 นางสาวธนพร สาส�วนกว#าง
63083012232 นางสาวรัชฎา โปทาหนัก
63083012233 นางสาวปฐมาภรณ ต้ังเจียมศรี
63083012234 นางสาวจิตตราภรณ ไชยาโส
63083012235 นายกิตติคุณ ทาวาง
63083012236 นางสาวอรรัมภา คํางาม
63083012237 นายกรภพ วงค แก#ว
63083012238 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก
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63083012239 นางสาวศิริประภา วิศัย
63083012240 นายอภิชาต สุภาษา
63083012241 นางสาวสุสินี สุขะ
63083012242 นายติณณภพ แซ�กัง
63083012243 นางสาวชัญญานุต เย็นใจ
63083012244 นายวีรยุทธ อินป7นบุตร
63083012245 นางสาวแสงระวี อินทิยศ
63083012246 นางสาวดวงหทัย ราชบุญยืน
63083012247 นางสาววราภรณ ฉายแสง
63083012248 นางสาวธิพรรณพร บุตรศรี
63083012249 นายชินกฤต คําตุ#ย
63083012250 นายธนากฤษฎ์ิ สุทาชัย
63083012251 นายวัชรพันธ ไชยลังการ 
63083012252 นายอนุสรณ ชัยชะนะ
63083012253 นางสาวพัชรภา ไชยสลี
63083012254 นางสาวนฤวรรณ เด�นประภัสร 
63083012255 นางสาวเชณิยา ปาโท#
63083012256 นางสาวพรสุดา หงษ หิน
63083012257 นางสาวเบญจวรรณ จันทร ภูทิพย 
63083012258 นายธวัชชัย สุทธการ
63083012259 นางสาวบุษบา ตาทิตย 
63083012260 นางสาวศุภานน ตามะ
63083012261 นางสาวสุกัญญา ต�ะกับ
63083012262 นางสาวรัตน นภา ธรรมสละ
63083012263 นายจิรัฏฐ อ�อนแก#ว
63083012264 นางสาวธัญญาพร พรหมเทพ
63083012265 นางสาวประภารัตน มัลธิกาล
63083012266 นางสาวอัญชลี อินต�ะเข่ือน
63083012267 นายจักรพนธ อุดคํามี
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63083012268 นางสาววรัญญา ชุ�มมงคล
63083012269 นายพงศธร ใจมาคํา
63083012270 นายอากีร�Wา มิยาซากิ
63083012271 นางสาวสุนีย จันทา
63083012272 นายกิตติภูมิ ปานเกิด
63083012273 นายวชิรพล วงค สวัสด์ิ
63083012274 นายวีรภัทร ณ. เชียงใหม�
63083012275 นางสาวธัญวรัตม จัดของ
63083012276 นางสาวสกุลดารา สายนําพล
63083012277 นางสาวรัชนก ชัยสุวรัตน 
63083012278 นางสาวณัฐรียา กองเพชร
63083012279 นางสาวนัดดา กันทรคํ้าฟRา
63083012280 นายเอกพล ถาอินทร จักร 
63083012281 นางสาวเสาวลักษณ รัดสุ
63083012282 นางสาวคนึงนิตย ป7นติบุ�ง
63083012283 นางสาวอาภา ฝJายเพชร
63083012284 นางสาวปรางวณี บุญอินทร 
63083012285 นางสาวณัชชา หม่ืนศรี
63083012286 นางสาวจุฑามาศ จิณะมูล
63083012287 นายอัฑฒ ศรีวิสาร
63083012288 นายวชิระพงษ ทองคํา
63083012289 นายชนทัช ชัยชนะมงคล
63083012290 นายณัฐกันต ทังสี
63083012291 นายนัทธพงศ ฟองจันทร 
63083012292 นางสาวเบญจวรรณ พรหมสิทธ์ิ
63083012293 นายนครินทร นฤเปรมปรีด์ิ
63083012294 นางสาวพิชชานันท พัฒนเทวานนท 
63083012295 นางสาวเพียงหทัย ไหวพริบ
63083012296 นายชัยยงค น#อยสะปุaง
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63083012297 นายพิชชากร ย่ังยืน
63083012298 นายพิชิตชล เตชะตน
63083012299 นายปHยะ เขมอาทร
63083012300 นางสาวธัญรดา เพชรรัตน 
63083012301 นางสาวพัชรศรี เพชรโสภณ
63083012302 นางสาวสิดาพร นามวงศ 
63083012303 นางสาวมัชฌิมา เชยประเสริฐ
63083012304 นางสาวสุวลักษณ ทรายเมืองมา
63083012305 นางสาวศรัณยนันท สิงห คํา
63083012306 นางสาวจุฑาทิพย ชัยศรีสวัสด์ิ
63083012307 นางสาวดวงแข ทศพนัสสัก
63083012308 นายกิตติศักด์ิ วงศ ปาลีย 
63083012309 นางสาวอภิญญา คุณควน
63083012310 นางสาววิชญาพร อมรพรหม
63083012311 นางสาววรวีร วงศ ชัย
63083012312 นายภูริพัฒน พนาไพพรรณ
63083012313 นางสาวปริฉัตร สารกาศ
63083012314 นางสาวอารีรัตน นันต�ะเสน
63083012315 นางสาวสไบทิพย สมสัตย 
63083012316 นางสาวกชพร ธาราสมบัติ
63083012317 นางสาววาสิตา บันทราช
63083012318 นางสาวสาวิตรี กสิวรรณ
63083012319 นายเนติบัณฑิต เข็มราช
63083012320 นางสาวอรวรรณ ปHนตาปHน
63083012321 นางสาวหนึ่งฤทัย ขันนารัตน 
63083012322 นางสาวณัฐพัสวี จําปาพันธ 
63083012323 นางสาวสิริกร ธนานนท สันติกุล
63083012324 นายชยณัฐ สันทะนะ
63083012325 นายพีรพงษ สุคําป7น
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63083012326 นางสาวชลิดา สุยะเรือน
63083012327 นางสาวกฤติยาพร หวลอารมณ 
63083012328 นางสาวนลินทิพย วงศ ก2องแก#ว
63083012329 นางสาวกรรณิการ เลิศป7ญญานุช
63083012330 นางสาววัชรี ชัยมงคล
63083012331 นางสาวพัชรินทร บุญวงค 
63083012332 นางสาวรัชนี ตันเปTง
63083012333 นายอุทัย กิติตุ#ย
63083012334 นางกรวิกา สุทธิพันธ 
63083012335 นายภาณุพงศ พรมเสพสัก
63083012336 นางสาวอังศุมาลี ใชยยา
63083012337 นางสาวณัฐกานต สิทธิเครือ
63083012338 นายเนติธร ณ เชียงใหม�
63083012339 นางสาวธัญญศิริ ทรัพย ทวี
63083012340 นางสาวจารวี คําชม
63083012341 นายชนธัญ ติหว่ิง
63083012342 นายวีรเดช เตจ�ะ
63083012343 นางสาวกานต รวีณัฐ กิจดาสวัสด์ิ
63083012344 นางสาวสุภาภรณ แซ�เจ�า
63083012345 นางสาวสุทธิดา ยะปาละ
63083012346 นางสาวอุษาวดี คําเวียง
63083012347 นายเอกพล พวงทอง
63083012348 นางสาววิรัลนัฐ หิรัญสุทธ์ิ
63083012349 นางสาวศิวะพร มหาวรรณ
63083012350 นางสาวอรอุมา ป7นสุรัตน 
63083012351 นายศิลกรรณ วิสเกตุ
63083012352 นางสาวดุสิตา เรศมณเฑียร
63083012353 นางสาวกนกวรรณ วงค คม
63083012354 นายกรวิทย ทาสุรินทร 
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63083012355 นางสาวโสภา จิตใส
63083012356 นายวัทธิกร วงศ วาน
63083012357 นางสาวเกวริน อุพงค 
63083012358 นายคมกฤษณ คําเข่ือน
63083012359 นางสาวกฤษฎ์ิมณี มงคล
63083012360 นายเสกสันต สุวรรณโชติ
63083012361 นายภัทรภาคย เมืองม่ิง
63083012362 นางสาวภานุชนารท โฮมแพน
63083012363 นายณัฐวัฒน ยานะ
63083012364 นางสาวญาณวัฒนา อินเปTง
63083012365 นางสาวเบญญาภา ต๋ันวงค 
63083012366 นางสาวทิพย สุวรรณ อําภะวา
63083012367 นางสาวนันท ชนก ด#วงทอง
63083012368 นางสาวศิริขวัญ อิสสอาด
63083012369 นางสาวปHยนัฐ จันทร อ#าย
63083012370 นางสาวเจนจิรา ใบเเสง
63083012371 นางสาวสายสุดา รุ�นแรก
63083012372 นางสาวเบญจวรรณ ย่ีเรือง
63083012373 นายวิชัย บุญมา
63083012374 นางสาวจุฑารัตน ชื่นใจ
63083012375 นางสาวพิมลพรรณ ฌานประทีปส�อง
63083012376 นางสาวเนตรนรินทร นวลแก#ว
63083012377 นางสาววารุณี แสนหลวง
63083012378 นายวัชระ ท#าวงาน
63083012379 นางสาวจันทร จิรา ข�อยจินดา
63083012380 นางสาวนันท นภัส ประทุมไทย
63083012381 นางสาวศันสนีย กันตี
63083012382 นางสาวจุฬาภรณ เข็มพิลา
63083012383 นางสาวกมลทิพย เอี่ยมโซ#
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63083012384 นายปฐมพงษ ตันผัด
63083012385 นายพัฒนจักร ขัตติยะบุตร
63083012386 นายณัฐพนธ จันทร ทิพย 
63083012387 นางสาวพัชรมน พอใจ
63083012388 นางสาวอรยา ยารังษี
63083012389 นายวิธวินท มูลปราการ
63083012390 นางสาวศุภลักษณ เจริญทรัพย 
63083012391 นางสาวชญานิศา ทาจันทร 
63083012392 นางสาวกรกมล ตุ#ยเปง
63083012393 นางโรสรินทร คําโอภาส
63083012394 นายป7ญญา บัวตองพัฒนา
63083012395 นายธนกฤต อินทะวงศ 
63083012396 นางสาวภูมิใจ เรณูหอม
63083012397 นางสาวจินตนา ก#อนแก#ว
63083012398 นางสาวกรรณิการ มูลแก#ว
63083012399 นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ
63083012400 นางสาวสนธยา บริรักษ วิทยาเลิศ
63083012401 นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
63083012402 นายบัณฑิต วีระ
63083012403 นางสาววริศรา วุทธานนท 
63083012404 นางสาวพิมวรานี กวงคํา
63083012405 นางสาวณิชาภัทร สมแก#ว
63083012406 นายอภิรักษ วงศ พันธ W
63083012407 นางสาวอริสา แสนสม
63083012408 นางสาววลัยลักษณ เทียบน้ําอ�าง
63083012409 นางสาวพุทธเกสร วงค ใหญ�
63083012410 นายป7ชชากร โนวรรณ
63083012411 นางสาวอรพิณ พลชา
63083012412 นายทศวรรษ บุญมา
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63083012413 นางสาวสุจาริณี มีธรรม
63083012414 นางสาวพัทธมน ป7นจุติ
63083012415 นางสาวนิดารัตน ไพศาลธารา
63083012416 นายณัฐวุฒิ ใจเสียง
63083012417 นางสาวกัลยรัตน จิตติพันธ 
63083012418 นางสาวญาสุมินทร ไชยวงค 
63083012419 นางสาวศุจินธรา ปHZงหย�า
63083012420 นายศรุฒ ทัดวงศ 
63083012421 นางสาวสุรภี บุญเรียม
63083012422 นางสาวชณิษรา ชุมภูปHbก
63083012423 นายณัฐพงศ สีโน
63083012424 นางสาวธนพร ไกรรัตน 
63083012425 นายชัยวัฒน ชุ�มวงค 
63083012426 นางสาววิลาวัลย สุเมทา
63083012427 นางสาวดวงฤดี ดีต๊ิบ
63083012428 นางสาวนุชนาฏ กันทาดง
63083012429 นางสาวสุภาวดี สายญาติ
63083012430 นายชานนท ศรีเทพ
63083012431 นางสาววรัชยา สุภามี
63083012432 นางสาวสุธิตา จอมภานันท 
63083012433 นายปHยะพงศ จันธินุมาส
63083012434 นายปภังกร พรมเจียม
63083012435 นางสาวจิดาภา รักทอง
63083012436 ว�าที่ ร.ต.ทรงพล อินทะวงศ 
63083012437 นายพงศพัศ วัฒนพีรพงศ 
63083012438 นางเปรมฤดี ธนัญชัย
63083012439 นางสาวบุษยมาส วงศ แก#วมูล
63083012440 นายอภินันท สุพรรณานุโยค
63083012441 นางสาววัชรีวรรณ ไชยชะนะ
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63083012442 นางสาวจงรักษ ปHZนชุม
63083012443 นางสาวกรวรรณ เห็นชัด
63083012444 นายทัศพล ทินราช
63083012445 นางสาวสุมินตา แกล#วกล#า
63083012446 นายรฐา ฟูเมืองคํา
63083012447 นางสาวณิชาภัทร ดวงทิพย 
63083012448 นายบัณฑิต เตชะพงศ 
63083012449 นายวิบูลย ศักด์ิ กูลพรม
63083012450 นายจําลอง โพธ์ิแสงดา
63083012451 นายวีระวัตร โฆษิตอนันต 
63083012452 นายวัชนิกร บุญรอด
63083012453 นางสาวธัญญเรศ สร#อยวัน
63083012454 นางสาวธัญญารัตน จินาติ
63083012455 ว�าที่ รต.หญิงมณีรัตน เขียวออน
63083012456 นางสาวระพีพรรณ ยศปHนตา
63083012457 นายอนันต ญาณทวี
63083012458 นางสาวกมลนัยน ต#องจิตต 
63083012459 นายพรหมภัสสร คงชัย
63083012460 นางสาวศรัญญา ใจมีสุขพงศ พันธ 
63083012461 นายกฤษฎา ธนารักษ 
63083012462 นายดลวัฒน เสือคล#าย
63083012463 นางสาวรวิวรรณ จันทะแจ�ม
63083012464 นายธันยกานต ชูสมัย
63083012465 นางสาวจิราภา ล�องลอย
63083012466 นางบุศรินทร พงษ พิกุล
63083012467 นางสาวปวีณ ธิดา เข่ือนแก#ว
63083012468 นายกฤษฎา จํารัส
63083012469 นางสาวอัญชุลี เชียงทา
63083012470 นางสาวณฐิพร วันรักชาติ
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63083012471 นางสาวสุปวีณ วันมหาชัย
63083012472 นายศุภกร พอใจ
63083012473 นางสาวชลิตา มหาวงค ทอง
63083012474 นางสาวจีรวัจน เอี่ยมสงคราม
63083012475 นางสาวรติรัตน สีโภค
63083012476 นางสาวภัทราวดี บุญรอด
63083012477 นายธนวุฒิชัย ทองดวง
63083012478 นางสาวมยุรี ทนันชัย
63083012479 นางสาวณิชกานต ธาตุอินทร จันทร 
63083012480 นายสิทธ์ิณชัย ดวงสาร
63083012481 นางสาวทิพวรรณ บัวจ๋ี
63083012482 นางสาวธนาภรณ ยังคลัง
63083012483 นายวิทวัส อาษากิจ
63083012484 นายมังกร สิทธิกานต 
63083012485 นางสาวอารีรัตน เจริญทรัพยานันท 
63083012486 นายสุภลักษณ ออประดิษฐ 
63083012487 นายวรากร อุดธรรมใจ
63083012488 นายสหรัฐ ตาจันทร ดี
63083012489 นางสาวณัฐภัทร ฟูแสง
63083012490 นางสาวสุวนันท ฝJายรีย 
63083012491 นางสาวนัชนก วงค อินทร 
63083012492 นางสาวศิรินทร ทิพย ป7นธิ
63083012493 นายสุรกานต กาวรรณ
63083012494 นายวิเศษ เผ�าน#อย
63083012495 นางสาวนีรนุช พิรุณนภา
63083012496 นางสาวพิมพิกา คําวรัตน 
63083012497 นางสาวรสสุคนธ กิติวงค 
63083012498 นางสุนิษา สายสําราญ
63083012499 นางสาวพัชรีภรณ เข่ือนอ#น
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63083012500 นายพงศ ธนินท ศรีสุวรรณ
63083012501 นายวีรภัทร ทาแกง
63083012502 นางสาวนิภาวดี สีสนิท
63083012503 นางสาวนิรชา สีเขียว
63083012504 นางสาวรุ�งทิวา เจแฮ
63083012505 นางสาวณัฐพร เสนคําวงศ 
63083012506 นายคฑาวุธ ชะมือ
63083012507 นางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ
63083012508 นางสาวรวิสรา สุภาษี
63083012509 นางสาวคมเดือน ช�วยสุรินทร 
63083012510 นางสาวชนัญชิดา ราษี
63083012511 นางสาวณัฐวรรณ ก#อนคํา
63083012512 นางสาวพรรษา ศรีพัฒนกุล
63083012513 นางสาวนุชจรีย กองตัน
63083012514 นางสาวรตนพร บุญทาคํา
63083012515 นางสาวเจตนา พงศาวิภาวัฒน 
63083012516 นายวัชรินทร บุญมา
63083012517 นางสาวนฤมล จ�าขว#าง
63083012518 นางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร
63083012519 นางสาวกัญจน ณัฏฐ ดอกพยอม
63083012520 นางสาวปาริชาติ ชัยวุฒิ
63083012521 นางสาวชนาพร แก#วกอง
63083012522 นางสุวดี บุญเปล�ง
63083012523 นางสาวรติพร นะติกา
63083012524 นายสุรกานต คํามงคล
63083012525 นายธัญพิสิษฐ ราชสุวรรณ
63083012526 นายถวิล เดอแฮ
63083012527 นางสาวกุลิสรา ยอดวงศ 
63083012528 นายอานนท สมพะวงค 

หน#า 432 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083012529 นายเสฎฐวุฒิ สุขเจริญ
63083012530 ว�าที่ร#อยตรีนวคุณ คําเครือ
63083012531 นางสาวกฤตชญา หม่ืนแก#ว
63083012532 นางสาวเจนจิรา แก#ววงศ วรรณ
63083012533 นางสาวบุษบา อ�อนนาเมือง
63083012534 นางสาวปรมาภรณ เพียรธรรม
63083012535 นายยุทธนา รักษาศรี
63083012536 นางสาวจรัสดาว จุมปู
63083012537 นางสาวชลธิชา บุญย่ิง
63083012538 นายจักราวุธ ใจคํา
63083012539 นางสาวธัญญพร เทพมณี
63083012540 นางสาวอัญชนา ปHงยศ
63083012541 ว�าที่ ร.ต.คมกริช แก#วผล
63083012542 นางสาวศิริลักษณ จอมคํา
63083012543 นางสาวอริสา สมบุญ
63083012544 นางสาวชไมพร คุณาธรป7ญญา
63083012545 นางสาววนิดา เข่ือนคําแสน
63083012546 นางสาวขวัญหทัย สายอุดม
63083012547 นายธนิสรณ อุดมลาภ
63083012548 นางสาวหยาดพิรุณ มหาฤทธิรุทธ์ิ
63083012549 นายทัตพงศ สงเคราะห พันธุ 
63083012550 ว�าที่ร#อยตรีปวีณ ล.สุวรัตน 
63083012551 นายจักกริน ใจอินทร 
63083012552 นางสาวศศิธร สระทองสอน
63083012553 นายพีระพล ไชยมีสุข
63083012554 นายกฤตนัน กลางหมู�
63083012555 นางสาวอริศรา สิทธิวงค 
63083012556 นางสาวศุภลักษณ ทองเชื้อ
63083012557 นายอรรถพล อึ้งตระกูล
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63083012558 นายศรีวิชัย วรศิลปQ
63083012559 นายพลกฤษณ คงขํา
63083012560 นางสาวเกศธิดา มหาวรรณ
63083012561 นางสาวสหัสา สดุดี
63083012562 นางสาวรัตติยา แสนใหม�
63083012563 นายวสุธาร พันธุ อร�าม
63083012564 นางสาวรัชชวรรณ หุ�นเที่ยง
63083012565 นางสาวกัลยารัตน ทาธิ
63083012566 นางสาวนวรัตน พรมมา
63083012567 นางสาวพัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา
63083012568 นางสาวพิชานันท ทองออน
63083012569 นางสาวรัตนาภรณ พุ�มน#อย
63083012570 นายศุภณัฐ แผ�นชัยพรม
63083012571 นางสาวเจนจิรา ไข�แก#ว
63083012572 นายประสิทธ์ิ จักรวาลมณฑล
63083012573 นายสกุลทอง สอนทอง
63083012574 นางสาวจิดาภา ก2ามี
63083012575 นางสาววีรินทร ภัทร เกศสุภารัตน 
63083012576 นางสาวจิตตราภรณ มีม่ัน
63083012577 นายวรภัทร นาวารี
63083012578 นางสาวยุวดี ลีศิริขุนกลาง
63083012579 นางสาวสุจิตราภา กาวิโจง
63083012580 นางสาวกานต สิรี อินทรจันทร 
63083012581 นางสาวจุฑามาส ปฐมรังษิยังกุล
63083012582 นายพิชิต สดับ
63083012583 นางสาวณัทมน ยอดดี
63083012584 นายอภิชาติ เฮงพลอย
63083012585 นางสาวประภาพร มีเมล 
63083012586 นางสาวอัญชลี ศรีคําสุข
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63083012587 นางสาวธัญพร ทองหนัก
63083012588 นายมณศักด์ิ จันทร เรือง
63083012589 นางสาวกรรณิการ ใจลังกา
63083012590 นางสาวณัฐกานต ประกายรุ�งเรือง
63083012591 นายเฉลิมชนม บุตรจุมปา
63083012592 นายสุรชัย ป7ทมธนิสร 
63083012593 นางสาวเยาวลักษณ พันธุ กลิ่นแก#ว
63083012594 นางสาวปวันรัตน กันธะเรียน
63083012595 นายพรพินิต คนงาน
63083012596 นายฤทธิรงค ต�างเพ็ชร 
63083012597 นางสาวรมิดา จักร คํา
63083012598 นางสาวจิณณ นิตา อาภาวัง
63083012599 นางอมลวรรณ อิ่มใจ
63083012600 นางสาวจินดารัตน คําหลวง
63083012601 นางสาวศิริวิมล คํานันยา
63083012602 นางสาวจิรนันท ยาวุฒิ
63083012603 นางสาวธมลวรรณ ธนบัตร
63083012604 นายภากรณ สุภารัตน 
63083012605 นายวัชรพงษ สุต2าคํา
63083012606 นางสาวอุบลวรรณ ชนะพลปรีชา
63083012607 นางสาวธนิสรา วงษ จันทร 
63083012608 นางสาวสินาภรณ ช�วยเหลือ
63083012609 นายอลิศักด์ิ แก#วเทพ
63083012610 นางสาวเบญจมาศ ประดิษฐ 
63083012611 นางสาวสุวิมล รุมารถ
63083012612 นางสาวเจนจิรา จายโจง
63083012613 นายณรงค ชัย สุกใส
63083012614 นางสาวนิศากร สมหนองบัว
63083012615 นายภูมิพัฒน รัตนธรรม
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63083012616 นายทินภัทร อินเตชะ
63083012617 นายวรปรัชญ ป7นเมือง
63083012618 นางสาวเพ็ญพิทักษ รัตนหิรัญ
63083012619 นางสาวนัจนันท สุขจักร 
63083012620 นายเมธา งดงาม
63083012621 นายดํารงศักด์ิ เพรชรไพรพนาวัลย 
63083012622 นางสาวณหฤทัย สมทราย
63083012623 นายณัฏฐเอก ป7ญญา
63083012624 นางสาวพิมพ วลี สมณา
63083012625 นางสาวอรพรรณ การบูรณ 
63083012626 นายณัฐพงศ ยอดน้ําคํา
63083012627 นายอนุรักษ วิชาดี
63083012628 นายณัฐพงศ ทองสิงห 
63083012629 นายเรืองฤทธ์ิ เรืองยศ
63083012630 นางสาวมะลิวัลย สิทธ์ิคงชู
63083012631 นางสาวอรสราภา พรหมเทศ
63083012632 นางสาวพิชญานันท กันธิยะ
63083012633 นางสาวจุฑามาศ หลวงไผ�
63083012634 นายวุฒิชัย ปารมีธง
63083012635 นางสาวสายสมร แก�นเรณู
63083012636 นางสาวศศิภา บุญหม้ัน
63083012637 นางสาวปHยวรรณ เผ�าตัน
63083012638 นายสายฟRา บุญอุ#ม
63083012639 นางสาวอัจจิมา หล#ากาวี
63083012640 นางสาวจิราภรณ สุโน
63083012641 นางสาวธนภรณ แก#วสวัสด์ิ
63083012642 นางสาวกาญจนา ทิฆัมพรวิรัช
63083012643 นางสาวทิพรดา ผุสดี
63083012644 นางสาวดวงใจ อินต�ะขัน
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63083012645 นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
63083012646 นางสาวจินดารัตน ใจเเสน
63083012647 นายจักรกฤษ ศรียาใจ
63083012648 นายอภิวัฒน วงค เจริญ
63083012649 นางสาวพิมพ วรีย เปงแก#ว
63083012650 นางสาวสุธาสินี ด#วงทรง
63083012651 นางสาวรชยา สมณะ
63083012652 นางสาวอัจจนา ชมมณี
63083012653 นางสาวชลธิชา ดวงดี
63083012654 นางสาวพรชนก อินทํา
63083012655 นางสาวกัญญารัตน อินทะวง
63083012656 นางสาววริศรา สัจจัง
63083012657 นางสาววิริญญา ยะสืบ
63083012658 นางสาวกาญจนา ธิวรรณ 
63083012659 นางสาวคริษฐา จิตรัตน 
63083012660 นางสาวจิราวรรณ อนันตยา
63083012661 นางสาวสาริกุล บุตรดา
63083012662 นางสาวพัชญา บรรดิ
63083012663 นางสาวเพ็ญพิชชา เทือกตา
63083012664 นางสาวธิดาเทพ พลอาสา
63083012665 นางสาววารินทร ทิพย ภักดีโต
63083012666 นางสาวพัฒน นรี แก#ววิเศษ
63083012667 นางสาวสาวิตรี อินแต�ง
63083012668 นางสาวเจนจิรา ถาปHนตา
63083012669 นายหฤษฎ ชาญ คุณสมบัติ
63083012670 นางสาวรดามณี คําใจเที่ยง
63083012671 นางสาวกวินนาฏ ดีสมจิตร
63083012672 นางสาวเสาวลักษณ พงษ โสด
63083012673 นางลดาวัลย พรหมเสนา
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63083012674 นางสาวชญานิศ ไชยอักษร
63083012675 นางสาวฐิติชญา เทพเมืองมูล
63083012676 นางสาวพิชญาภรณ ขาวอินทร 
63083012677 นางสาวเกศสุดา กาต๊ิบ
63083012678 นางสาวกัญยาณี เอื้องเงิน
63083012679 นางสาวฐาปพันธ ใจคําแปง
63083012680 นางสาวปวิตรา ธิสา
63083012681 นางสาวเดือนพิมล ทิพสูตร
63083012682 นางสาวเกวลิน มุกพลอย
63083012683 นายไชยวัฒน อุดมธาดา
63083012684 นางสาวปารีณา ศรีมูล
63083012685 นางสาวบุญสิตา เกษมณี
63083012686 นายไกรวิน เปHUนจุ�ม
63083012687 นางสาวณิชากร สุพรรณ
63083012688 นางสาวนิภาภรณ เครือวงค 
63083012689 นายภาณุ สอนสกุล
63083012690 นายรัชชานนท ชานนท สกุล
63083012691 นางสาวรัษฎาภรณ สิงห ไชย
63083012692 นางสาวภัทรานิษฐ เตชะอุด
63083012693 นายพยุภูมิ ยอดหาญ
63083012694 นางสาวพิรัชพร เปรมประชา
63083012695 ส.ต.ท.อดิศร ออมสิน
63083012696 นายธีระยุทธ โกฎิคํา
63083012697 นางสาววชิรญาณ แย#มเย้ือน
63083012698 นางสาวศศิวิมล แสงสว�าง
63083012699 นางสาววรรธนพร ปาคํา
63083012700 นางสาวญาตาวี พรมบุญมี
63083012701 นางสาวพิชาพัทธ ณ จันตา
63083012702 นางสาวสุดาพร แสงอินถา
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63083012703 นางสาวณัฐรดา กอบอาสา
63083012704 นางสาวสุภาวดี บัวขาว
63083012705 นางสาวธนัญญา มะโนวรรณ 
63083012706 นางสาวสิริรัตน ตัณฑ เจริญรัตน 
63083012707 นางสาวภัทราภรณ ดูการณ 
63083012708 นางสาวอินทุอร สิทธิกอง
63083012709 นายกฤช อินทรวิชา
63083012710 นายไพบูลย เป1Uยเอ#ย
63083012711 นางสาวจุฑามาศ มะโนเครื่อง
63083012712 นางสาวปวิญญา ไชยคํา
63083012713 นางสาวจุฬาลักษณ เต็มแว�น
63083012714 นางสาวณัฐพร กอนแก#ว
63083012715 นางสาววรีรัตน ขันคํา
63083012716 นางสาวพิชานันท สืบสอาด
63083012717 นางสาวจารุวรรณ ทิพย สุทธ์ิ
63083012718 นางสาวอมรรัตน ท�างาม
63083012719 นางสาวรัชดาพร ภูรักษา
63083012720 นางสาวดาราวรรณ คําโด
63083012721 นางสาวสุภาวดี คําลือมี
63083012722 นางสาววรัญญา เอกเรื่อง
63083012723 นางสาวขวัญทิชา ผ�องศรี
63083012724 นายหมอกฟRา จองเช
63083012725 นางสาวอัมพิกา พิมสอน
63083012726 นางสาวพัชราภรณ วงศ หม่ืน
63083012727 นางสาวอังสุมารินทร ปHงคะยอม
63083012728 นายอมรราช กวีวัฒน 
63083012729 นางสาวมัลลิกา ใจดี
63083012730 นางสาวสุจิตรา คํามา
63083012731 นายเจริญชัย ขันะทวงค 
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63083012732 นางสาวณัฐชยา วันเมือง
63083012733 นางสาวลลิตา ประแกกัน
63083012734 นางสาวสุทธิดา ป7ททุม
63083012735 นางสาวสรัลรัตน ปHนใจ
63083012736 นายนพภสิน รินปาน
63083012737 นางสาวกมลชนก บุญฟู
63083012738 นางสาวดอกไม# ณ ตระกูล
63083012739 นางสาวสิริภัสสร วิทยานิล
63083012740 นางสาวนฤมล เถรนิยม
63083012741 นางสาวเสาวลักษณ มูลงาม
63083012742 นายสุรพงษ แซ�ม่ือ
63083012743 นายอภิโชค พันธุ จินา
63083012744 นางสาวศิริวิภา สกุลเจริญรักษ 
63083012745 นายณัฐพล กันจิน�ะ
63083012746 นายนครินทร วิชามล
63083012747 นางสาวจีราวรรณ วงศ ไชยา
63083012748 นางกุลณรีย กาวิจิตร 
63083012749 นางสาวรุ�งฤดี ทองอิน
63083012750 นางสาวจิตรานุช ชัยศรีวงค 
63083012751 นางสาวพิชญ ณัฏฐ สุวรรณเลิศ
63083012752 นายชลตะวัน มาเก็ต
63083012753 นายศิริพงษ วงค ปHนใจ
63083012754 นางสาวญาณิกา พรหมาวัตร 
63083012755 นางสาวกายรวี ฟูแสง
63083012756 นางสาวประติภา ชัยเลิศ
63083012757 นายเกียรติวรา ศิริกัญตา
63083012758 นางสาวจิราภรณ แสงสุวรรณ 
63083012759 นางสาวขวัญดาว ชุมกาศ
63083012760 นายณัฐพงศ ดิษยะกมล
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63083012761 นางสาวเยาวรินทร ปHดดวง
63083012762 นางสาวนุชรินทร ทิพย บรรหาร
63083012763 นางสาวสกาวรัตน จุมปาจ๋ี
63083012764 นางสาวอมิตา ธรรมสิทธ์ิ
63083012765 นางสาวมลชนก จีนมัชยา
63083012766 นายเศรษฐโชติ สุดธนู
63083012767 นายศราวุธ กันทา
63083012768 นางสาวสุวิมล น#อยเป1ยง
63083012769 นางสาวลิมซิวนี นองสมุทร
63083012770 นางสาวกรณิศ รงค จันทร 
63083012771 นายณัฐพล ตาเจริญเมือง
63083012772 นางสาวญาสุมินทร ขนุนแดง
63083012773 นางปHยะรัตน ยาปะนะ
63083012774 นายปุณยวัจน หลวงโน
63083012775 นายณัฐพงษ วงค วัง
63083012776 นายยุทธนา ป7ญญาสุภาตระกูล
63083012777 นางสาวธิดา แม�สอดแดนไพร
63083012778 นางสาวปรางทิพย สันวันดี
63083012779 นางสาวจิราภรณ โป`ะคํา
63083012780 นางสาวกุลธิดา วงศ ประสิทธ์ิ
63083012781 นางสาววิจิตรา มงคล
63083012782 นางสาวแจ�มจิต ก่ิงกํ้า
63083012783 นางสาวลัดดาวัลย ขันแกล#ว
63083012784 นางสาวสุภาพร แก#วคํา
63083012785 นายนเรศ ป7ญญา
63083012786 นางสาวสุดารัตน ธิวงศ 
63083012787 นางสาวจินดารัตน ทวีสุข
63083012788 นางสาววิภาวี ดวงสนิท
63083012789 นายวรกร สุริยะชัยพันธ 
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63083012790 นางสาวเปมิกา ทาป7ญญา
63083012791 นางสาวดลณชา ดวงสุรินทร 
63083012792 นางสาวณัฐริยา วงศ ดาว
63083012793 นายพุทธจักร ฟ7กแก#ว
63083012794 นางสาวปรียานุช แก#วคําป7น
63083012795 นางสาวจิราวรรณ เสารางทอย
63083012796 นางสาวกมลวรรณ พรหมเอี่ยม
63083012797 นางสาวณัฐนพิน แพ�งสุภา
63083012798 นางสาวกมลพร พรศิริ
63083012799 นางสาวเปมิกา ปองเลิศบุญ
63083012800 นายชัยณรงค ค#าเเกว�น
63083012801 นางสาวนาถชนก สินเป1ยง
63083012802 นางสาวชุติมา วงศ กัญญา
63083012803 นางศศิวิมล เด�นดอกไม#
63083012804 นางพรพรรณ ศิริพงษ 
63083012805 นายพีรพงษ สายดวงแก#ว
63083012806 นายกัณต ปภัทร พรมดร
63083012807 นายธนเดช วงค เวียน
63083012808 นายณัฐภัสสร ประยูรช�วย
63083012809 นางสาวอมรพรรณ ขันทะ
63083012810 นางสาวจิระธร การะเกตุ
63083012811 นางสาวฐานมาศ สุภาวงค 
63083012812 นางสาวเสาวภา ส�องแสง
63083012813 นายปฏิพล เณรหนู
63083012814 นายวรพงษ วงค ตาน#อย
63083012815 นางสาวศิริรัตน ชุ�มเจริญ
63083012816 นางสาวมัญชุภา อุปรี
63083012817 นายปริวรรต ทงสาร
63083012818 นางสาวชุติกาญจน ภุชทราคํา
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63083012819 นางสาวดุลภัสสร เลิศถิรวัฒน 
63083012820 นางสาวจารุณี ดํารงยศ
63083012821 นางสาวประภัสสร เก�งกล#า
63083012822 นางสาววันวิสาข กันทะเนตร
63083012823 นางสาวอุษมา ทะทา
63083012824 นายธวัช จิณะไชย
63083012825 นางสาวสุกัญญา จันต�ะมา
63083012826 นางสาวภัฏฐ ชมล มหายาโน
63083012827 นายชาญชัย แก#วเล็ก
63083012828 นายเอกลักษณ ดวงจันทร 
63083012829 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ
63083012830 นางสาวศิริลักษณ สุขคีรีไพร
63083012831 นางสาวดารุณี นามใจ
63083012832 นางสาวพิมพ ชนก อุตมา
63083012833 นายมงคลชัย จันทร ทะระ
63083012834 นางสาวศศิธร ชื่นสมบัติ
63083012835 นายสุรศักด์ิ ตาคํา
63083012836 นายจิตติพงศ จิโนด#วง
63083012837 นางสาวภัทรสุดา ใจวัง
63083012838 นายภาณุวัฒน พรมพิงค 
63083012839 นายเฉลิมพล บุญยืน
63083012840 นางนุชนาถ วุทธา
63083012841 นางสาวชิดชบา แปงแก#ว
63083012842 นางสาวนันท ปภัทร ทาวี
63083012843 นางสุรีรัตน พรมคํา
63083012844 นางสาวตะวันฉาย ชวนคิด
63083012845 นางสาวนพฤดี กําธรเดชาพงษ 
63083012846 นายณัฐกรณ วรวงษ 
63083012847 นายกิตติพงศ คําปุก
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63083012848 นางสาวบงกชทิพ คําพุฒศรีวิศาล
63083012849 นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย
63083012850 นางสาวสุจิตรา ปHZนเมือง
63083012851 นางสาวอัณณ ชญา เซงคะแส�
63083012852 นางสาวกฤติยา อุตมะโน
63083012853 นางสาวนภัสสร วรกุล
63083012854 นายณัฐวุฒิ สิทธิยศ
63083012855 นายณัฐชนน ใจนวล
63083012856 นางสาวเพราพิมล ดีหน#อย
63083012857 นายวงศกร ขัดทะเสมา
63083012858 นางสาวประติมาภรณ ไชยอุปละ
63083012859 นายวุฒิยุทธ ตาลํา
63083012860 นางสาวนภัสสร ศรีวิชัยแก#ว
63083012861 นายอภิชาติ สันต�ะวงศ 
63083012862 นางสาวจินตนา เมืองเต็ม
63083012863 นายชวิศ ดอนคํา
63083012864 นางสาววิรัญญา อิศรี
63083012865 นายธนภูมิ อาโน
63083012866 นางสาวญานุมาศ ป7ญญา
63083012867 นางสาวดลยา บุญมา
63083012868 นางสาววรรณิภา แซ�หวัง
63083012869 นางสาวชุติมา ส�างใส
63083012870 นางสาววรกานต ใจไหว
63083012871 นางสาวสิรินทิพย วรรณะ
63083012872 นางสาวชฎาภรณ ริพล
63083012873 นางสาวกมลชนก แซ�เฉิน
63083012874 นางสาวจริยาภรณ ใจบาล
63083012875 นางสาวกนกพร พละพล
63083012876 นางสาวลลิตา หน�อคําหล#า
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63083012877 นางสาวกรณษา สายทอง
63083012878 นางสาวสริญญา กาฝากส#ม
63083012879 นายพีระศิลปQ จินะใจหาญ
63083012880 นางสาวสุนิสา บุญญาโชติ
63083012881 นางพัชรี ศิลปเดชากุล
63083012882 นางอัญชลี ฤทธิคุณ
63083012883 นายกฤษฎา อะมะพุธ
63083012884 นางสาวบุษกร วงศ น#อย
63083012885 นายวัฒนพงษ ประสงค ทรัพย 
63083012886 นายกิตติชัย ภูพันเทิง
63083012887 นายณัฐภัทร มานพกาวี
63083012888 นายกฤษณะ หน#อยสุข
63083012889 นางสาวอริสรา ต๊ิบปะละวงศ 
63083012890 นางสาวปานหทัย แสวงงาม
63083012891 นางสาวสุทัตตา ใจเรือน
63083012892 นางสาวพีรญา คําเขียว
63083012893 นางสาวอังคณา รักษาสิทธิ
63083012894 นางสาวธนาภรณ บุญญามี
63083012895 นางสาวจิตรานุช ใจหม�อม
63083012896 นางสาวชฎาธาร ผ�องใส
63083012897 นางสาวกาญจนา สมบูรณ ทรัพย 
63083012898 นางสาวอภิชญา กาวี
63083012899 นายเกียรติภูมิ หวลทรง
63083012900 นายพัชรพล ป7Uนสังข 
63083012901 นายธนวัฒน กันต ธนนนท 
63083012902 นายณรงค ศักด์ิ เดชธนกิจ
63083012903 นางสาวพิมพ ณดา วัชรีจิรพงศ 
63083012904 นางสาวอมิตา ปHนใจกุล
63083012905 นางสาวอัญชลี วงค ผา
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63083012906 นายคเชนทร สถิตย 
63083012907 นายกิตติศัพท ชัยชนะ
63083012908 นายฉัตรมงคล ศรีวิชัย
63083012909 นายณัฐปกรณ ปHยกุลสันติสุข
63083012910 นายปกรณ เกียรติ ขัดเรือง
63083012911 นางสาวจุฑามาศ แก#วคํามูล
63083012912 นายวราวุธ อินนั่งแท�น
63083012913 นางสาวลลิตา ใจคํา
63083012914 นางสาวอัชญาพร นันทเพรี
63083012915 นายวิทวัส ผลเจริญ
63083012916 นายสุรศักด์ิ จันทะวงค 
63083012917 นายกรพจน มะโนใจ
63083012918 นางสาวกิตติยา ดาวเวียงกัน
63083012919 นางสาวธัญญาลักษณ ยุวงค 
63083012920 นางสาวอมราภรณ ศิริลาภา
63083012921 นางสาวพัชนิดา ชัยสิทธิ
63083012922 นายธรรมวิทย คิดคําส�วน
63083012923 นางวรรณศิริ แสงแก#ว
63083012924 นายรณกร ผิวคํา
63083012925 นายศิวกร ต#องครรลอง
63083012926 นางสาวโสภิดา บุญรังษี
63083012927 นางสาวพนิดา ใจเย็น
63083012928 นางสาวรดาษร ศรีพวงใจ
63083012929 นางสาววิชญาพร ป7นกัน
63083012930 นางสาวป1ยาภรณ ก่ิงแก#ว
63083012931 นางสาวจิตรานุช วรรณวิจิตร
63083012932 นางสาวเป1ยทิมพ ยอดอ#อย
63083012933 นางสาวศศิธร เนตรศิลปQ
63083012934 นายฐิติวัฒน บูรณกูล
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63083012935 นายพิษณุ พ่ึงพวก
63083012936 นางสาวภัทรสุดา จบแล#ว
63083012937 นางสาวอรณี อ�อนนวล
63083012938 นายวิญYู ธิอินโต
63083012939 นางพิศลยา แน�งน#อย
63083012940 นางสาวสุวิภา ใจปHง
63083012941 นางสาวฐิติภัทร สุริวรรณ
63083012942 นางสาวพรธีรา สมบรรณ 
63083012943 นางสาวปนัดดา คนคม
63083012944 นางสาวรุ�งนภา ศิริประสพ
63083012945 นางสาวจันทกานต มีสิทธ์ิ
63083012946 นางสาวสิริวิภา บัวทอง
63083012947 นายธนกฤต ไชยวุฒิ
63083012948 นายธนโชติ กันจันทร วงศ 
63083012949 นายณฐกฤตย ป7นกัน
63083012950 นายวสุ หลายกิจพานิช
63083012951 นายกิตติภพ ปาละอินทร 
63083012952 นางพัชรี สีติ
63083012953 นางวิไลพร มหาวรรณ 
63083012954 นางสาวกาญจนา วังลึก
63083012955 นายญาณวุฒิ ใจวงศ 
63083012956 นางสาวศิริยากรณ วงศ หาญ
63083012957 นางสาวณราทิพย ปราชญ เปรื่อง
63083012958 นางสาวเสาวตรี เป1Uยบุญยืน
63083012959 นางสาวจิราพรรณ วงศ ปHนใจ
63083012960 นางสาวเยาวมาลย ฤทัยโสภา
63083012961 นางสาววชิราภรณ เมตตา
63083012962 นางสาวภัทราภรณ กาวิล
63083012963 นายเกษมพันธ วรรณไสย
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63083012964 นางสาวปฏิญญา รวดเร็ว
63083012965 นายภาณุพงศ ศรีจันทร 
63083012966 นางสาวสุวนันท โกมลรัตน 
63083012967 นายสถาพร มาจ�ะ
63083012968 นางสาวดลฤดี จุลตะคุ
63083012969 นางสาวมยุรี ไสยรัตน 
63083012970 นางสาวศิริลักษณ อภิชัย
63083012971 นางสาวนภาพรณ ยุงระแหง
63083012972 นายภัทรพล กันฤทธ์ิ
63083012973 นางสาวอัจฉราภรณ จักก�าออ
63083012974 นางสาวฉัตรชนก พูนธนัตถ 
63083012975 นางพิมพา เลสัก
63083012976 นายกิตติศักด์ิ ใจคําลือ
63083012977 นายสัชฌุกร ชัยณรงค 
63083012978 นางสาวไอลดา สุจริต
63083012979 นางสาวอลิศรา บุญมาพล
63083012980 นางสาวอรสา ยาวิปา
63083012981 วาที่ ร.ต.วิชญ วศินต อินต�ะใจ
63083012982 นางสาวธัญญลักษณ ศรีทอง
63083012983 นางสาวศุภลักษณ เตปา
63083012984 นายกิตติธร ตระกูลพิทักษ กิจ
63083012985 นางสาวจรัสพร ศักด์ิดา
63083012986 นางสาวพรชนิตว ตรีประดับดาว
63083012987 นายชาญวิทย คุณาวิวัฒนางกูร
63083012988 นายภาคภูมิ อาสา
63083012989 นางสาววราภรณ วงศ เศรษฐี
63083012990 นางสาวเอริ นากุ
63083012991 นายทัศน พล เนตผาบ
63083012992 นางสาวจุฑามาศ ไชยพูน
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63083012993 นายเกษม แก#วคํา
63083012994 นางสาวจุฑารัตน โมทนา
63083012995 นายณัฐภาค วังจังหวัด
63083012996 นางสาวกัลย สุดา สมใจ
63083012997 นางสาวณัฐฐาพร ปงกันมูล
63083012998 นางสาวมัลลิกา สุภาพ
63083012999 นางสาวเนตรชนก พินิจเนตร
63083013000 นายพุทธิวัฒน ภัทรสิทธ์ิเจริญ
63083013001 นางสาวโยทะกา ชัยศิริ
63083013002 นางสาวกัลยา กันละหะ
63083013003 นางสาวเกศณี มูลนาสัก
63083013004 นายพงศ ศิริ กาศสนุก
63083013005 นางสาววสุนันท มีฟ7ก
63083013006 นางสาวปุนณดา จันกระจาย
63083013007 นางสาวธันวาลักษณ พินิจ
63083013008 นายอนุรักษ แก#วกองนอก
63083013009 นางสาวภาติยา ภักดี
63083013010 นางสาวกรุณา แจ�มหม#อ
63083013011 นางสาวสุลาวัลย ไกรกิจราษฎร 
63083013012 นางสาวจิตราพร ทองอร
63083013013 นายวิเลด สกลวัชรา
63083013014 นางสาวพัชรพร ลําน#อย
63083013015 นางสาวสุนิดา ท#าวแก�น
63083013016 นางสาวกิตติมา อินต�อม
63083013017 นางสาวรัตนาวรรณ ถ่ินกันทา
63083013018 นายปานสิน ปวงรังษี
63083013019 นางสาวดาริน ดําแดง
63083013020 นางสาวพรวิมล วงศ กา
63083013021 นางสาวผกามาศ บัวเงา
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63083013022 นายภาณุวัชร อุป7นโน
63083013023 นายทัตเทพ จันทร สาคร
63083013024 นายบัญชา โป`ะคํา
63083013025 นางสาวสิรินันท ป7ญญา
63083013026 นางสาวอรอุมา ขจรจิตต 
63083013027 นางสาวสุกิตติมา กล#าจริง
63083013028 นางสาวกิรณา สมพมิตร
63083013029 นายทวีศักด์ิ ก#างออนตา
63083013030 นางนุชจิรา พินทะ
63083013031 นางสาวอินทิรา ชัยเมืองรินทร 
63083013032 นางสาวอาทิตยา ศศิฉาย
63083013033 นางสาวสุรีย รัตน ทิพย จักร 
63083013034 นางสาววรรณิศา คําฟูบุตร
63083013035 นางสาวบุศรินทร นามน#อย
63083013036 นางสาวณฐพร ศรีออน
63083013037 นางสาวรมณี สีเก๋ียง
63083013038 นางสาวพรรณทิพย แก#วโก
63083013039 นางสาวศิรินาถ พอใจ
63083013040 นางธัญสุดา วงค ใจบุตร
63083013041 นางสาวรัตนา กันโสภรรณ
63083013042 นางสาวพฤกษชาติ ปงลังกา
63083013043 นายรัชชานนท โลกคําลือ
63083013044 นายนิติ การิยา
63083013045 นายพงศ ธร วิริยะตระกูลธร
63083013046 นางสาวชนิดา ธีรอภิศักด์ิกุล
63083013047 นางสาวกมลเนตร ต#องจิตต 
63083013048 นายเกษมสัน มูลทราย
63083013049 นางสาวปาณิสรา วงศ ป7ญญา
63083013050 นางสาวจิราพร อริยะ
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63083013051 นางสาวกัญญาพัชร ไพบูลย เกษมสุทธิ
63083013052 นางสาวจันทมณี ไพรประสบกิจ
63083013053 นางสาวศรัญยา ป7Pนแก#ว
63083013054 นางสาวศุภกานต สารอิน
63083013055 นางสาวพรรณสรา ป7ญญะแสง
63083013056 นางสาวณัตวรากุญ ธรรมสละ
63083013057 นางสาวกัญญารัตน วงศ หลวง
63083013058 นายสินธพ วงศ ใหญ�
63083013059 นางสาวจริณญา อารีย วงค 
63083013060 นางสาวสุเมธินี แก#วน#อย
63083013061 นางสาวสายฝน แย#มขจร
63083013062 นางสาวสาวิตรี ไชยช�อฟRา
63083013063 นายขจรพัชร หนูแก#ว
63083013064 นางสาวสรัญรัตน ขัดมัน
63083013065 นางสาวสุธาสินี ประธานราษฏร 
63083013066 นายสมชาย ศรีวิชัย
63083013067 นายอรรถพล แก#วคํามี
63083013068 นางสาวป7ณชญา ยันบัวบาน
63083013069 นายอดิศร เชื้อเมืองพาน
63083013070 นางสาวปาราวดี สละชุ�ม
63083013071 นางสาววชิรญาณ ดวงต�ะ
63083013072 นางสาวสุวิมล แก#วรากมุข
63083013073 นางสาวนริศรา จิตสุข
63083013074 นางสาวปนัตตา คนสม
63083013075 นายธัชกร ปRอปาลี
63083013076 นายวรกานต กราบทูล
63083013077 นางสาวแพรณิชชา เรือนเงิน
63083013078 นางสาวพิชชานันท เขม#นดี
63083013079 นางสาวอักษรกิตต กันธิวาท
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63083013080 นางสาวศิริวรรณ ฤทธ์ิเนติกุล
63083013081 นางสาวกฤษณา ใจบุญธรรม
63083013082 นางสาวนภาลักษณ จักรน#อย
63083013083 นางสาวภัทรวดี ต้ังชัยสุริยา
63083013084 นางสาวดนยา ธรรมหม่ืนยอง
63083013085 นางสาวมลิวัลย ใจยา
63083013086 นายธนพัฒน ธนโชติอนันต 
63083013087 นางสาวอารดา วุฒิการณ 
63083013088 นางสาวกันต กนิษฐ ป7นสอน
63083013089 นายกิตติศักด์ิ กันทะวัง
63083013090 นางสาวเสาวลักษณ เกษร
63083013091 นางสาวหฤทัย หัวเวียง
63083013092 นายสุรัตน พรมเรือง
63083013093 นางสาวศุภรัตน จันทะ
63083013094 นายวรเวช สุทธิมุสิกกุล
63083013095 นางสาวศิรีณณ เมทาคํา
63083013096 นางสาวขวัญทิชา ศรีธร
63083013097 นางสาวธวัลพร ทานสุทธิกุลชัย
63083013098 นางสาวปณิศรา กาตาสาย
63083013099 นางสาวณริศรา สุธา
63083013100 นายภานุพงศ พันธาศรี
63083013101 นางสาวชุติกาญจน วะละ
63083013102 นางสาวสราลี แพนสิงห 
63083013103 นางสาวเจนจิรา เสกิละ
63083013104 นางสาวเพชรรัช หอมมาลา
63083013105 นายพงศ พิช พุฒิไตร
63083013106 นางสาวสุวนันท ม่ันเหมาะ
63083013107 นายเรืองศิลปQ กิจพิทักษ 
63083013108 นายสุกฤต เครื่องคํา
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63083013109 นางสาววิไลวรรณ นิลุบลไพบูลย 
63083013110 นายนพดล ยารวง
63083013111 นางสาวมาฆนุช ชูราษี
63083013112 นางสาวศศิกาญจน พงศ ดา
63083013113 นายศุภวิชญ ชัยมงคล
63083013114 นายชญานิธิ ธรรมธิ
63083013115 ว�าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ กาจินะ
63083013116 นางสาวอรณิชา แปงทิศ
63083013117 นางสาวสกุณตรา ป7นทา
63083013118 นางสาวอินทุรัตน เสาร แดน
63083013119 ว�าที่ร#อยตรีหญิงนภัสนันท ทาเกิด
63083013120 นางสาวสุรีรัตน ลังกา
63083013121 นางสาวสิรีธร ยาวิราช
63083013122 นางสาวเพ็ญนภา หน�อแก#ว
63083013123 นางสาวศุทธินี หม่ืนโฮ#ง
63083013124 นางสาวจุมพิตรา เลิศมงคล
63083013125 นางสาวพัตรพิมล ทาวรรณ
63083013126 นางสาวกนกวรรณ จันทร แสนสวย
63083013127 นางสาวเกศสุดา ป7ญญา
63083013128 นางสาววารุณี มัฎฐานธง
63083013129 นางสาวเพ็ญนภา ไขยกัน
63083013130 นางสาวกมลชนก อินทมาตย 
63083013131 นางสาววิไลวรรณ แปงแก#ว
63083013132 นายธนพงษ บุญเลิศ
63083013133 นางสาวณิชกานต พรหมารัตน 
63083013134 นางสาวศิริธร พงษ วิเศษ
63083013135 นายกานต หอมสุวรรณ
63083013136 นางสาวโยธกา สุภาวงค 
63083013137 นายธิติวัฒน ทองเมฆ
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63083013138 นายวีระชาติ ใจเทพ
63083013139 นางสาวธีรนาฏ วุฒิเรืองกุล
63083013140 นางสาวรุ�งนภา พรมใจ
63083013141 นางสาวกรรณิกา ก#างยาง
63083013142 นายศิริศักด์ิ กลมไล
63083013143 นางสาวมลธิชา ปHนกันทา
63083013144 นางสาวพัชรา บุตรศรี
63083013145 ว�าที่ ร.ต.หญิงปวีณา สมศักด์ิ
63083013146 นางสาวชลันดา ต๊ิบต�อเป1Uย
63083013147 นายธนวัฒน อูปาลี
63083013148 นายเสมอต#น จันธิมา
63083013149 นายธนวุฒิ นาตะโย
63083013150 นางสาวกวินธิดา เอี่ยมทัด
63083013151 นางสาวพาขวัญ สมฤทธ์ิ
63083013152 นางสาวพิมพ อัปสร สิริภาคิไนย
63083013153 นางสาวณัฐวลัญช สุทัน
63083013154 นางสาวสุทธิดา อ#ายพิงค 
63083013155 นายปราโมทย เป1ยงตา
63083013156 นางสาวณัฐชา หัวนะราษฎร 
63083013157 นายทวีศักด์ิ เมืองซ่ือ
63083013158 นางสาวธนพร เหมยเขียว
63083013159 นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม�
63083013160 นายธนโชติ ไชยโต
63083013161 นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
63083013162 นางสาวทิพา เอี่ยมจุ#ย
63083013163 นางสาวสาคร สารกาศ
63083013164 นางสาวจันทิมา อินจันทร 
63083013165 นายสรชัช กันทะวงค 
63083013166 นายประดิทรรศณ คุณ สิรินทราณุกูล
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63083013167 นายภาณุพงศ สุทธนะ
63083013168 นางสาวมัณฑนา อิ่นคําป7น
63083013169 นายวิศว นิยมสุจริต
63083013170 นายวัชระ สัตตทิพย พงศ 
63083013171 นางสาวกวินทรา ภูคําวงศ 
63083013172 นายวิชญ วศินต มณีวรรณ
63083013173 นางสาวภคพร วงศ ดอยแก#ว
63083013174 นางสาวปHยะพร วังโว
63083013175 นางสาวพัทธนันท พันธุ สุภา
63083013176 นางสาวนภาพร ลือเรื่อง
63083013177 นางสาวเยาวเรศ กรกเย็น
63083013178 นางสาวณัฐธิดา จ�าเขียว
63083013179 นางสาวอรชร ตันปHน
63083013180 นายธีรวัฒน ป7นกอ
63083013181 นางสาวภาพิมล อุโมงค 
63083013182 นางสาวนิพัทธา สุนทร
63083013183 นางสาวอรจิรา แสงเข่ิง
63083013184 นางสาวกรรณิกา ทาสม
63083013185 นางสาวอุไรพร จันทร ศิริ
63083013186 นายณัฏฐพงศ วงศ ประสาร
63083013187 นายสิทธิชัย จิตอารี
63083013188 นางสาวชนนิกานต พฤษไพบูรณ กิจ
63083013189 นายนิติรัฐ เกียรติยศ
63083013190 นางสาวรัตติกาล พูลฉนวน
63083013191 นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ 
63083013192 นางสาวชลวีร ชนกล#าหาญ
63083013193 นางสาวนารินทร ปHนต�ะ
63083013194 นายกฤษฎา จิณหล#า
63083013195 นายกิตติพงษ กิตติวาณิชย 
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63083013196 นางสาวจามจุรี อูปเวียง
63083013197 นางสาวเพ็ญพิชญา สุราศรี
63083013198 นางสาวจิรภัทร โยปHนตา
63083013199 นางสาวณัฐวิการ ใจคําท#าว
63083013200 นายศักดา เด�นโยธา
63083013201 นายปฐมพร ไชยะ
63083013202 นางสาวนภสร ชมโกศล
63083013203 นางสาววิภาวรรณ อินสม
63083013204 นางสาวสานิกุณ พงษ ชนาธิป
63083013205 นางสาวบุษยมาส โสภา
63083013206 นายปHติพงษ คําวัง
63083013207 นางสาวกรองกาญจน กาวิต�ะ
63083013208 ว�าที่ ร.ต.หญิงปภัสราภรณ แสงคํา
63083013209 นางสาวธนันท ธร เสนา
63083013210 นายเนติพงษ ไชยสุรินทร 
63083013211 นายรุ�งพิภพ แก#วสิริ
63083013212 นายวโรโดม สุริยะวงค 
63083013213 นางสาวสิริวิมล วงค อดทํา
63083013214 นายจักรพงศ สุยะ
63083013215 นางสาวรัชนีกร ทีปะนะ
63083013216 นางสาวพรหมพร พันธนะวาทิน
63083013217 นางสาวธิติยา เทิดไพรพนาวัลย 
63083013218 นายวิทยา ป7นน#อย
63083013219 นางสาวมยุรี ไชยา
63083013220 นางสาวสุธิตา เจริญธรรม
63083013221 นางสาวจุฑาภรณ คําก2า
63083013222 นางสาวธนัญญา เพ็ชร ทูลย 
63083013223 นายฐฏวัฒน อินทุดม
63083013224 นางสาวรัชนีภรณ พิทอนวอน
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63083013225 นางสาวพิชญา ยศป7น
63083013226 นางสาวศุภนุช กองฟู
63083013227 นายสิทธิโชค แฮดพนัส
63083013228 นางสาวรศนา อินทะนะ
63083013229 นางสาวมณีรัตน เมืองฮาย
63083013230 นางสาวเสาวนีย ทาสุข
63083013231 นางสาวพิมพ นิภา จอมดวง
63083013232 นางสาวรักษ สุดา แก#วคุณา
63083013233 นางสาววันทนีย สิงห แก#ว
63083013234 นางสาวบุณยวีร โชติชานนท 
63083013235 นางสาวธนัชพร อุตมา
63083013236 นายสายฟRา จินดาคํา
63083013237 นางสาวธัญชนก เดชะบุญ
63083013238 นางสาวนลปรียา ต๊ิบปะละวงศ 
63083013239 นางสาวเวธนี มีไมตรีจิตต 
63083013240 นางสาวสุรีย พร จันทราช
63083013241 นางสาววราภรณ กันยะดอย
63083013242 นางสาวจริยา เอฟวา
63083013243 นางสาวชญาภา ม่ิงศักด์ิศรี
63083013244 นางสาวขวัญหทัย ใจป7ญญา
63083013245 นางสาวเปรมยุดา กวดนอก
63083013246 นางสาวกรรณิการ อุ�นนันกาศ
63083013247 นางสาวศรัญย รัส ดิวรางกูร
63083013248 นางสาวนรีนุช กองอารินทร 
63083013249 นางสาวสุวรา แสงเพชร 
63083013250 นางสาวภาธิณี ทาสัก
63083013251 นางสาวนิรมล อนันต 
63083013252 นางสาวชนากานต ศีลพันธุ 
63083013253 นางสาวอัยยารัตน ทองดี
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ระดับปริญญาตรี

63083013254 นางสาวบงกชกร พรมเพ็ชร
63083013255 นางสาวอุบลวรรณ รัตนพงศ 
63083013256 นางสาวสุนิศา หาวงค 
63083013257 นายวงศกร สุวรรณดี
63083013258 นางสาวสุชารัตน เมืองใจรัตน 
63083013259 นางสาวสุปราณี มณีวุฒิ
63083013260 นายศุภณัฐ ม่ันใจ
63083013261 นางสาวลลิตวดี ใจดี
63083013262 นางสาวสิริเนตร จันต�ะนาเขต
63083013263 นายธนากร มังคละ
63083013264 นางสาวจิราภา เจริญผล
63083013265 นางสาวแสงเดือน โนตาปHง
63083013266 นางสาวศศิวิมล ชัยศรี
63083013267 นางสาวนันทิพร ใจคอดี
63083013268 นายณัฐพงศ อินสีชื่น
63083013269 นายพิชิต ฮั่นวัฒนวงศ 
63083013270 นางสาวประภาณี ขาวงาม
63083013271 นางสาวอัญมณี พุฒสง�า
63083013272 นางสาวจุฬา วัฒนาทัศนีย 
63083013273 นายสุภากร ใจหม้ัน
63083013274 นางสาววรรณวิสา ผูกพันธ 
63083013275 นางสาวกนกพร ปHZนทอง
63083013276 นางสาวอังคณา เกิดเวียงใหม�
63083013277 นางสาวอรัญญา หิรัญนโคทร
63083013278 นางสาวกรรณิการ นาห#วย
63083013279 นางสาวเบญจวรรณ วงศ ไชยา
63083013280 นายธีระพงษ สุขใจ
63083013281 นางสาวปณัฐตา ภูเขียว
63083013282 นางสาวธนัญชนก มงคล
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63083013283 นางสาวกัญญารัตน จันทร แก#ว
63083013284 นางสาวอรญา บัญชาบันลือยศ
63083013285 นางสาวนภาพร จันทมาศ
63083013286 นายไกรสร เทียนใจ
63083013287 นางสาวชุลีพร จันทร รัตนากร
63083013288 นางสาวสุทธิดา จันทาพูน
63083013289 นางสาวพณิตนาฏ เมืองใจมา
63083013290 นางสาวกัญญาณัฐ เลิศธิ
63083013291 นางสาวสุดาพร จันทร ฤทธ์ิ
63083013292 นายพงศ ศิริ ทองจํารัส
63083013293 นางสาวสุธาสินี บุญเพ่ิมพูล
63083013294 นางสาวศรสวรรค วงค สุขะ
63083013295 นางสาวมัลลิกา เข่ือนแก#ว
63083013296 นางสาววราภรณ  อินวัน
63083013297 นางสาวขวัญชนก นวลศิริ
63083013298 นายธนพงศ เลิศคําฟู
63083013299 นางสาวศุภากร แรมวิโรจน 
63083013300 นางสาวจิรัชยา สันติวงศ 
63083013301 นางสาวอรสา พงศ กิตติวรกุล
63083013302 นายวสันต โพธ์ิชัยเลิศ
63083013303 นายสุรสิทธ์ิ ยงสกุลนวลศรี
63083013304 นางสาวชมภรณ วงศ ยอด
63083013305 นายศีลธรรม แซ�เฉ�า
63083013306 นางสาวพิชญ สินี ศิริบุตร
63083013307 นางสาวเพ็ญนภา อินกองงาม
63083013308 นางสาวสุพิชญา เฟ_Zองดอกไม#
63083013309 นางสาวนภาพรรณ ป`อกคําอู2
63083013310 นายจักรภัทร พะกุลปHน
63083013311 นายธนายุทธ ป7ญญางาม
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63083013312 นางสาวณัฐธิดา วงศ ต้ัง
63083013313 นายวัชรินทร ป7Uนลี้
63083013314 นางสาวไพรินทร พละศักด์ิ
63083013315 นางสาวกมลวรรณ ไชยภพวงค 
63083013316 นายณาวิณ แก#วใจกัน
63083013317 นางสาวศิริภรณ พฤกษาพราว
63083013318 นางสาวณัฐสิมา เนตรสุวรรณ
63083013319 นายดุสิต สิริลักษณ มงคล
63083013320 นางสาวกุลิสรา เวียงโอสถ
63083013321 นางสาวสุรินุช สุขแสน
63083013322 นางสาวกุสุมา นาอนันต 
63083013323 นางสาวกานต ธิดา เมืองเขียว
63083013324 นางสาวทัศนีย กันใจ
63083013325 นางสาวพรพิมล ม#าอุตส�าห 
63083013326 นางสาวกาญจนา ใจหาญ
63083013327 นางสาวสามิตรตรี กุณะสา
63083013328 นางสาวกมลวรรณ บุญเพลิง
63083013329 นางสาวหฤทัยชนก คําใส
63083013330 นางสาวเสาวลักษณ พ่ึงศรี
63083013331 นางสาวกัญญภา ปHนตา
63083013332 นายกฤษณ รัตนป7ญญา
63083013333 นายวรวุฒิ ป7ดนา
63083013334 นายอนิรุทธ์ิ คําฟู
63083013335 นายเทวัญ ไชยงาม
63083013336 นายคเชนทร ไหมแพง
63083013337 นางสาวศิรัญญา ไชยอุ�น
63083013338 นางสาวจิตรานุช สายโนวงค 
63083013339 นายวัชรินทร ปHมแปง
63083013340 นายศุภเสกข อินทุดม
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63083013341 นางสาวนุชนาถ เชียงตา
63083013342 นางสาวสิริกัญญา ลวณะสกล
63083013343 นายณรงค ฤทธ์ิ รัศมี
63083013344 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สุดสูงเนิน
63083013345 นางสาวกรกนก ทองอิ่น
63083013346 นายฤทธิกร คมชายชาญ
63083013347 นางสาวธนัญชนก สาลี
63083013348 นางสาวเกษราภรณ ฟูวัน
63083013349 นางสาวป7ทมา โพธิกลาง
63083013350 นางสาวกัญญาภัค สอนนนฐี
63083013351 นางสาวฟRาวณิชย ภัทร ธรรมณัฐ
63083013352 นางสาวปวีณ สุดา คล#ยาวงศ 
63083013353 นางสาวรมิดา เจริญวรารัตนา
63083013354 นางสาววนิดา คํามงคุณ
63083013355 นางสาวธาดารัตน พรมเทศ
63083013356 นางสาวศิรดา กันธา
63083013357 นายภานุพงศ วงค ตะวัน
63083013358 นางสาวชนาภา กิตติ
63083013359 นางสาวศศิวราพร คําหล#า
63083013360 นางสาวสุนทรี ศรีวิชัยมูล
63083013361 นางสาวจิราภรณ มหายศ
63083013362 นางสาวพรอนงค ภิญโญ
63083013363 นายดนัย ปงกาศ
63083013364 นางสาวกรรณิกา กันทะต๋ัน
63083013365 นางสาวสมฤดี ขันต้ัง
63083013366 นางสาวเกศินี ป7ญญาดี
63083013367 นายปวิชญา ประมะ
63083013368 นางสาวรัตติยา สีวิจ๋ี
63083013369 นายอนุพนธ จําป1ขาว
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63083013370 นางสาวอณัศญา อุดเครือ
63083013371 นายธีรศักด์ิ ป7Pนแก#ว
63083013372 นางสาวมณีรัตน ใสสอาด
63083013373 นางสาวรัตติกาล ของหอม
63083013374 นายณัฐพงศ ป7ญโญสุข
63083013375 นางนันทนา ป7ญญาบุญ
63083013376 นางสาวเพียรพิพัฒน หนูล#อม
63083013377 นายนิชฌานชวิศ ชัยมณี
63083013378 นางสาวปวิชญา กิจโชคประเสริฐ
63083013379 นายเนติพงษ พรหมวา
63083013380 นางสาวกาญจนา ตาสาย
63083013381 นางสาวดวงฤทัย ทาอาสา
63083013382 นางสาวชุติกาญจน ศิริกุลอนันตญา
63083013383 นางสาวอัญชนา ดาวทอง
63083013384 นายจักรกฤษณ ธรรมรังกา
63083013385 นายอภิชัย ยวงปHน
63083013386 นางบูชญา สุนันต�ะ
63083013387 นางสาวนิภาวรรณ วงค กุ�น
63083013388 นางสาวพิมพ ชนก ไชยนวล
63083013389 นางสาวยุวดี โปธา
63083013390 นางสาวอริสรา ไชยวงค 
63083013391 นางสาวลลิตา ปHงพยอม
63083013392 นางสาวบุษบา จอมใจบี้
63083013393 นางสาวพรรณิพา หมีบุรุษ
63083013394 นางสาวพรพิมล ทาเมา
63083013395 นางสาวผกาภรณ ไฝปวง
63083013396 นายศรัณย พรกิตติธีรกุล
63083013397 นางสาวนิติยา วงศ วาท
63083013398 นายอาทิตย รักษ ย่ังยืนกุล
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63083013399 นางสาวณิชาภัทธ ดวงทิพย 
63083013400 นางสาวพิมลพรรณ ป7ญญาปHง
63083013401 นางสาวนันทวรรณ ยืนลา
63083013402 นางสาวกนกวรรณ เรือนคํา
63083013403 นางสาวศุภาพิชญ รมย เรือนงาม
63083013404 นายมนัสพงศ ศรีสุวรรณ
63083013405 นางสาวณัฐณิชา เร�งประเสริฐกุล
63083013406 นางสาวสุวปรียา บุญล้ํา
63083013407 นายชัชวาล วงค แสง
63083013408 นางสาวปาลิตา ศรีเทียน
63083013409 นางสาวทัศนีย ฤทัยปราโมทย 
63083013410 นางสาวกนิษฐา เสมอใจ
63083013411 นายณัฐดนัย ทองอนันต 
63083013412 นางสาวทิพยมาศ ไชยลังการ 
63083013413 นางสาวฐิตินันท หน�อแก#ว
63083013414 นางสาวธนัญญา อัมรินทร 
63083013415 นายณัฐนนท บ�อคํา
63083013416 นายศิวกร กาวีระ
63083013417 นางสาวสิริวรัญญา วิทยาประภารัตน 
63083013418 นายยุทธภูมิ ทาจินะ
63083013419 นางสาวภาสินี ดํารงค 
63083013420 นางสาวกฤติยา สมบูรณ 
63083013421 นางสาวณัฐริกา เปTงมณี
63083013422 นางสาวเกศรินทร มูลเมือง
63083013423 นางสาวรัตนาพร ขันทะเป1ยง
63083013424 นางสาวชุติมณฑน สมวันดี
63083013425 นายจิรายุทธ คํามูล
63083013426 นางสาวณัฐกมล แก#วต๊ิบ
63083013427 นางสาววัลลิกา บุญป7ญญา
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63083013428 นางสาวขวัญฤดี บํารุงนา
63083013429 นายชลกานต ดวงคํา
63083013430 นางสาวธัญญาลักษณ อุตรชน
63083013431 นายศุภวิชญ บุรีแก#ว
63083013432 นางสาวนนทิยา ศรีคํา
63083013433 นายวิชัน สะตอง
63083013434 นางสาวอัญชลี แซ�กือ
63083013435 นายวรพักตร ดวงรกดก
63083013436 นางสาวเพ็ญนภา มะโนใจ
63083013437 นางสาวรัตยา เกิดไกล
63083013438 นางสาวแจ�มสุดา ศรีโสดา
63083013439 นางสาวพีรชญา กฤตธีระโรจน 
63083013440 นางสาวกวินตรา คํามี
63083013441 นางสาวศิวภา พูลศิลปQ
63083013442 นางสาวนิตยา กลัดเจริญ
63083013443 นางสาวนฤมล คลายคลี่
63083013444 นางสาวเจนจิรา สมจารย 
63083013445 นายไกรสร ลุงกุย
63083013446 นางสาวศิริลักษณ มารังค 
63083013447 นางสาวจันทร  จิรา มานะจิตต 
63083013448 นางสาวณิชกานต สุนันตา
63083013449 นายศิวกร โนมิตัง
63083013450 นางสาวชนากานต เพ็ญเพียร
63083013451 นางสาวธนารัตน ศรีธนะ
63083013452 นางสาวเนติกาญจน เต2ชะรัก
63083013453 นางสาวสายฝน วิบูลศรีมงคล
63083013454 นายศุภโชค ชิตสกนธ 
63083013455 นางสาวบุญพิทักษ จอมนงค 
63083013456 นายธนายุต เทียมปาน
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63083013457 นางสาวถาวรีย ใจเที่ยง
63083013458 นางสาวเบญญาภา กอนแสง
63083013459 นางสาวสุวนันท ปรีชาพนาไพร
63083013460 นางสาวนราภรณ เครือสบจาง
63083013461 นางสาววารุณี โรจนสมศักด์ิ
63083013462 นางสาวสิดาพร บุตรชา
63083013463 นางสาวพัชรินทร มัชพงษ 
63083013464 นางปาริฉัตร กันทาป7น
63083013465 นายฟาอีซ อนันตการณ 
63083013466 นางสาวชิดชนก เตจ�ะสา
63083013467 นางสาวสุมินตรา มโนศักด์ิ
63083013468 นายจิรายุส เจนใจ
63083013469 นางสาวกฤตชญา เจริญสุข
63083013470 นางสาวณัฏฐ พิมล เครือบุญมา
63083013471 นางสาวธมนวรรณ อินทรีย 
63083013472 นางสาวฐิติมา ธานี
63083013473 นางสาวอาภาภรณ ยอดคํา
63083013474 นายทวีศักด์ิ สมธง
63083013475 นายเกรียงศักด์ิ แก#วตุ�น
63083013476 นางสาวศิรินภา โยธวรรณ 
63083013477 นางสาวภัทรวดี หง#าฝา
63083013478 นางสาวจิราพา กิจเรืองทรัพย 
63083013479 นางสาวสวรินทร สารสมุทร
63083013480 นายณัฐนนท ธรรมโชติสิริกุล
63083013481 นางสาวชนัดดา ตินะลา
63083013482 นายภาณุวิชญ ถ่ินสุข
63083013483 นายกง แซ�เล#า
63083013484 นายวัชพล แสนคําฟู
63083013485 นางสาวลัดดาวัลย เดชวงศ ยา
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63083013486 นางสาววิชญาพร อินถา
63083013487 นางสาวจรรยารักษ โกมลธง
63083013488 นายธีรยุทธ โอ�ดฟู
63083013489 นางสาวสุวรรณี ว�องไว
63083013490 นายโยธกา ปะทิ
63083013491 นางสาวศราวดี เสง่ียมทรัพย 
63083013492 นางสาวเบญจวรรณ มือโต
63083013493 นางสาวธนัญญา ลัมยศ
63083013494 นางสาวศิลาพร ธิการ
63083013495 นางสาวจีระพรรณ คงคล
63083013496 นางสาวแพรพรรณ ด#วงวงศ 
63083013497 นางสาวสุนิตา ป7ญญากาศ
63083013498 นางสาวสุธิมา ฝ7Uนเครือ
63083013499 นายพสิษฐ ไชยภูมินทร 
63083013500 นางสาวกชกร อินต�ะรัตน 
63083013501 นายปริญญา ทาระนัด
63083013502 นางสาวรัตนาภรณ เนตรแสนศรี
63083013503 นางสาวเกศรา แสงงาม
63083013504 นางสาวปานตา เข่ือนแก#ว
63083013505 นางสาวจิรัชยา เพ่ิมข้ึน
63083013506 นางสาวกาญจนาพร เสียงใส
63083013507 นางสาวศลิษา โสวะละ
63083013508 นายชาญยุทธ มะโนวัน
63083013509 นางสาวธุวพร อินยศ
63083013510 นางสาวทรัพย ศิริ นิลชัย
63083013511 นางสาวณัฐณิชา ต๋ันเฟย
63083013512 นางสาวรสสุคนธ แยบคาย
63083013513 นายเตชวิทย ทองคํา
63083013514 นายธีริทธ์ิ พรภัทรนันท 
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63083013515 นางสาวกมลลักษณ คําภีระ
63083013516 นายศุภฤกษ ใหม�จันทร แดง
63083013517 นางสาวกาญจนา จันกิติ
63083013518 นางสาวพิมพิกา เผ�าดี
63083013519 นายอธิวัฒน คงสินสุขไพศาล
63083013520 นายวิชัย เวียงเหล็ก
63083013521 นายพงศกร เดชะสิทธ์ิ
63083013522 นางสาวจุฑารัตน แสนยาวุฒิ
63083013523 นายพงค พิพัฒน หิรัญโกเมนทร 
63083013524 นางสาวชลดา ไชยตา
63083013525 นางสาวอรรัมภา สุวรรณจันทร 
63083013526 นายธนพล เงินสุขใจ
63083013527 นายณัฐนันท สุดใจ
63083013528 นายภานุพงค เกยเมือง
63083013529 นางสาวธิดารัตน นิลนาคม�วง
63083013530 นางสาวภัทราวดี พรหมเผ�า
63083013531 นายมนัสชัย จําปารัตน 
63083013532 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
63083013533 นางสาวสุมิตรา อินทะนิน
63083013534 นายสถิตพร อุตระธิยางค 
63083013535 นางสาวกมลธิดา ดอกไม#
63083013536 นางสาวพิมพ รัมภา สําราญ
63083013537 นางสาวปรียาภรณ ผลดี
63083013538 นางสาวสิรินยา ใสเอ#ย
63083013539 นางสาวสุดารัตน กํ่าแก#ว
63083013540 นางสาวชุลีพร มหาคม
63083013541 นางสาวนราภรณ สืบพงศ เอื้อ
63083013542 นางสาวพรรษ ริสา งานขยัน
63083013543 นางสาวมิณทร ญารินทร ใจศิลปQ
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63083013544 นายจิรทีปต วงค ขุนสาย
63083013545 นางสาววราภรณ กันทาวัน
63083013546 นายธนะพงษ ศิริแก#ว
63083013547 นายวิทยา ด#วงสง
63083013548 นายพีรภาส พ้ืนผัด
63083013549 นายณัฐวุฒิ ศรียะสุ
63083013550 นางสาวนันทิญา สินทอง
63083013551 นางสาวติณณมินทร ทับทิม
63083013552 นางสาวนภาภรณ เสาร ทิพย 
63083013553 นางสาววรัญญา เจดีย นันท 
63083013554 นางสาวรัตติยากร ชาตตนนท 
63083013555 นางสาวนิรารัตน ป7นปRอง
63083013556 นางสาววริศรา ป7ญญาขันธ 
63083013557 ว�าที่ ร.ต.หญิงขวัญฤดี ยาแก#วหล#า
63083013558 นางสาวศิริพร กันทะวงค 
63083013559 นางสาวนฤมล สุทุม
63083013560 นายอิทธิพล สักลอ
63083013561 นางสาวปาณิสรา ธรธีรวาณิช
63083013562 นางสาวทิฆัมพร เมืองสิงห 
63083013563 นางสาวชลกนก เข่ือนเพชร
63083013564 นางสาวภานุชนาถ สามป7นสัก
63083013565 นางสาวบุริมนาถ ศรีสะเมา
63083013566 นางสาวธมกร พรหมมาลี
63083013567 นางสาวเอมวิกา วิญญาปา
63083013568 นายคนึงเดช พวงมาลา
63083013569 นางสาวละมัย พรมวิภา
63083013570 นางสาววราลักษ สมบูรณ 
63083013571 ว�าที่ ร.ต.หญิงวนิดา ศรีหมอก
63083013572 นางสาวสุพรรษา ยะป7นดิษฐ
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63083013573 นายนิติพงศ พอจิต
63083013574 นายจารุวัฒน มูลเขียน
63083013575 นายเกียรติศักด์ิ ชัยราชะ
63083013576 นางสาวสุมิตรา ทาฤทธ์ิ
63083013577 นายสถาพร อรรคนันท 
63083013578 นางสาวศุภาพิชญ ใหม�คามิ
63083013579 นางสาวแพรพรรณ จันทรศัพท 
63083013580 นางสาวพิชชานันท วงศ กัน
63083013581 นางสาววันทนา ปงยานะ
63083013582 นายประเสริฐ ลามือกู�
63083013583 นางสาวอัจฉรา เหมยน#อย
63083013584 นางสาวพัทธ ธีรา เทพปHนตา
63083013585 ว�าที่ร.ต.หญิงจารุวรรณ วรรณสมพร
63083013586 นางสาวชาลิสา อยู�สิงห 
63083013587 นางสาวนฤมล พรมกร
63083013588 นางสาวนัชฎาพร แก#วสุข
63083013589 นางสาวสุทธินันท ธาอร กันทารักษ 
63083013590 นางสาวชนกนันท ดอบุตร
63083013591 นางสาวพัณณิตา เตียตระกูล
63083013592 นางสาวพรรษา โห#งแดง
63083013593 นางสาวสุนิสา แก#วมาเรียน
63083013594 นางสาววรวลัญช ลือนคร
63083013595 นางสาวพนิดา ขันแก#ว
63083013596 นางสาวกรรณิการ ทาทัน
63083013597 นางสาวจารุณี เมาโหมด
63083013598 นางสาวปHยะภรณ เต็มมือ
63083013599 นางสาววชิราภรณ ปHติจะ
63083013600 นางสาวอัจจิมา มิตรศิริ
63083013601 นางสาวศรีพรรณ สิทธ์ิคงกมล
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63083013602 นางสาวพัชราภรณ ปาระมี
63083013603 นายธีระพงศ ลีฬหะพันธุ 
63083013604 นางสาวกันยาภรณ คําหน#อย
63083013605 นางสาวศีดาลักษณ แก#วปุก
63083013606 นางสาววัชรา สวัสด์ิไสว
63083013607 นางสาวธัญชนก คํามาสาร
63083013608 นายนนทวัชร นันทะเสนพงศ 
63083013609 นายศิวะบุตร โยตะสิงห 
63083013610 นางสาวสุภาภรณ มหาวงษ 
63083013611 นางสาวพิมพ สุภัคค ต�อมสังฆ 
63083013612 นางสาวมนสิชา อินต�ะ
63083013613 นางสาวอรอนงค แสนบุตรวงค 
63083013614 นายเจษฎา กาวิเต
63083013615 นางสาววรรณนภา เพ็งภาค
63083013616 นางสาวธัญญาภรณ เครือสาร
63083013617 นางสาวจุฑามาศ แสนคํา
63083013618 นางสาวกฐิน อุดอาจ
63083013619 นางสาวศลิตา รกไพร
63083013620 นางสาวสุภาพร ทาแกง
63083013621 นางสาวศรัญญา ศรีสม
63083013622 นางสาววรางคณา ขันตุ#ย
63083013623 นางสาวธนัชพร กันตาคม
63083013624 นางสาวร�มปรางค ฉายายน
63083013625 นางธัญพร วรชัยมงคล
63083013626 นายภูมิเดช จันทรังษี
63083013627 นายสิรวุฒิ กล�าวกิติกุล
63083013628 นางสาวอรวรรณ คุ#มเนตร
63083013629 นางสาววรรณพร จอมภา
63083013630 นายชญานนท มุงเมือง
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63083013631 นางสาวปHยธิดา เตชะปลูก
63083013632 นายวิทยา อินทาโย
63083013633 นางสาวฐิตาภา เด�นคีรีรัตน 
63083013634 นายเอกภพ เครือสุข
63083013635 นางสาวรัตนาภรณ จักรแก#ว
63083013636 นายเจษฎา หินขุน
63083013637 นายพลาดิศัย เสวกวรรณ 
63083013638 นายรัฐพงศ ภูสีโสม
63083013639 นายจิรายุ อินเทียมใจ
63083013640 นางสาวพรประทีป สร#อยมณีวรรณ 
63083013641 นางสาวอิษฎา ฉัตรอินตา
63083013642 นายปภาดา ชูสินธนะศักด์ิ
63083013643 นางสาววลัยพร มณีเกยูร
63083013644 นายณัฐวุฒิ มะโนชัย
63083013645 นายปริญญา สุจริง
63083013646 นายไพรวัลย เงินขาว
63083013647 นางสาวศิรินันท ชัยประภา
63083013648 นายกฤษกร ต�ะปRอ
63083013649 นายพัทธพล ต#นก่ิง
63083013650 นางสาววิลาภรณ ปูJปา
63083013651 นางสาวสุภาภรณ เอสันเทียะ
63083013652 นางสาวชลิตา ขนุนแดง
63083013653 นายเอกพงษ ปงลังกา
63083013654 นางสาวสายฝน ศรีวิชัย
63083013655 นางสาวนุชกานต สว�าง
63083013656 นางสาวพิมผกา ขจิตเพชรจรัส
63083013657 นางสาวอรวรรณ วงค จู
63083013658 นางสาวชลธิชา รัตนโทกาศ
63083013659 นายเกียรติศักด์ิ คําแปง
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63083013660 นางสาวศิริลักษณ เปรมประดิษฐ 
63083013661 นางสาวปHยะฉัตร พิชัยยา
63083013662 นางสาวศรัณย พร ถาแก#ว
63083013663 นางสาวนิตยา ยาวิละ
63083013664 นายปราชญ อินทร ศรีทอง
63083013665 นางสาวมุจรินทร แซ�อุ2ย
63083013666 นายชัยวัฒน อินเรือง
63083013667 นางสาวอรอุมา วุฒิกรณ 
63083013668 นางสาวนันทภรณ แสนคําฟู
63083013669 นางสาวเกศสุดา ฟูแก#ว
63083013670 นางสาวจาสุมินทร ดวงป7น
63083013671 นางสาวหัทยา จันต�ะ
63083013672 นางสาวพัชรินทร ป7ญญาทิพย 
63083013673 นางสาวสวรส จิกยอง
63083013674 นางสาวสุธิดา แซ�ตัน
63083013675 นายรุ�งยศ ชื่นวิเศษ
63083013676 นายฤทธิเกียรติ โนรี
63083013677 นางสาวพรทิพย หน�อมาลา
63083013678 นางสาวศศิกานต ชิลอย
63083013679 นางสาวชนิดาภา ขัตมงคล
63083013680 นางสาวนิภาพร เปTงมา
63083013681 นายสรพงศ พิมสาร
63083013682 นางสาวจิราภา แก#วสุข
63083013683 นางสาวพรพิมล ศรีป7ญญา
63083013684 นางสาวภัทรา ถาโถม
63083013685 นางสาวพิธุกานต แซ�หว�าง
63083013686 นางสาวลดามาศ เบ็ญชา
63083013687 นายวรยุทธ ดวงผัด
63083013688 นายณัฐพล ขันคํา
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63083013689 นางสาวภัทรพร นันต�ะแก#ว
63083013690 นางสาวกัลยรัตน ป7ญญาโชติ
63083013691 นายสุวิจักขณ ศิริอุดมพงศ 
63083013692 นางสาวเพชรา วารีสกุล
63083013693 นายคณิต สิทธิยศ
63083013694 นางสาวจิราภรณ เครื่องคํา
63083013695 นางสาวนวรัตน คิมพนัน
63083013696 นางสาวรสริน ทนันไชย
63083013697 นางสาวศศิมา สัตตะพันธ 
63083013698 นางสาวกชกร แก#วทรัพย 
63083013699 นายพชร จิตโรภาส
63083013700 นางสาวปรียานุช ปาลี
63083013701 นายพงศ ปณต ตินตะชาติ
63083013702 นายสุวิทย หนองกาวี
63083013703 นางสาวนภมน ชัยยา
63083013704 นายสุทธิศักด์ิ ศรีวิชัย
63083013705 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
63083013706 นางสาวภัทรสุภา นุโพธ์ิ
63083013707 นายวิทยา เดชอุดม
63083013708 นายสืบสกุล ท#าวสมศักด์ิ
63083013709 นางสาวฝRายแกมแพร แก#วหน�อวรรณ 
63083013710 ว�าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ปHนไชย
63083013711 นางสาววาริน สุดใจ
63083013712 ว�าที่ ร.ต.หญิงกมลกานต ดีอุโมงค 
63083013713 นางสาวกุหลาบ ดานเรือง
63083013714 นางสาวศุนิสา ตาสอน
63083013715 นางสาวชไมพร บุญหล#า
63083013716 นางสาวสโลชา เภตรา
63083013717 นางสาวนฤมล เกาะเวียน
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63083013718 นางสาววีรดา บุญเที่ยง
63083013719 นางสาวภธิรา ชัยสิทธิดา
63083013720 นางสาวราชนี วนาสมบูรณ 
63083013721 นางสาวปาลิตา บุษราคัม
63083013722 นายศิวดุลย ฝ7Uนจูกูล
63083013723 นางสาวสุพัตรา ปาอ#าย
63083013724 นางสาวอนินท ญา ขันขาว
63083013725 นางสาวภัทธีรา ภูมิเนาว นิล
63083013726 นางสาวสุกัญญา จตุนาม
63083013727 นางสาวสุพิชฌาย สิทธิ
63083013728 นายรุ�งโรจน ผ�านสุวรรณ
63083013729 นางสาวธัญชนก ธรรมขันแก#ว
63083013730 นางสาวปHยะพร โพธ์ิวารี
63083013731 นางสาวอัจฉราวดี นันทะเสน
63083013732 นางสาวนพมาศ ขันอุระ
63083013733 นางสาวจุรีรัตน ขันตาโย
63083013734 นายสุทัศน ชื่นชมจันทร 
63083013735 นางสาวพรลภัส ยะเมา
63083013736 นางสาวกัญญาพรณ สิทธ์ิกูล
63083013737 นายชัยชาญ จันทรตระกูล
63083013738 นายกิตติภพ พยัคฆเพศ
63083013739 นายกิตติพงษ ใจดี
63083013740 นางสาวปHยาพัตร ป7ญสุพฤกษ 
63083013741 นางสาวตวิษา บุญเสริฐ
63083013742 นางสาวอาภาพันธุ ชนก ธีรวรุตม 
63083013743 นางสาวเกวลี มณีวรรณ 
63083013744 นายพงศ ภรณ สกุลพาณิชเจริญ
63083013745 นายศุภกฤต กิตติพงศานุกุล
63083013746 นายพีรณัฐ ปวงสวัสด์ิ
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63083013747 นางกุลพรภัสร มามูล
63083013748 นางสาวณชนก ปงชาคํา
63083013749 นางสาวอังคนา นฤมล
63083013750 นางนภัสนันท แก#วมูล
63083013751 นางสาวสุนิชา ปวนสิงห 
63083013752 นางสาววราภรณ กิริยา
63083013753 นายชานันท สุวันโน
63083013754 นางสาวชญานิศ คํามะทิต
63083013755 นางสาวนิสา อาชาบํารุง
63083013756 นายชนกร เครือวงค 
63083013757 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ�น
63083013758 นางสาวณฐมน ทัศนพยัคฆ 
63083013759 นางสาวปรียาภรณ เข่ือนจินา
63083013760 นายชินวัตร บัวสอด
63083013761 นางสาวพรทิพย บุญเติม
63083013762 นางสาวจิลลาภัทร จักรแก#ว
63083013763 นางสาวณัฐธิชา ดวงตา
63083013764 นางสาวศิริวรรณ ขันแก#ว
63083013765 นางสาวรุจิรา ศูนย กลาง
63083013766 นางสาวศศิณา เตชะสืบ
63083013767 นายณัฐกิตต์ิ ก#อนแก#ว
63083013768 นางสาวพนัสดา กาวิชัย
63083013769 นางสาวสุชาดา ธรรมวงศ 
63083013770 นายกิติพงษ อนันตผล
63083013771 นางสาวนราพร เปรมชื่นพนาวัน
63083013772 นางสาวธัญวรัตน คงสิม
63083013773 นางสาวนิตยา มิตตะกุล
63083013774 นายทศพล แดงกองโค
63083013775 นายอนุชิต อินรุ�งเรือง
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63083013776 นางสาวเจนจีรา ใจตรง
63083013777 นางสาววาสนา วงษา
63083013778 นางสาวปภารัฏฐ จะวรรณะ
63083013779 นางสาวชวัลลักษณ ว�องไว
63083013780 นางสาวสาคร มุงเมิน
63083013781 นายอภิชาติ เกตุพรหมมา
63083013782 นางสาวณัฐชยา ขาวฟอง
63083013783 นางสาวอ#อมอารี สุภาตุ#ย
63083013784 นางสาวศิรินภาพร ป7นทอง
63083013785 นางสาวศิริพร สุขคํานึง
63083013786 นายวีระพันธ สุริวงษ 
63083013787 นางสาวทัศนีย ใหญ�พงค 
63083013788 นางสาวสุวัลนุช อุปจักร 
63083013789 นางสาวอรทัย พิมพ โสดา
63083013790 นายชูชัย อุดนคร
63083013791 นางสาววราภรณ เศษลาว
63083013792 นางสาวชญานี ราศรี
63083013793 นางสาวกรณิกา ป7นติ
63083013794 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกวิศรา ศรีอําภา
63083013795 นายกฤษณะ ก2าอ#าย
63083013796 ว�าที่ ร.ต.อนุชิต ผิวนวล
63083013797 นางสาวสุธีมนต ธรรมขันธ 
63083013798 นางสาวธัญญาภรณ อุทร
63083013799 นางสาวภัสสร บุรีรักษ นิติกุล
63083013800 นางสาวกมลวรรณ กันทะ
63083013801 นายพงศ พัฒน ห�อตระกูล
63083013802 นายกิตติเมธ รุ�งรังษี
63083013803 นางสาวจิราวรรณ อภิรมย ฤทัย
63083013804 นางสาวนพัสชนม ลาภะกุล
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63083013805 นายจตุพล ดวงแก#ว
63083013806 นางสาวจุฑารัตน สําเร็จรัมย 
63083013807 นางสาวชุติญากาญจน พันกับ
63083013808 นายนนทพัทธ กิติสัก
63083013809 นางสาวแสงจันทร อยู�เป`าะ
63083013810 นางสาวอรทัย กันทะลอม
63083013811 นายปฐากร อินทะจักร
63083013812 นางสาวสริญญา ใจชื่น
63083013813 นางสาววรรณวิภา ภิญโญ
63083013814 นางสาวกิตติกา บุญมี
63083013815 นายพงศกร สุขเกษม
63083013816 ว�าที่ร#อยตรีหญิงปHยวรรณ ตุ#ยกาศ
63083013817 นางสาววัชราภรณ วิกาหะ
63083013818 นางสาวมาลินี วรเรียน
63083013819 นางสาวปHยะนันท สุวรรณแปง
63083013820 นางสาวรัชฎาภร แก#วชายเพ็ญ
63083013821 นางสาวนลินี จันสวะ
63083013822 นางสาวยุพดี วารีสกุล
63083013823 นายอัษฎายุทธ ว�องไว
63083013824 นางสาวธัญลักษณ ปละโน
63083013825 นายเสฎฐวุฒิ เข่ือนแก#ว
63083013826 นางสาวสุภาทิพย ฝ7Uนใจวัง
63083013827 นางสาวอารักขา ลําทา
63083013828 นางสาวอรยา ปHนใจหล#า
63083013829 นางสาวนภัสกร แก#วเมืองมา
63083013830 นางสาวสุชาวดี ศิริวิชัย
63083013831 นางสาวสุทธิพร มูลภิชัย
63083013832 นางสาวเบญญารัตน อุทร
63083013833 นายจิรศักด์ิ เพ็ชรชมภู

หน#า 477 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083013834 นางสาวนวภัสร ไชยเรือน
63083013835 นางณัฐธยาน ป7ทมชัยยันต 
63083013836 นายวิภาคย ตันวงค 
63083013837 นางรัชฎาวรรณ สารดี
63083013838 นายอนุชาติ ไชยวุฒิ
63083013839 นายเล็กคํา กะรัตหลวง
63083013840 ว�าที่ ร.ต.หญิงน้ําฝน เรียบร#อย
63083013841 นางสาวจุฬาลักษณ ช�วงอําไพ
63083013842 นางสาวศิริรัตน จันสา
63083013843 นางสาวพัชรากร ภรธนสินสร
63083013844 นางสาวพรปวีณ พันธวัฒน 
63083013845 นายเนติพงษ แสนศรี
63083013846 นายมานพ สีสุมาตย 
63083013847 นายวรวุฒิ ใจดี
63083013848 นางสาวศุภารัตน ขัตบุญเรือง
63083013849 นางสาวสมัญญา ศรีเมืองช#าง
63083013850 นายบริพัฒน อุดทาคํา
63083013851 นางสาวสุดาพร ขันทะบุตร
63083013852 นายอภิวัฒน วงสายา
63083013853 นางสาวพัชราภรณ เป1ยงป7น
63083013854 นางสาวฐิติกานต คามนีย 
63083013855 นางศิริลักษณ วิภาตะศิลปHน
63083013856 นางสาวพัชรญดา ขําประเสริฐ
63083013857 นายจิรภัทร ขัดทองล#วน
63083013858 นางสาวพรพิมล ถนอมธรรม
63083013859 นางสาวณฐมน นทีทิพย เกษม
63083013860 นางสาวสุทัชชา กลิ่นถือศิล
63083013861 นายณัฐวัตร ปะตังทะสา
63083013862 ว�าที่ ร.ต.หญิงสัจจพร กุณะจันทร 
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63083013863 นายภานุวัฒน หอมเพียร
63083013864 นางสาวจีรนันท วงศ กํ่า
63083013865 นางสาวสุนีย พร วิไลย
63083013866 นายดุลยวัต ถุงทอง
63083013867 นางสาวนฤมล บัวเงิน
63083013868 นางสาวศิรินันท จอมภา
63083013869 นางสาวชนันท ธิดา ณ เชียงใหม�
63083013870 นางสาวขวัญสุดา แก#วดอนดู�
63083013871 นางสาวอาทิตยา เทิดสุดาจันทร 
63083013872 นางสาวผัลย ศุภา บํารุงนา
63083013873 นางสาวศุภลักษณ ใจเย็น
63083013874 นางสาวอรทัย โยศักด์ิ
63083013875 นายสุรศักด์ิ ทรัพย เมฆากุล
63083013876 นายณรงค ศักด์ิ โยตมาน
63083013877 นางสาวกฤติการณ ไชยกันทา
63083013878 นางสาวอัญชัญ กันทะเนตร 
63083013879 ว�าที่ ร.ต.ณุศิต ขันคํา
63083013880 นางสาวมัทนา คําใบ
63083013881 นางสาวนพรัตน เครือวงศ 
63083013882 นางสาวรวินท นิภา มาก2อง
63083013883 นางสาวศิวภรณ กรีสวัสด์ิ
63083013884 นางสาวปวีณา กาตาสาย
63083013885 นางสาวพิมพ พิชญ สุขเสาร 
63083013886 นางสาวพิมพ พร เวียงนาที
63083013887 นางสาวหทัยภัทร เผ�าเจริญ
63083013888 นายวีระพรรณ กลิ่นหอม
63083013889 นางเกศกานต นันเป1ยง
63083013890 นางสาวภัทรธิญา แก#วนาต๊ิบ
63083013891 นายมงคล ณ ลําปาง
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63083013892 นางสาวพิมพ ทิพย พรมสี
63083013893 นายอานุภาพ น�าหมู�
63083013894 นางสาวแววฤทัย ไชยมงคล
63083013895 นางสาวกมลนัทธ ทุชุมภู
63083013896 นายสุรสีห ฉันทกุล
63083013897 นายพิธาน เศวตรัตนไพศาล
63083013898 นายกรชวัล ศิริวงศ 
63083013899 นายณัฏฐวุฒิ ป7ญวุฒิ
63083013900 นางสาวณัฐวีณ ฟองจันทร 
63083013901 นายกิตติโชติ พฤทธิพงศ เดชา
63083013902 นางสาวธนาพร ดอนคํามูล
63083013903 นายเอกนรินทร ใจเหมือย
63083013904 นางสาวจิราพร โพธิรุกข 
63083013905 นางสาวณัฐภรณ พรมวงศ 
63083013906 นายสิปปนนท เก�งสาริกัน
63083013907 นางสาวกรรณธิมา ชาญนรา
63083013908 นางสาวสิรินทรา สุขเจริญ
63083013909 นางสาวพิไลวรรณ สาวงศ ตุ#ย
63083013910 นางสาวเจนจิรา รินยานนท 
63083013911 นายตนุภัทร หงษ สิบสาม
63083013912 นางสาววัชราภรณ หลวงสอน
63083013913 นางสาวศศิกานต บ#านสระ
63083013914 นางสาวปุณยวีร กันทะอู
63083013915 นางสาวปรารถนา สายจันทร 
63083013916 นางสาวภาพตะวัน ไชยสุวรรณ
63083013917 นายจตุพล สามัญ
63083013918 นายศิวะวงศ คําฟู
63083013919 นางสาวรัชฎาพร ลองวิลัย
63083013920 นางสาววนิดา ทักสิน
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63083013921 นางสาวสุดารัตน ชุ�มมงคล
63083013922 นางสาวชญานี สุขศรีราษฎร 
63083013923 นายณัฐสุชัจจ รุ�งเรืองประมง
63083013924 นายอธิคม วงศ ธรรม
63083013925 นางสาวศิริพร คําเปTง
63083013926 นางสาวธันย ชนก เรือนทอง
63083013927 นางกนกกาญจน อวิรุตม 
63083013928 นายสกล บุญทวีสิริพร
63083013929 นางสาวศิริมาศ อภัยรุณ
63083013930 นางสาวศุภมาส ลือชัย
63083013931 นายชัยวัฒน ปะทะนมป1ย 
63083013932 นายดนัยฤทธ์ิ เคหา
63083013933 นางสาววิภารัตน สุขปRอม
63083013934 นางสาววราภัสร ชัยบ#านกุด
63083013935 นายกิตติชัย เอกตะ
63083013936 นางสาวอรณี แก#วชัยยา
63083013937 ว�าที่ร.ต.กวินวัชญ กันใจศักด์ิ
63083013938 นายอภิสิทธ์ิ ใหม�กันทะ
63083013939 นางสาวซันดะนี่ย พูลวานิช
63083013940 นายชนินทร เพ็งนอก
63083013941 นางสาวอาทิตยา อยู�รักญาติ
63083013942 นางสาวรุ�งฤทัย หมอนคํา
63083013943 นางสาวชุรี โชคชัย
63083013944 นางสาวทัศนีย มีสันติภาพ
63083013945 นางสาวอภิญญา งามตา
63083013946 นางสาวเจนจิรา ธรรมป`อก
63083013947 นางสาวรักเร� ลาภภพเพ่ิมพูน
63083013948 นางสาวโสภิดา อิ่นคํา
63083013949 นายวุฒิชัย วงค เรือง
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63083013950 นายวรากร วางท�า
63083013951 นางสาววาสนา เมืองมูล
63083013952 นางสาวธนัญภรณ ศิริวรรณ
63083013953 นางสาวสิริลักษณ ศรีโรย
63083013954 นางสาวปนัดดา อินทญาติ
63083013955 นางสาวณัฐวรา อินใจ
63083013956 นางสาวบุษบา อมรอรุณโรจน 
63083013957 นางสาวณัชชา ทองสุขงาม
63083013958 นางสาวขนิษฐา สุวรรณลังกา
63083013959 นางสาวศศิธรณ บุญศรี
63083013960 นางสาวสุพัตรา พรมแก#วงาม
63083013961 นางสาวมญชุ ฆภัส วุฒิ
63083013962 นางสาวลลิตา ป7ญญาวงค 
63083013963 นางสาวน้ําเพชร ต#นสัก
63083013964 นางสิริณฉัตร เฮงสิน
63083013965 นายกิติพงศ คําปาแฝง
63083013966 นายอรรถพงษ มูลดี
63083013967 นางสาวนรินธนา บ#านสระ
63083013968 นางสาวศศิธร คํารังษี
63083013969 นางสาวพรทิพย มณีกาศ
63083013970 นางสาวณัฏฐณิชา แสนศิริ
63083013971 นางสาวจันทกานต เสียงเลิศ
63083013972 นางสาววันเพ็ญ บุญท#าวราช
63083013973 นายชัยอุดม คําแคว�น
63083013974 ว�าที่ ร.ต.พิทักษ ชน เฉยชู
63083013975 นางสาวพรพรรณ คําอ#อย
63083013976 นางสาวกานติมา เชื้อสาย
63083013977 นางสาวปาณิสรา พิมพา
63083013978 นางสาวอารีวรรณ วางฐาน
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63083013979 นางสาวดารณี กอร�ม
63083013980 นางสาวอาทิตยา กุนตาสี
63083013981 นายศุภมิทธ สุรินทวงค 
63083013982 นายวศิน นันทะชัย
63083013983 นางสาวนพรัตน กล#วยแดง
63083013984 นายเตชสิทธ์ิ อุ�นปHง
63083013985 นางวราพร ดวงแก#ว
63083013986 นายชาญณรงค นาตะเปHUน
63083013987 นางสาวผกากรอง สมศรี
63083013988 นางสาวณัฐกานต ใจเป1Uย
63083013989 นายณัฐพล มาเม็ด
63083013990 นางสาวนพรัตน ศรีจันทร ทับ
63083013991 นางสาวประทุมพร กิลาวงศ 
63083013992 นางสาวชนกานต เพาะโภชน 
63083013993 นางวาริพินทุ อินตา
63083013994 นางสาวเบญจภรณ ไชยราช
63083013995 นางสาวจิรานุช จิตพยัค
63083013996 นายสุขเกษม ร�วมรักษ 
63083013997 นางสาวปวันรันต ณ พิกุล
63083013998 ว�าที่ร#อยตรีหญิงนภัส บุญติ
63083013999 นางสาวชุติกานต อุทัยวรรณ 
63083014000 นายนาวิน วงศ อรินทร 
63083014001 นางสาวสุภาลักษณ ติยะวงค 
63083014002 นางสาวเสาวลักษณ จันระวังยศ
63083014003 นายพลกฤษณ วิจิตรพงษา
63083014004 นางสาวรุ�งทิวรรณ สุวรรณทา
63083014005 นางสาวกาญจนา เข่ือนเพ็ชร 
63083014006 นางสาวอโณทัย วรรณโกฏิ
63083014007 นางสาวศุภพิชญ สุกัณทา
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63083014008 นายเมธิชัย เจริญกุล
63083014009 นางสาวกัลยาณี มโนตา
63083014010 นางสาวอัญธิกา คีรีแก#ว
63083014011 นางสาววิภาวี คําดิบ
63083014012 นางพิชญาภา อุตมะ
63083014013 นางสาวชลัดดา พรมดวงดี
63083014014 นางสาวแพรพลอย แก#วแกมสุวรรณ
63083014015 นางสาววรศิริ ปาละจูม
63083014016 นางสาวศุภสิริ คุณหาร
63083014017 นางสาวพรพรรษา เม้ียงหอม
63083014018 นางสาวจิตติมา ปHนเครือ
63083014019 นายเสกสันต ณ. เชียงใหม�
63083014020 นายณัฐพล สุขลักษณ 
63083014021 นายเสกสิทธ์ิ สารอินจักร 
63083014022 นายวัทน ศิริ ศรีวิชัย
63083014023 นางสาววีรินทร ภัทร จันทร สม
63083014024 นายอัษฎาวุธ โพธ์ิอินทร 
63083014025 นางสาวบุษบง บุญมา
63083014026 นางสาวอลิตา มูลยะ
63083014027 นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ
63083014028 นางสาวนฤมล ธรรมขันทา
63083014029 นางสาวอุมาพร อภิไชย
63083014030 นางสาวอินทุอร วงศ ชัย
63083014031 นางสาวศิรินญา อะรินโย
63083014032 นางสาวพิชชาภัทร กองมา
63083014033 นายอลงกรณ ดวงจันทร 
63083014034 นางสาวปราณี มะโนเพียว
63083014035 นางสาวอติพร วิบูรณ สุขสันต 
63083014036 นางสาววิไลวรรณ อุตตะมาลัง
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63083014037 นางสาวสุนิสา ณ ลําปาง
63083014038 นางสาววราภรณ ไชยานันตา
63083014039 นางสาวณัชพาขวัญ รังษิยาภา
63083014040 นายคันธชล ปานรอด
63083014041 นางสาวทัณฑิมา แสงแก#ว
63083014042 นางสาวภาพพิมพ มหานนท 
63083014043 นางสาวสุภาภรณ คําเหลือ
63083014044 นางสาวลําดวน วัฒนาสุภาพร
63083014045 นางสาวแพนนภา ยาสาร
63083014046 นางสาวชนาภรณ นามะยอม
63083014047 นางสาวศศิวิมล แสนเรือน
63083014048 นายปริญญา หอมนาน
63083014049 นายภิเษก เครือบุญอุ�น
63083014050 นายอิทธิกันต มีจันทร ชยะกุล
63083014051 นางสาววิภาวรรณ วงค ไชย
63083014052 นางสาวสลิล ทิพย  สุขสวัสด์ิ
63083014053 นายภัคธนัช ฝJายสุน
63083014054 นางสาวสุจินดา สุขดี
63083014055 นายจิรภาส อุตมัง
63083014056 นางสาวกรชนก ธนสิทธ์ิ
63083014057 นางสาวพรสวรรค สมหวังสกุลเลิศ
63083014058 นางสาวกนกวรรณ คําแหง
63083014059 นางสาวจิตรา ชมเชย
63083014060 นายณฐกร ศรีดวงแก#ว
63083014061 นางสาวสุชาดา สมเปRา
63083014062 นางสาวนงลักษณ เมืองปHง
63083014063 ว�าที่ ร.ต.หญิงปารณีย ปาลี
63083014064 นายกฤษณะ เมืองมา
63083014065 นางศรินญา สุทธหลวง
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63083014066 นางสาวอนันต ชนก ทาทอง
63083014067 นายกันตภณ ปHนใจกูล
63083014068 นางสาวกัญญารัตน จันคํา
63083014069 นายศรายุธ เสียงใส
63083014070 นางสาวณัฐชา มาละ
63083014071 นายนัทธกรณ เรือนแปง
63083014072 นางสาวธมณภัทร ธีรพัฒนาเดช
63083014073 นางสาวอัญชิสา ป7ญจไชยา
63083014074 นางสาวประภาพรรณ มุมตา
63083014075 นางสาวกัญจนพร ศรีนวลวงค 
63083014076 นายทวีศักด์ิ ศรีชัย
63083014077 นางสาวทิพภาพร ติแก#ว
63083014078 นางสาวอรวรา ทองประเสริฐ
63083014079 นางสาวชิดชนก กิริยา
63083014080 นางสาวธนิษฐา เอกจิตร
63083014081 นางสาวบัณฑิตา กรรเชียง
63083014082 นางสาวเจนจริยา ก#างออนตา
63083014083 นายรัฐพงศ ต�ะวิกา
63083014084 นางสาวกัลยรัตน ป7ญโญ
63083014085 นางสาววนิดา นกทอง
63083014086 นางสาวฐิติพร ผาสุข
63083014087 นายณรงค ฤทธ์ิ แย#มวจี
63083014088 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม
63083014089 นางสาวจีรวรรณ ศรีวิไล
63083014090 นายณัฐวัชต ศุภเวทย เวหน
63083014091 นางสาวกิตติภรณ สงวนศักด์ิศรี
63083014092 นางสาวจิรภัทร แก#วบุญเรือง
63083014093 นางสาวอิสรา ขัดคํา
63083014094 นางสาวปณัฐดา ต�ะพันธ 
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63083014095 นางสาวสุวิมล มีมานะ
63083014096 นายณัฐพงษ อินต�ะยศ
63083014097 นายวีระชาติ สวยสด
63083014098 นายทัณฑวัต ศรีเมือง
63083014099 นางสาวสุพิชญา ธรรมศิริ
63083014100 นางสาววิศัลย ศยา บริหาร
63083014101 นางสาววิจิตรา สุนทรศีลวัตร
63083014102 นายชวลิต ชาวประโคน
63083014103 นางสาวอัญธิฌา วงค การณ 
63083014104 นางสาวอรชพร วริศวรธนา
63083014105 นางสาวอรวรรณ ตันวงค 
63083014106 นางสาวทอฝ7น ตันเปTง
63083014107 นายจักรพรรดิ เมฆอากาศ
63083014108 นางสาวณัฐกานต นิติพงษ พานิช
63083014109 นายอนุชิต ใจผูก
63083014110 นางสาวกัญชลิกา วงค จันตา
63083014111 นางรุ#งทิพย เจษฎาพันธ 
63083014112 นางสาวจินต จุฑา หวานแก#ว
63083014113 นายพลเทพ ปHนใจ
63083014114 นางสาวมณฑากานต ป1นัง
63083014115 นางสาวนุชนภา สัตย ธรรม
63083014116 นางสาวก่ิงกาณฑ วิหาละ
63083014117 นางสาวจุฬาลักษณ หล#าหม�น
63083014118 นายเจษฎา วรรณภพ
63083014119 นางสาวณัฐธิดา สติภา
63083014120 นายธีรพงศ ป7กกาโร
63083014121 นายวัฒนพงษ วงศ วาน
63083014122 นายเอกลักษณ บุญเทียม
63083014123 นางสาวปวีณา ต�ะแลง
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63083014124 นางสาวธนัชชา อูปทอง
63083014125 นางสาวเสริมทรัพย กูลเงิน
63083014126 นางสาววิชชุลดา เสนาะ
63083014127 นายดํารงค รักษ กาวิชัย
63083014128 นางสาวกันติยา จุมปาจ๋ี
63083014129 นายทศพร วงค งาม
63083014130 นายณัฐวุฒิ วรรณก#อน
63083014131 นางสาวมยุรี ไชยชมพู
63083014132 นางสาวชวิศา ไชยธรรม
63083014133 นางสาวเมรินทร สุขปราศรัย
63083014134 นางสาวพรวิไล การค#า
63083014135 นายทศพล ศรีมหาวงค 
63083014136 นางสาวชนัญชิดา พวงมาลัย
63083014137 นางรุ�งทิวา ทิพย โชค
63083014138 นางสาวเมธาพร ศิริวัฒพงศ 
63083014139 นางนิธิวดี วีเกต
63083014140 นายวีระชาติ เนตรทิพย 
63083014141 นายกิตติธัช คงสุขวิวัฒน 
63083014142 นางสาวสิริฉาย ชายคํากิจ
63083014143 นางสาวอัมพินท บุษบง
63083014144 นางสาวเกศรินทร วงศ จา
63083014145 ว�าที่ร#อยตรีหญิงนิจวรรณ เงินโม#
63083014146 นางสาวอนุสรา ศรีใจตัน
63083014147 นางสาวบุษรัตน ดีอําภา
63083014148 นายนนทวัตร เทพสุรินทร 
63083014149 นายมานิต แย#มมาค
63083014150 นายชัชวาลย สร#อยเสพ
63083014151 นางสาวจรุณีย แสนต�ะ
63083014152 นางสาวภาวิณี ยะลื้อ
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63083014153 นายภาณุพงศ เทพธิดา
63083014154 นายณรงค ชุ�มวงค 
63083014155 นายกรวิทย ยะจา
63083014156 นางสาวกัลยา หัวนา
63083014157 นายศราวุธ นันทะชมภู
63083014158 นางสาวมะลิวัลย ยอดลิลา
63083014159 นางสาวสุวรรณี จําปาทิพย 
63083014160 นางสาวศิริพร แก#วนันชัย
63083014161 นายธณาวุฒิ แวววุฒินันท 
63083014162 นายพิทยา คีลาวงศ 
63083014163 นางสาวฐิตา แสนป7ญญา
63083014164 นางสาวศิรินันท ตันเกียง
63083014165 นายนัทธพงศ เวียงทอง
63083014166 นางสาวบุญญารัตน จันทร หอม
63083014167 นางสาวศศิวิมล บัวเทศ
63083014168 นายศิวกร ธิใจ
63083014169 นางสาวมณีวรรณ วังเม็ง
63083014170 นางสาวภวิษย พร อิ่มแผลง
63083014171 นายเฉลิมชัย คํามี
63083014172 นางสาววีรยา แลเซ�อะ
63083014173 นายพรเทพ คําใบ
63083014174 นายกฤศ นําเกียรติสกุล
63083014175 นางสาวเมธินี ศรีสวัสด์ิ
63083014176 นายอัษฌา จันทร ประสิทธ์ิ
63083014177 นางสาวอภิราษ ชุ�มศรี
63083014178 นางบุหงา นาคนวน
63083014179 นายปรเมษฐ วรวัฒน รัชกุล
63083014180 นางสาวพรนิภา ไทยวงค 
63083014181 นางสาวชนันท ณิสาญ เสาร แก#ว
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63083014182 นายวงศธร ณ ลําปาง
63083014183 นายณัฐิวุฒิ ชลทรัพย 
63083014184 นางสาวมัชฌิมา ลมลื่น
63083014185 นางสาวอังคณา สวัสดี
63083014186 นางสาวปภัสสร กันทะ
63083014187 นางสาวกัญญาพัชร หล#าโสด
63083014188 นางสาวนวพรรษ คํามาเร็ว
63083014189 นางสาวรัตติกาล พุทธิกา
63083014190 นางวิภาพร วินาภา
63083014191 นายจรัสพงษ ชาญณรงค 
63083014192 นางสาวใจทิพย บุญใหญ�
63083014193 นางสาวนัทธิดา แก#วสม
63083014194 นางสาวจินวรา ทาป7ญญา 
63083014195 นางสาววริศรา วิชา
63083014196 นางสาวจุฑามาศ เรือนแก#ว
63083014197 นางสาวจรีวัลย ภู�โต�ะยา
63083014198 นายโภคิน ทองวิชัย
63083014199 นางสาวสาวิณี เนตรประสิทธ์ิ
63083014200 นายชลิต ยอดพลู
63083014201 นางสาวจิราวรรณ ไชยโนฤทธ์ิ
63083014202 นางสาวมณีนุช ไชยทิศ
63083014203 นางสาวเกณิกา อุดมป7ญญาภัณธ 
63083014204 นางสาววริศรา กัญญา
63083014205 นางสาวประภัสสร ชัยชนะ
63083014206 นายธีระยุทธ สายแสง
63083014207 นางสาวภาวดี จันทร เงิน
63083014208 นางสาวสายธาร ศรีคําป7น
63083014209 นางสาวมยุรา ปูJหล#า
63083014210 นายสรวิชญ สาททอง
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63083014211 นางสาวเกศรินทร จิตตะ
63083014212 นายนันท ชพร ว�องวิการ
63083014213 นางสาวศยามล ฟองสุยะ
63083014214 นายคณาธิป กาทองทุ�ง
63083014215 นางสาววาสนา เทพวงศ 
63083014216 นางสาววรรณชนก ศรีบุญเรือง
63083014217 นายธีระพงษ ใจอินทร 
63083014218 นางสาวปริญญา ดวงแก#ว
63083014219 นายนิธิ จําปาเจียม
63083014220 นายกัณฑ อเนก ปRองขัน
63083014221 นางสาวพลอย เสียงเพลิน
63083014222 นางสาววราพรรณ ป7นเข่ือนขัติ
63083014223 นางสาวมาลัยพร เดชะบุญ
63083014224 นางสาวรัชณู เสริมสุข
63083014225 นางสาวอภิญญา เทพา
63083014226 นางสาวอมรรัตน เตจ�ะสุวรรณ 
63083014227 นายสิทธิกร สิทธิการกูล
63083014228 นางสาวรัณฐกานต ปHนตา
63083014229 นางสาวภานุมาศ ธรรมวงศ 
63083014230 นางสาวกาญจนาภรณ วงศ ไชย
63083014231 นางประทุมพร มอญไข�
63083014232 นางสาวเขมิกา มูลทอง
63083014233 นางสาวปาณิศา อินต�ะแก#ว
63083014234 นายธีรพงษ ก2องชุ�ม
63083014235 นางสาววทันยา ตาสุวรรณ 
63083014236 นางสาวธารวิมล อินบาง
63083014237 นางสาวดวงธิดา ศรีกระจ�าง
63083014238 นางสาวสุนิสา แข�งขัน
63083014239 นางสาววารุณี ป7นแดง
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63083014240 นางสาวจันทร จิรา จักรคํา
63083014241 นายพีระพันธ พรหมเสน
63083014242 นายกิตติ คําภีระ
63083014243 นางสาววริศรา เลื่องลือ
63083014244 นางสาวพิมพ ชนก พวงมาลัย
63083014245 นางสาวเมษยา อินทะกนก
63083014246 นายเมริศ ตันตสถิตานนท 
63083014247 นายธีรวัฒน บุญช�วย
63083014248 นางสาวกมลวรรณ วรินทร 
63083014249 นายนําโชค วงศ จ๋ี
63083014250 นางสาวธิติสุดา ยังเกิด
63083014251 นางสาวพิมพกานต ขาวสวย
63083014252 นางสาวอารียา มูลหงษ 
63083014253 นางสาวจีรวรรณ ช�างเหล็ก
63083014254 นางสาวนภาพร ฤทธ์ิกระจาย
63083014255 นางสาวสุดาลักษณ จุลพันธ 
63083014256 นางสาวศุจินธรา สักกะโต
63083014257 นายพชร จินดาเสรีกุล
63083014258 นายปฏิญญา สุยะต�ะ
63083014259 นายเอกลักษณ สันติกิจ
63083014260 นายจักรินทร ด#วงอินทร 
63083014261 นายกรวัฒน สารศิริวงศ 
63083014262 นางสาวภัควลัณชญ จงอมรรัตน 
63083014263 นายชัยยุทธ บุญเลิศ
63083014264 นางสาวกานต ชนิต สุตาคํา
63083014265 นางสาวสิรินัดดา ป7ญญาวารินทร 
63083014266 นางสาวณัฐธิดา แซ�เตีย
63083014267 นางจรรยา ป7ญญาวงศ 
63083014268 นางสาววิรัมภา คชานุบาล
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63083014269 นางสาวสกุณา รอดทอง
63083014270 นางสาวศราวดี วันหม่ืน
63083014271 นางสาวกรรณิกา เจริญพิพิธพรชัย
63083014272 นายทิวากร อุ�งเกตุ
63083014273 นายฐิติกร แสงคํา
63083014274 นางสาวณัฐชยา บูรณ สม
63083014275 นางสาวฉัตรปาริชาติ ชัยเจริญ
63083014276 นายชัยณัทวัส อัครอริยวงศา
63083014277 นายอภิวิชญ อิ้งทอง
63083014278 นางสาวณัตติกานต จาธิมูล
63083014279 นางสาวพิมพร อ#ายมาดน#อย
63083014280 นายพลวัฒน อภิพงศ ระสี
63083014281 นางสาวพัชรี โพธ์ิภักดี
63083014282 นายธนวัฒน ไพยารมณ 
63083014283 นางสาวอโณทัย ผลมาก
63083014284 นางสาวเสาวณีย โพธิกัน
63083014285 นางสาวอทิตยา คําปRอ
63083014286 นางสาวชนกานต ศรีสุวรรณ 
63083014287 นายณัฐวุฒิ ขระสุ
63083014288 นางภัสธิตา วรการ
63083014289 ว�าที่ร#อยตรีอดิศร กันทะวงค 
63083014290 นายสิทธิศักด์ิ จินะใจหาญ
63083014291 นางสาวไพจิตรา เติมสวัสด์ิเสนี
63083014292 นางสาวพิมาณรักษ ธนัชเศรษฐการ
63083014293 นางสาวนันท ณิภัค สิงห แก#วยศธนา
63083014294 นายจิรายุ วงศ ฉายา
63083014295 นางสาวศิริพร อาจอ
63083014296 นางสาวธนัญญา เตจา
63083014297 นางสาวนิตยา กันธาป7น
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63083014298 นางสาวพรรณิภา เขจร
63083014299 นางสาวจุรีรัตน ศรีด#วง
63083014300 นางสาวเพ็ญจิรา เทพวงศ
63083014301 นายณัฐพิชัย นาน#อย
63083014302 นายบวรทัศน ปHนตาสาร
63083014303 นางสาวณัฏฐ นลิน จันทร เปTง
63083014304 นางสาวปHยธิดา วงศ เรียน
63083014305 นางสาววิรชา ชูสมุทร
63083014306 นางสาวชญาณิศา ปHติสวโรจน 
63083014307 นายนฤพล ระวังภัย
63083014308 นางสาวชญานิศา โพธิวงค 
63083014309 นางสาวฐิติพร รุ�งวิริยะย่ิง
63083014310 นางสาวจุฑารัตน เรือนงาม
63083014311 นายภาณุเดช เดชนาเกร็ด
63083014312 นางสาวเจนจิรา ป1Zแก#ว
63083014313 นางสาวสุมิตา แก#วสุ
63083014314 นายเอกราช รัตนถาวรกูร
63083014315 นางสาวนวรรณ เนตรเจริญ
63083014316 นายปุรัสกร โทนสังข อินทร 
63083014317 นายศิวะศาสตร แสงศรีจันทร 
63083014318 นายอนัติ แก#วยองผาง
63083014319 นางสาวยุพิน เสรีลักขณา
63083014320 นางสาววิลาสินี แม�นเมือง
63083014321 นางสาวชไมพร ไชยบัวแก#ว
63083014322 นายชยุตม ไชยสมบัติ
63083014323 นางสาวกฤษฎาภรณ สายวงค เป1Uย
63083014324 นางสาวเสาวรส ปHงยศ
63083014325 นางสาวภานุมาส ชาญเชี่ยว
63083014326 นางสาวศิรวษา สวัสด์ิ
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63083014327 นายณัฐชัย อุปละ
63083014328 นายเศกสรรค หล#ามูล
63083014329 นายศักดาพงษ เมืองเหนือ
63083014330 นายอิทธิพัทธ กาวิตา
63083014331 นางสาวภัทราพร วงค อ�อด
63083014332 นางสาวอภิญญา เครือคําหล�อ
63083014333 นางสาวหยาดพิรุณ วัฒนกุล
63083014334 นายชนัฐ อินทรเกษตร
63083014335 นายชัชวุฒิ ไชยวุฒิ
63083014336 นางสาวสนธยา เมฆวงค 
63083014337 นางสาวกรณิการ ปHนตา
63083014338 นางสาวจิรกานดา สุภาอินทร 
63083014339 นางสาวกัญญาพร สุรนันทชัย
63083014340 นางสาวจารุนันท เกตุนอก
63083014341 นางสาวกัญญานัฐ โท#นพราหม
63083014342 นายณรงค ชัย คงวุฒิ
63083014343 นางสาวหทัยภัทร วงค หนัก
63083014344 นายนิคม สุจดา
63083014345 นางสาวคัทรียา สีสุข
63083014346 นางสาวอธิชา แซ�ม่ัน
63083014347 นางสาวรุ�งนภา ตุรงค เรือง
63083014348 นางสาวพิชญาภัค ถูกทาง
63083014349 นางสาวศิราพร ก#อนศิลา
63083014350 นายณภัทร กันทวงค 
63083014351 นางวัชโรชา บูรณจิตร 
63083014352 นายภัสณุพงษ มอยไข
63083014353 นางสาวมยุรี ประพาสมีเจริญ
63083014354 นางสาวชานิการ คิดอ�าน
63083014355 นางสาวสิตานัน หน�อไชยวงค 
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63083014356 นางสาวกัญญารัตน ปวงบุตร
63083014357 นางสาวกานต ธิดา ชวิตรานุรักษ 
63083014358 นางสาวอาภาภรณ สุริยศักด์ิ
63083014359 นางสาวอรวรรณ นามวงศ 
63083014360 นายณภัทร สอนบาลี
63083014361 นางสาวพรสุดา เข่ือนจินดาวงค 
63083014362 นางสาวเขมรินทร ปุดปRอ
63083014363 นางสาวสายใจ ย่ีภิญโญ
63083014364 นางสาวศุภชา กระจ�างดี
63083014365 นายธนาสินธุ ป7ญญาดี
63083014366 นางสาวขวัญฤทัย สายวงศ เป1Uย
63083014367 นางสาวยลดา หล#าสุ
63083014368 นายณัฏฐนันท ขวัญยืน
63083014369 นางสาวปาริชาติ วงศา
63083014370 นางสาวรัตนาภรณ กันจะนะ
63083014371 นางสาวศิรินธร สุดคิด
63083014372 นายณัฐวัฒน ศรีแก#ว
63083014373 นางปHยนุช แก#วทิพย 
63083014374 นางสาวกุลนรี ทองฟู
63083014375 นายสิทธิวงศ รัตนชีวากุล
63083014376 นางสาวสุทีวัน ชุ�มวงศ 
63083014377 นางสิริมาส ถากันทา
63083014378 นางสาวขวัญวลี ณะพิชัย
63083014379 นายศรายุธ กันทะวงศ 
63083014380 นางสาวขนิษฐา แสงจันทร ศรี
63083014381 นายวลพล ธิแก#ว
63083014382 นางสาวน.ส.กัลยรัตน ปริมา
63083014383 นางสาวณัฐภัทร ม่ันเหมาะ 
63083014384 นางสาวจรรยพร เชียงรุ#ง

หน#า 496 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014385 นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ 
63083014386 นางสาวญาดา พุทธวงศ 
63083014387 นางสาวหทัยชนก สังราช
63083014388 นายสุริยัน หม่ันดี
63083014389 นายศักด์ิชาย ฟ7นเขียว
63083014390 นางสาวพรพิรุณ คําอักษร
63083014391 นางสาวอภิญญา มะโนมูล
63083014392 นายเฉลิมชัย เศวตตระกูลชัย
63083014393 นางสาวขวัญมงคล ศิริ
63083014394 นางสาวจุฑารัตน ปฐมสกุลไพร
63083014395 นายสุรเดช อุทธิยา
63083014396 นายนลธวิช เขียวพุ�มพวง
63083014397 นางสาวนันทวรรณ คํานาน
63083014398 นายมุนีนทร ไทยใหม�
63083014399 นายธีภพ ภู�นพมาศ
63083014400 นางสาวเกศวลี วงค สุน
63083014401 นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง
63083014402 นายฐิติวัสส ธุระ
63083014403 นางสาวบุศมาส แดงปรก
63083014404 นายณรงค สมทราย
63083014405 นางสาวประภัสสร แดงบุตร
63083014406 นางสาวพีรดา ซุยหาญ
63083014407 นางสาวน้ําฝน สิริพัชราภรณ 
63083014408 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสุกัลยา ค#าไม#
63083014409 นางสาวรุจินานนท บุญขาว
63083014410 นางสาวพัชยา อุ�นนันกาศ
63083014411 นางสาวรวีนุช วงศ ต�อม
63083014412 นางสาวบังอร นุรักษ วิบูลพงศ 
63083014413 นางสาวหยาดพิรุณ โอบอ#อม
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63083014414 นางสาวสุรัญญา พลดงนอก
63083014415 นางสาวดาริน วารีกําเนิด
63083014416 นางสาวจารุวัลย สัตย มาก
63083014417 นางสาวรุ�งทิวา คําต๋ัน
63083014418 นางสาวคันธรส เหรัญญะ
63083014419 นางสาวอรุณี พุทธกาล
63083014420 นายชญาณินทร นงค ยา
63083014421 นายเอกดนัย อุ�นนันกาศ
63083014422 นางสาวศิริวรรณ เปTงวันทา
63083014423 นางสาวทิพวรรณ อามาตย 
63083014424 นางสาวปรียาภรณ เวียงคํา
63083014425 นายชัยอานันต เปTงมณี
63083014426 นายสิริสมบูรณ เครือคําแก#ว
63083014427 นางสาวนารีรัตน กลิ่นฟุRง
63083014428 นายภูริทัต มูลชนะ
63083014429 นางสาวสุกัลย ป7ญญา
63083014430 นางสาวกฤษณา คณาคํา
63083014431 นายสุริยา จันทร หน#อย
63083014432 นางสาวนัฐฐา พิงค ชัย
63083014433 นายอานนท ปHนสม
63083014434 นางสาวสมัชญา ปHยะจันทร 
63083014435 นางสาวปรีชญา มีงาม
63083014436 นายอิทธิชัย กรุณา
63083014437 นางสาวสิริยากร ธัญญเจริญ
63083014438 นางสาวเภตรา แสวานี
63083014439 นางสาววรินทร ลดา ซาวฟู
63083014440 นางดลรวี พันตา
63083014441 นางสาวเบญจาภา ใจเย็น
63083014442 นางสาวษมานันท หมิวกระโทก
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63083014443 นางสาวกุลธิดา วงค ษาอินทร 
63083014444 นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย
63083014445 นางสาวกชพร น#อยเกริกกิจ
63083014446 นางปHยนุช จันสม
63083014447 นางสาวภคภัทร ลาพิงค 
63083014448 นางสาววราภรณ ทองเสรี
63083014449 นางสาวรุ#งตะวัน อินต�ะสาร
63083014450 นายณัฐพงษ วิภาสายชล
63083014451 นายนนทวชร แจ�มใส
63083014452 นางสาวนิตยา จันทร เปTง
63083014453 นางสาววิเศษชล ศรีสม
63083014454 นายวิรุวัฒน ญาณเจริญ
63083014455 นายอนุวัฒน ไชยสิงห คํา
63083014456 นางสาวกุลณัฐ พันธ เมือง
63083014457 นางสาวสโรชา มานันไชย
63083014458 นางสาวศศิชา อนันทะสา
63083014459 นางสาวพิมพร สิทธิสุรินทร 
63083014460 นายสุนทร ประกายแสงเพชร
63083014461 นางสาวศิริภรณ แสงผการ
63083014462 นางสาวศุภาวรรณ คําป7ญญา
63083014463 นางสาวพจมาน ชูช�วย
63083014464 นางสาวพันธิตรา กอกป7ญญา
63083014465 นางสาวขวัญภิรมย ป7นคํา
63083014466 นายกิตติศักด์ิ สุขคํา
63083014467 นางสาวจิราพร กันทะใหม�
63083014468 นางสาวนฤมล มาใจ
63083014469 นางสาวสุภัทรา เชื้อเจ็ดตน
63083014470 นางสาววาสนา วงค เปTง
63083014471 นางสาววัชฎาภรณ คีรีแก#ว
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63083014472 นางสาวกรวรรณ เตจาคํา
63083014473 นายภัทราวุธ พิชาชาญชัย
63083014474 นางสาวนุศรา ตาจินะ
63083014475 นางสาวชวลีย บัวคํา
63083014476 นางสาวอินทิรา สุยะเหล็ก
63083014477 นางสาวสุดารัตน ศิริ
63083014478 นางสาวอังคณา นอวรัตน 
63083014479 นางสาววราลักษณ บุณยปรัตยุษ
63083014480 นายรักษ พงษ บุญเรือง
63083014481 นายกษิภูมิ ทิพย หิรัญ
63083014482 นายนิติพัฒน มงคลกุล
63083014483 นางหนึ่งฤทัย ห#วยผัด
63083014484 นางสาวพิมพ พร กิตตลาด
63083014485 นางสาวสุปราณี อินตาพวง
63083014486 นางสาวสกาวเดือน ป7ญญาไชย
63083014487 นางสาวภัทร ชริญา จันทริยาภรณ 
63083014488 นายกฤษฎา บุญมา
63083014489 นางสาวสุพิชญา ทามณีวรรณ
63083014490 นางสาวภาชฎา สันติสุขวนา
63083014491 นางสาวสุวนันท หม่ืนเทพ
63083014492 นายวศิน วงศ วิลาศ
63083014493 นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี
63083014494 นางสาวปวีณา ปากหวาน
63083014495 นางชนิสรา สวยงาม
63083014496 นายรัฐศิริ จันทร ศิริ
63083014497 นางสาวศรีจันทร หม่ืนเชื้อ
63083014498 นางสาวกัลยา ก่ิงแก#วเพชร
63083014499 นางสาวนิภาวรรณ เหรียญเจริญกุล
63083014500 นางสาวจันทภัส ชูมี

หน#า 500 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014501 นางสาวกานต ธีรา ท�ากะเชียง
63083014502 นางสาวศรีวรรณี แซ�ว#าง
63083014503 นางสาวศิริลักษณ ต2าตา
63083014504 นางสาวกนกวรรณ ทุนกาศ
63083014505 นางสาวธณัชชา ธรรมวงศ 
63083014506 นายจิรายุ ปHจนันท 
63083014507 นางสาวชญานิษฐ ไชยราช
63083014508 นางสาวอนงค นาถ เนตรทิพย 
63083014509 นายขจรเกียรติ กันทะวัง
63083014510 นายอนุชา เตจะสังข 
63083014511 นายอัยการ สุภานันท 
63083014512 นางสาวกมลลักษณ ไชยปHง
63083014513 นางสาวธัญญลักษณ ม#าว่ิง
63083014514 นางสาวเปมิกา มงคลชาติ
63083014515 นายทวีชัย คําทวี
63083014516 นางสาวจันทร นิภา มุกนามเมือง
63083014517 นางสาวภาสุรีย สาปคํา
63083014518 นางสาวภาณิชา ธาดาสินทรัพย 
63083014519 นางสาวฐิติยา ถาน#อย
63083014520 นางสาวพิมพ ชนก จันทร กุล
63083014521 นางสาววริศรา จันวันใจ
63083014522 นางสาวทรรศน มน ลําวุฒิ
63083014523 นางสาวอรจิรา บุญญาภิรมย 
63083014524 นายธัชนนท ภู�ทิม
63083014525 นางสาวอาภรณ ยศพล
63083014526 นางสาวโสติรส ชะระ
63083014527 นายชาญศักด์ิ บุญเรือง
63083014528 นายธนวัฒน ศรีแก#ว
63083014529 นายวชิระ ศรีพันธุ 

หน#า 501 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014530 นายสหรัฐ ผลดีประสิทธ์ิ
63083014531 นางสาวศิริวรรณ สวยงาม
63083014532 นางสาวศศิกานต วงค เวียน
63083014533 ว�าที่ ร.ต.วิญYู คําวงษา
63083014534 นางสาวสุดารัตน คร�องไหม
63083014535 นายสุรกาญจน จันตา
63083014536 นางธัญลักษณ มูลศรี
63083014537 นายวธัญYู อินต�ะเสน
63083014538 นางสาวฤทัยรัตน เกินตัว
63083014539 นายสิรภพ การด่ืม
63083014540 นางสาวศิรินาฎ ไชยชนะ
63083014541 นางสาวฐิติพร คณฑา
63083014542 นางสาวนฤมล กอแก#ว
63083014543 นายศรายุทธ ร�องพืช
63083014544 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมน้ําดํา
63083014545 นายมานัส มหิตธิ
63083014546 นายนภัสกร แก#ววันดี
63083014547 นางสาวศรุตญา ศรีจันทรกุล
63083014548 นางสาวศิริวิภา บุญมา
63083014549 นางสาวกัลยาณี อินสองใจ
63083014550 นายเกียรติ นฤมิตร
63083014551 นางสาวสุรางคณา มีปHง
63083014552 นางสาวสุดฤทัย จุฬากิตติคุณ
63083014553 นางสาววิมลรัตน คําพล
63083014554 นายอาทิตย วัชญ อารัธเพรีย
63083014555 นางสาวกนกวรรณ พรมยศ
63083014556 นางสาวเนตรทิพย สมัครไทย
63083014557 นางสาวกฤตติญาภรณ ฐานเจริญพร
63083014558 นางสาวชนิกานต โง�ยเตจา

หน#า 502 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014559 นางสาววัชรินทร ณรงค พรพงษ 
63083014560 นายธนวิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63083014561 นางสาววันวิสาข แสงอรุณโรจน 
63083014562 นางสาวณัฐชนันท สุบุญสันติ
63083014563 นางสาวสุนิตย กันทะโล
63083014564 นางศศิภรณ โพธ์ิเนียร
63083014565 นายยุทธนา จําปารี
63083014566 นางสาววิจิตรา มหายศ
63083014567 นายศรายุทธ หอมนาน
63083014568 นางสาวสุชาดา พงศ สันติพิทักษ 
63083014569 นางสาวจิระพร ยอดสอน
63083014570 นางสาวก่ิงกาญจน สุภาคํา
63083014571 นางสาวพชรนันท สุกรัตน 
63083014572 นางสาวนัทธมน เมืองมูล
63083014573 นางสาวอรพรรณ เรือนคํา
63083014574 นางสาวนนทิชา หวานแหลม
63083014575 นายศักรินทร รัตนพระ
63083014576 นางสาวนภัสสร ปHZนรัตน 
63083014577 นางสาวศิริลักษณ สุขสถิตย 
63083014578 นางสาวสรารัตน ทองขาว
63083014579 นางสาวนิลุบล จีนหลักร#อย
63083014580 นางสาวศิริวรรณ หลอโยธา
63083014581 นางสาวจุฑามาศ เทพนันตา
63083014582 นางสาวศิริพรรณ ไพรสิทธิฤทธ์ิ
63083014583 นางสาวพิมพิกา คําหล#า
63083014584 นางสาวสุพรรษา สุเปTง
63083014585 นายปHยวัฒน อินเจริญ
63083014586 นายณัฐพงศ สิงห แก#ว
63083014587 นายปรเมศร ขัติยศ

หน#า 503 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014588 นางสาวธัญญาศิริ ดวงมณี
63083014589 นายวศิน แก#วอารีย 
63083014590 นางสาวอรอุมา นันตา
63083014591 นายสุทธิพงศ กองแก#ว
63083014592 นางสาวชญาภรณ ปHนตาเขียว
63083014593 นางสาวทิฆัมพร ทองศิริชัย
63083014594 นายธนภัค วรรณรัตน 
63083014595 นางสาวพิมพ ผกา ตันอ#าย
63083014596 นายทิวากร สุริยศ
63083014597 นางสาวปาริฉัตร มณีทอง
63083014598 นายจักรกฤษณ สุริยา
63083014599 นางสาวปริญญาสกุล สมณา
63083014600 นางสาวนัทธมน ฟูชามินทร 
63083014601 นางสาวพิมพร บุญทา
63083014602 นายศมาวิน อินชัยวงค 
63083014603 นางสาวสุดาพร กุลบุตร
63083014604 นางสาวป7ทมาพร กองเมือง
63083014605 นางสาวกนกพร ป7ญญานิล
63083014606 นายวิสิฎฐ ณ วันจันทร 
63083014607 นางสาวอุมาพร ทิพช�วย
63083014608 นายนําชัย วันจะน�ะ
63083014609 นางสาวปHยนันท หงษ เจริญ
63083014610 นางสาวธนัดขวัญ เอี่ยวส�วย
63083014611 นางสาวจริยาณี ดีป7ญญา
63083014612 นางสาวอาณัฐชา คําป7นปูJ
63083014613 นางปวีณา ต�ะคําวรรณ 
63083014614 นางสาวอัญญารัตน จันทาพูน
63083014615 นายปาณชัย กิติวรรณ 
63083014616 นางสาวฉมาภรณ เนตรวงศ 

หน#า 504 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014617 นางสาวปฏิญญา แสงศิริ
63083014618 นายณัฐพร เรือนทน
63083014619 นางสาวพรทรัพย ทรัพย  เฮง เจริญ 

63083014620 นางชัญญนิษฐ สัยสัตย 
63083014621 นายธานินทร สุวรรณา
63083014622 นายอดิศักด์ิ บุญจันต�ะ
63083014623 นางสาวณัฏฐ ชรีญา พุ�มพง
63083014624 นางสาวภัทราพร สุขใจ
63083014625 นางสาวเจนจิรา นิวะรัตน 
63083014626 นายวรกิจ ดวงมะลิ
63083014627 ว�าที่ รต.สืบสกุล ณ ลําปาง
63083014628 นางสาวศศินิภา ดวงอานา
63083014629 นายไกรวิชญ วัลลิภากร
63083014630 นางสาววิภาดา อ�อดผูก
63083014631 นางสาวชนกานต สุต2าคํา
63083014632 นางสาวปาลนา อธิพรหม
63083014633 นางสาวพัชราภรณ พรมเมือง
63083014634 นางสาวศิวาณัฐ ศรีมันตะ
63083014635 นางสาวพนิตสุภา ต�ะแก#ว
63083014636 นางสาวอภิญญา เหมาชิติ
63083014637 นางสาวปHติพร พิมพ หอม
63083014638 นางสาวสิดาพร อร�ามจิต
63083014639 นางสาวอมราพร สืบจิตย 
63083014640 นางสาวชนิสรา พรหมสิทธ์ิ
63083014641 นางสาวจุฬารัตน สุขแปร
63083014642 ว�าที่ ร.ต.หญิงดลยา เมฆอุตส�าห 
63083014643 นางสาวจุฑารัตน แสงยา
63083014644 นายนัฐพล คําแหงพล
63083014645 นางสาววันวิสาข  เปTงวัน

หน#า 505 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014646 นางสาวอริศรา คําปRอ
63083014647 นางสาวรุ�งนภา บุญเรือนยา
63083014648 นายณภัทร กิตติกมลพันธุ 
63083014649 นางสาวพชิรา สุริยะสม
63083014650 นายสุระทิน อินต�ะวงศ 
63083014651 นางสาวภัสรา กาวิตู
63083014652 นายวรุฒ วังแสง
63083014653 นางสาวชนิกานต รุ�งเรือง
63083014654 นางสาวรัชนี สวัสดี
63083014655 นางสาวมริกา พรหมแสงใส
63083014656 นางสาวปHยธิดา อยู�เต็มสุข
63083014657 นายปฏิพล นนทะคําจันทร 
63083014658 นางสาวกัญญารัตน หลวงแดง
63083014659 นายกายสิทธ์ิ ปHจดี
63083014660 นางสาวธัญญารัตน แก#วจินดา
63083014661 นางสาวจุฑามาศ คํานันท 
63083014662 นางสาวณิรินทร รดา กรพัฒนาพาณิชย 
63083014663 นางสาวศุภากร สุวรรณ 
63083014664 นายณัฏฐ พล ภูติศานติสกุล
63083014665 นางสาวศิรินทิพย ใจจ#อย
63083014666 นางสาววรรณิกา ท#ายเรือคํา
63083014667 นางสาวผกามาส คนฟู
63083014668 นางสาวปHยธิดา วัฒนสมบูรณ 
63083014669 นายธนสาร ขาเลศักด์ิ
63083014670 นางสาวรวิวรรณ ใจแก#ว
63083014671 นายธีรพงศ อังชานนท 
63083014672 นางสาวน้ําฝน ไชยยานนท 
63083014673 นายจิณณวัตร อิ่นต๊ิบ
63083014674 นางสาวรุจิรา บุญถึง

หน#า 506 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014675 นางสาวสบันงา กาตาสาย
63083014676 นางสาวทิวาพร คํามา
63083014677 นางสาวโสภา สุนันต�ะ
63083014678 นางสาวสุทินา สุทธิไส
63083014679 นายธีรนัย บุญประเสริฐ
63083014680 นางสาวนภัสวรรณ แก#วผล
63083014681 นางสาวเยาวลักษณ จินดาชัย
63083014682 นายวิศรุต ชุ�มมงคล
63083014683 นายจตุภูมิ มูลเทพ
63083014684 นางสาวสุดสายธาร เงินมูล
63083014685 นางสาวเมทินี ศิริรัตน 
63083014686 นายพลวัฒน ยารังษี
63083014687 นางสาวชนิสรา ขอสวัสด์ิ
63083014688 นางสาววิจิตตรา สมาธิ
63083014689 นายเกษมสันต เกษรแก#ว
63083014690 นางสาวปHยะดา ฟRาร�วน
63083014691 นายวราเทพ จักรมณี
63083014692 นางสาวชนกนันท จ๋ีจอมเมือง
63083014693 นายนฤนาท ศรีวิชัย
63083014694 นางสาวชนิตา เทศะ
63083014695 นางสาวสุลักษณา อินต�ะฟู
63083014696 นางสาวกานต ธิดา ชัยนิสงค 
63083014697 นายเพ่ิมตระกูล คํามูล
63083014698 นางสาวกิตติวรา ดอนลาว
63083014699 นางสาวอรษา ไตรโชค
63083014700 นางสาวณัฐชญา แสนหลวงอินทร 
63083014701 นางสาวนันทิตา ยะวัน
63083014702 นางสาวอินทิรา นิยมทวี
63083014703 นางสาวอรพรรณ สุริยะมณี

หน#า 507 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014704 นายอดิศักด์ิ ม่ันเขียว
63083014705 นางสาวสุพรรษา ชมภูรัตน 
63083014706 นางสาววรินทร นําแปง
63083014707 นางสาวพรนภา ล่ําแรง
63083014708 นางสาวอรอุมา วงษ ถวิล
63083014709 นายจีรวัฒน ครูบา
63083014710 นางสาวพรปวีณ วงษายะ
63083014711 นางสาวสุชาดา กันคํา
63083014712 นางสาวภัทราวรรณ กันทาปา
63083014713 นางสาวกรรณิการ แก#วก2องมา
63083014714 นางสาววิชุดา หม#อดี
63083014715 นายชฎิล ถวายนิล
63083014716 นางสาวณัฏฐนิช เย่ียงมานิต
63083014717 นางสาวนริศรา ภูธิวุฒิ
63083014718 นางสาวณัฐฌานันท หลวงปวน
63083014719 นางสาวจันทร จิรา วงศ แก#ว
63083014720 นายพรชัย คําเข่ือน
63083014721 นายนพรัตน คําใจ
63083014722 นายสิริวัฒน ยงโพธ์ิ
63083014723 นางจุติมา เปรมสมบัติ
63083014724 นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ 
63083014725 นางสาวสุภาภรณ ดวงคํา
63083014726 นางสาวอรพิน เลาหลื่อ
63083014727 นางสาวสุภณิดา มีทรัพย 
63083014728 นางสาวจิตรนาถ เสนชู
63083014729 นางสาวมินตรา ดวงสมร
63083014730 นางสาวจารุวรรณ ถาวงค 
63083014731 นางสาวจิราพร จิตตา
63083014732 นางสาวกรรณิการ วงศ วิเศษ

หน#า 508 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014733 นายภัทรกร จีไฝ 
63083014734 นางสาวจุฑามาศ นันต�ะแขม
63083014735 นางสาวนรินทร ทรา ลอมแก#ว
63083014736 นางภาวิตา อําชําฤทธ์ิ
63083014737 นางสาวกนกกานต อุตทนัน
63083014738 นายสุทธิ วัฒน  ศราธ พันธุ  
63083014739 นางสาวพัชรา ปวงสมุทร
63083014740 นางสาวเกวลิน แก#วนันชัย
63083014741 นางสาวสุกัญญา แก#วพงษ 
63083014742 นางสาวอรีญา กาหลง
63083014743 นางสาววิชชุดา เปTงเรือน
63083014744 นายณัฐวุฒิ สุวรรณบุตร
63083014745 นางสาวพัชนิดา ที่เขียน
63083014746 นางสาวบัณฑิกา นิลธเสน
63083014747 นางสาวธัญเนตร เข่ือนสกุล
63083014748 นางสาวปริศนา เทพจันตา
63083014749 นายวีรศักด์ิ ยานะพันธุ 
63083014750 นายธกฤต แสนใจ
63083014751 นางสาวดาริกา จันทิมา
63083014752 นางสาวสุนันทา วงศดวงใสย 
63083014753 นางสาวเนตรณรินทร ดวงอิน
63083014754 นางสาววิลาวัลย กันทะวงศ 
63083014755 นางสาวพัชนี ใจดี
63083014756 นางสาวภัทรสุดา พรมเสน
63083014757 นางสาววิภาภรณ ฟ7งเย็น
63083014758 นางสาวติณห วรินทร วรินรัตนกร
63083014759 นางสาวสุภาพร เชิงดี
63083014760 นายจิราเมธ เทวนา
63083014761 นางสาวศิรินทิพย ไผทรัตน 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014762 นางสาวเสาวณีย กุมมาร
63083014763 นางสาวนิภา ขจรไพศาลกิจ
63083014764 นางสาวอําพร มาเยอะ
63083014765 นางสาวสุชาดา วงศ สม
63083014766 นางสาวธัญญา คําวอง
63083014767 นางสาวกันธิกา สีใจคํา
63083014768 นางสาวสุธิดา วงค เสือ
63083014769 นายอธิพัชร ถาป7น
63083014770 นายทศพร ธงดํา
63083014771 นางสาวชัญญาภัค เกตุแก#ว
63083014772 นายชนินทร จันทกูล
63083014773 นายวิชญวัชญ คําลือ
63083014774 นางสาวพิมพกานต ฟ7กแก#ว
63083014775 นายเจตพล แสนรัตน 
63083014776 นางสาวจันจิรา สุราตะโก
63083014777 นางสาวกัญญารัตน หอมบรรดาศักด์ิ
63083014778 นายชลชวา ชาวยอง
63083014779 นางสาวกนกพร คําพรหม
63083014780 นายสุรินทร จอมณี
63083014781 นางสาวเบญจรัตน หน�อชาย
63083014782 นางสาววรรณา หมอกเล�ม
63083014783 ว�าที่ร.ต.หญิงนภาพรรณ ออนเขียว
63083014784 นางสาวพรปวีณ อินทร วงศ วรรณ
63083014785 นางสาววิจิตรา ไฝเอ#ย
63083014786 นางสาวเสาวรส โกฎิป7Pน
63083014787 นายอธิวัฒน สิบต�ะ
63083014788 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมอนุสรณ 
63083014789 นายสุชาติ ป7ญจมหามงคล
63083014790 นางสาวกรณิการ แจ#คํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014791 นายวิษณุ พ่ึงพวก
63083014792 นางสาวชลธิชา อินตาเส#า
63083014793 นางสาวแพรวพรรณ นันตระกูล
63083014794 นางสาวพิชญา รัตนรังษี
63083014795 นางสาวกรรณิกา บุญเต็ม
63083014796 นายธนกฤต อูบคํา
63083014797 นางจงกลณี เก�งทอง
63083014798 นายอนุชา ป7ญญาหล#า
63083014799 นายณัฐเวทย สุขกระโทก
63083014800 นางสาวเพียงหทัย วันชัย
63083014801 นายบัญชา ประสานสิน
63083014802 นายสิโรเวฐณ ทาชุมภู
63083014803 นางสาวสิยังรัก เณรรอด
63083014804 นายปรัตถกร ภู�พิทักษ พงศ 
63083014805 นางสาวสิริลักษณ ตามูล
63083014806 นายวชิร วินิจฉัย
63083014807 นางสาวเปรมมิกา บุญยรัตน 
63083014808 นายธีรภัทร ฤทธิเดช
63083014809 นางสาวมณฑาทิพย สืยบแก#ว
63083014810 นายพิษณุ ใจไหว
63083014811 นางสาวกรรณิการ เลิศวิลัย
63083014812 นางสาวมัตติกา บุญจีน
63083014813 นางสาวณนันทภัทร ธรรมไชย
63083014814 นางสุภารัตน ขาวราศรี
63083014815 นางสาวสินีนาฎ ท#วมทอง
63083014816 นางสาวเบญจภรณ พักโพธ์ิเย็น
63083014817 นางสาวอุมาพร ขอวัฒนะกุล
63083014818 นายเจษฎากร ราหุรักษ 
63083014819 นายธนพล พันตรีเกิด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014820 นางสาวกนกกร ใจยะวัง
63083014821 นายวรัญYู กํ่าศรี
63083014822 นายอนุพงศ มีสี
63083014823 นายพลเทพ อุตะมะ
63083014824 นางสาววรารัตน สุดใจ
63083014825 นางสาวธนัญญา คํานาน
63083014826 นางสาวก่ิงกาญจน ม่ังมี
63083014827 นางสาวกนิษฐา กานุมาน
63083014828 นางสาวนงนภัส มณีสุวรรณ 
63083014829 นางสาวปรินดา หัวนา
63083014830 นางสาวชลัญญา กองทอง
63083014831 นางสาวศรัญญา เงือกสวย
63083014832 นางสาวจีรพรรณ เนตรผาบ
63083014833 นางสาวพรพรรณ ฟูบุตร
63083014834 นายวุฒิชัย เหล็กแปง
63083014835 นางสาวสุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
63083014836 นายจารุกิตต์ิ พิทาคํา
63083014837 นางสาววรัญศิญา ทามัง
63083014838 นางสาวศิรินทิพย มูลจักร 
63083014839 นางสาวอังสุมาลิน บุษเนียร
63083014840 นายศรัญYู ต�อมตุ#ย
63083014841 นางสาวชนมน เทพยศ
63083014842 นางสาวธินิดา สมทอง
63083014843 นางสาวลัทธพรรณ เรือนคํา
63083014844 นายชิตพล ไชยสูง
63083014845 นางสาวธนวันต กนกวลี
63083014846 นางสาวละอองดาว พรมอินไชย
63083014847 นางสาวอรยา อัยกา
63083014848 นางอนุสรา วงค ขัติย 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014849 นางสาวนิภาพร ชุ�มใจ
63083014850 นางสาวมณฑกาญจน สุขสิงห คลี
63083014851 นางสาวนพวรรณ พงศ ดา
63083014852 นางสาวชนินทร กานต เกตุวิริยะกุล
63083014853 นางสาวสุดารัตน ป7ญเจริญ
63083014854 นายนพดล สุตาคํา
63083014855 นางสาวพณิพิมพ ศรีวิชัย
63083014856 นางสาวฉวีวรรณ นันไชย
63083014857 นางสาววิภาลักษณ ธาตุแท#
63083014858 นายเวทิศ ไชยมงคล
63083014859 นายภูษิต สารยศ
63083014860 นางสาวกรกช จินดาคํา
63083014861 นางสาวอรนิสา หอมอาจ
63083014862 นางสาวนวภัสร เปTงจันทร 
63083014863 นางสาวศิริพรรณ เปาคํา
63083014864 นายณัฐพล ป7ญญาแวว
63083014865 นายศตวรรษ บัวระดก
63083014866 นางสาวณัฐพร กันทา
63083014867 นางสาวจันทรา กระสานต์ิสุขธารา
63083014868 นางสาวจิตรลดา ชัยธิ
63083014869 นางสาวกรรณิการ ระวังทรัพย 
63083014870 นางสาวศศิธร พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
63083014871 นางสาวอวยพร หยกภิรมย รุ�ง
63083014872 นางสาวนภสร เครือบุญมา
63083014873 นางสาวนิตยา หมอกมุงเมือง
63083014874 นายธีระพงศ วรรณชัย
63083014875 นางสาววิมล ศิริรักษ 
63083014876 นางสาวจตุธิษฐาน ญาณพัฒน สิริ
63083014877 นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014878 นายกิตติพิชญ กันทะมี
63083014879 นางสาวณัฐวรรณ จันทร แสนตอ
63083014880 นางสาววิไลวรรณ ทองอินทร 
63083014881 นายรัตน ชนะพงศ ธิต�ะยา
63083014882 นางสาวบุญนาง บุญเทพ
63083014883 นางสาวอาทิตยา เชื้อสุยะ
63083014884 นางสาวกฤษณา คุ#มภัย
63083014885 นายกฤษฎ์ิ ศรีชัย
63083014886 นางสาวทิวาวรรณ อินต�ะพรม
63083014887 นางสาวสุจิตรา อินทราย
63083014888 นายนรากร คําฟูบุตร
63083014889 นายอนุวัฒน รัตนเสถียร
63083014890 นางสาวชญานิศ จ๋ีภิโร
63083014891 นางสาวณัฐชนก สพานแก#ว
63083014892 นายอรัณย ทาตุการ
63083014893 นางสาวกัลย สุดา ศิริ
63083014894 นางสาวอรุณธดี บุญทน
63083014895 นางสาวนฤมล วงศ คํา
63083014896 นางสาววิไลพร ดอนลาว
63083014897 นางสาวพรพิมล จันทร กา
63083014898 นางสาวทวินตรา คําอ#ายกาวิน
63083014899 นายดนัย อายะชู
63083014900 นายนิพิฐพนธ บัณฑิต
63083014901 นางสาวณัฐฑิตา อินทํา
63083014902 นางสาวจารุวรรณ ป1นาเกต
63083014903 นายพรภวิทย แดงศรีวัฒนากุล
63083014904 นางสาวธนาพร เพ่ียงพิศ
63083014905 นางสาววนิดา วงษ ราช
63083014906 นางสุรัสวดี ทุนจันทร ฉาย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014907 นางสาววิจิตรา ภูวรรณะ
63083014908 นายธีระยุทธ จีจอม
63083014909 ว�าที่ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค 
63083014910 นางสาวศศิประภา เล็กละมัย
63083014911 นางสาวศิริขวัญ เปล�งใส
63083014912 นางสาวชัญญานุช เสาร จันทร 
63083014913 นางสาวบําเพ็ญ ศรีพจน มณีรัตน 
63083014914 นางสาวรัติกาล ใจมาดี
63083014915 นางสาวทิพย ภิวัลย หมีคณะ
63083014916 นางสาวจริยา พุทธิ
63083014917 นางสาวจิตราภรณ แสงคํา
63083014918 นางสาวกัญญาณัฐ สุริยะ
63083014919 นางสาวปHยะมาศ ธรรมอักษร
63083014920 นางสาวชลธิชาพรรณ สุขโชติ
63083014921 นายจิรายุ แก#วตา
63083014922 นางสาวธนัชชา ศักด์ิแสง
63083014923 นางสาวนัทธมน ปงกันคํา
63083014924 นางสาวภัทราวดี ธนะสูตร
63083014925 นางสาวธารทิพย รวยอบกลิ่น
63083014926 นายปฏิพล ขุมคํา
63083014927 นายกันตกานต วิเศษศิลปQ
63083014928 นางสาวธันญนันท ป7ญจธง
63083014929 ส.ต.ต.วีระพงษ กันธวงค 
63083014930 นางสาวจินตนา เป1ZยมปHติ
63083014931 นายปรีชา น้ําคํา
63083014932 นางสาววนิดา แสนสมปาน
63083014933 นางสาวชนัญชิดา จันทะปวน
63083014934 นางสาวภัทรสุดา วงค สกุล
63083014935 นางสาวรวิพร หาญนิรันดร 

หน#า 515 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014936 นางสาวพิมพ นภา มีสมบูรณ 
63083014937 นางสาวปรารถนา อุ�นเรือน
63083014938 นางสาวจิระประภา งานขันทะ
63083014939 นายอนิรุทธ์ิ ศิริกันไชย
63083014940 นางสาวลภัสรดา เลขะวณิชย 
63083014941 นางปHZนลดา พรมทา
63083014942 นายภูบดี ราชภัณฑ 
63083014943 นายฉัตรยา ไชยวรรณ 
63083014944 นางสาวจิตติกานต คําพูน
63083014945 นายวงศพัทธ อินใจ
63083014946 นางสาวกรณ กมล อิ่นป7ญญา
63083014947 นายครรชิต อินตุ�น
63083014948 นายธณัศสนันท นุชประเสริฐ
63083014949 นางสาวปราณี ชอบจิตร
63083014950 นางสิรินาถ พงษ ปวง
63083014951 นางสาวพิมทิพย วงค ประสิทธ์ิ
63083014952 นางสาวรจนา ป1กํ่า
63083014953 นางสาวเข็มนิกา เรือแก#ว
63083014954 นางสาวทิพยสุดา บุญศรี
63083014955 นางสาวนัชราภรณ สายยาโน
63083014956 นางสาวพัชราภรณ เขียวคําสุข
63083014957 นางสาวศุภานัน ปHนตานา
63083014958 นางสาวณัฐกุล ภูกองไชย
63083014959 นางสาวพัชรพร อารินทร 
63083014960 นายภาณุพงศ ก#อนแก#ว
63083014961 นางสาววชิรญาณ เวียงหก
63083014962 นางสาวอรณี อนุวงค 
63083014963 นางสาววัชรี พันธุศาสตร 
63083014964 นางนฤมล หนองช#าง

หน#า 516 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014965 นายศตวรรษ บูรณา
63083014966 นายคมสันต สมัครัฐกิจ
63083014967 นางเยาวลักษณ ไชยา
63083014968 นายอดิเทพ ทองประไพ
63083014969 นางสาวพิมพ พลอย ฤกษ นิรันฏร
63083014970 นางสาวสมพร ครองราช
63083014971 นายศรายุทธ พุฒทา
63083014972 นางสาวธนพร สิงห ทร
63083014973 นางสาวรัตติกาล กรใหม�
63083014974 นายเมธาวี มินมอญ
63083014975 นางสาววิศรุตา ขาวเถิน
63083014976 นายธราวุธ ผลพรต
63083014977 นางสาววัชรมน เปTงเรือน
63083014978 นางสาวกชพร ณ ร#อยเอ็ด
63083014979 นางสาวอารียา หว�างไม
63083014980 นางสาวอิสราภา นราแหวว
63083014981 นางสาวอัยรยา นามวงค 
63083014982 นางสาวอัญธิรา พัฒนคุ#ม
63083014983 นายจิรพงศ สพรรณ
63083014984 นางสาวกชกร แก#วก2องมา
63083014985 นางสาวมัสยา พุทรา
63083014986 นางสาวศศิโสม วงษา
63083014987 นางสาวบุญญิสา ฉมาพร
63083014988 นางสุนิสา จันทคลักษณ 
63083014989 นายธรรมรัตน พิศวง
63083014990 นางสาวซารีน�า กําแพงทิพย 
63083014991 นางสาวปนัดดา วันดี
63083014992 นายทศพร ทาไชยวงค 
63083014993 นางสาววิไลพร ดอนฟุRงไพร

หน#า 517 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083014994 นางอัมพร เพ่ิมพูลพิพัฒน 
63083014995 นายพชร สุวรรณหล�อ
63083014996 นางลลิตา เวียงยา
63083014997 นางบุษกร ดวงพันธ 
63083014998 นางสาววิภาวรรณ อมรพันธุ สกุล
63083014999 นางสาววชิราภรณ คํามะยอม
63083015000 นางสาวสุวิมล สูงติวงศ 
63083015001 นางสาวนิรชา จําต๊ิบ
63083015002 นางสาวศุภานิช ปุมสันเทียะ
63083015003 นายธนกร ยาสมร
63083015004 นางสาวกรรณิการ ฉัตรมณี
63083015005 นางสาวปวิตรา ไพทอง
63083015006 นางสาวรัตน ชนก นวลแขว�ง
63083015007 นางสาวอัญชลี ทาตัน
63083015008 นางสาวจิรนันท อูปแก#ว
63083015009 นางสาวสวรรยา เดชเกิด
63083015010 นายพงศธร ศรีบัวรินทร 
63083015011 นางสาวเสาวลักษณ ภักดีไพร
63083015012 นางสาวช�อทิพย ดวงใย
63083015013 นายศุภชัย ไทยมี
63083015014 นางวนิดา จันทร เทพ
63083015015 นายนราธิป พินิจ
63083015016 นางสาวเบญจวรรณ อ#อปHมปา
63083015017 นางสาวจินตนา สุภาวรรณ
63083015018 นางสาวชนนิกานต เทพท#าว
63083015019 ว�าที่ร#อยตรีอาทิตย กันทาทิพย 
63083015020 นางสาวพรณี ป7นลูน
63083015021 นางสาวสุดาภรณ ติศักด์ิ
63083015022 ว�าที่ร#อยตรีอัษฎาวุฒิ ดวงจิต

หน#า 518 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015023 นางสาววณัฐยา นางเมาะ
63083015024 นายสมยศ แซ�เล#า
63083015025 นายยุทธนา ยอดสีลา
63083015026 นางสาวผกาภรณ ดอกพิกุล
63083015027 นายกิตติพงษ รอบคอบ
63083015028 นางสาวนิรชา ชิณเลิศ
63083015029 นายจีระพันธ กันธะดา
63083015030 นางสาวสุมินตรา ต๋ันเต็ม
63083015031 นางสาวสมัญญา จันถนอม
63083015032 นายณัฐวุฒิ ประโคม
63083015033 นางสาวนันทวัน ภาวัง
63083015034 นายณัฐพงษ สมปJาสัก
63083015035 นางสาวกาญจนา อินต�ะขัน
63083015036 นางสาวณัฐนิชา ศิริมงคล
63083015037 นายเอกรินทร ชมภูบุตร
63083015038 นางสาวอัญชลี พูลสมบัติ
63083015039 ว�าที่ ร.ต.วีรยุทธ ใจเมืองออน
63083015040 นายเกรียงไกร เกเย็น
63083015041 นายกษิดิส เอกรัตน 
63083015042 นางสาวสกุลกาญจน อุ�นสืบ
63083015043 นางสาวทิพานัน รุ#งแพรวพราย
63083015044 นางสาวปรียานุช ปาลี
63083015045 นายณัฐกิตต์ิ จินา
63083015046 นางสาวปรียานุช ชุ�มวงค 
63083015047 นางป7ทมาวดี ขาวสัก
63083015048 นางสาวชมพูนุช วรรณวินิจ
63083015049 นายเกียรติศักด์ิ กออําไพ
63083015050 นางสาวชวัลรัตน ฟุJมเฟ_อย
63083015051 นางสาวณฐิกา พันธุสา

หน#า 519 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015052 ส.ท.ศรายุทธ สามภูศรี
63083015053 นางสาวไอรดา คิดอ�าน
63083015054 นางเสาวภา สัจดา
63083015055 นางสาวภัทรธิดา เดชายศ
63083015056 นางสาวพรกนก ศรีมงคล
63083015057 นางสาวจิตลดา เสรีสิทธ์ิฤทธิกุล
63083015058 นายณัฐพงศ เสาหิน
63083015059 นางสาวณัฐธนิกานต เย็นสุวรรณ
63083015060 นางสาวชาลิสา สาคร
63083015061 นายศักด์ิสิทธ์ิ ก�อเจริญธรรม
63083015062 นางสาวชัญญาพร อุตโม
63083015063 นายวุฒินันท มูลรังษี
63083015064 นางสาวชฎาพร ธรรมลังกา
63083015065 นางสาวจิระประภา ปHมปวง
63083015066 นางสาวอรพิน หงษ ย่ีสิบสาม
63083015067 นางสาวกรรณาภรณ เอกจิตร
63083015068 นางสาวจิราวรรณ ปุกมูล
63083015069 นางสาวมยุรฉัตร ตุ#ยเต็มวงค 
63083015070 นางสาวอัจฉรา ณ. เชียงใหม�
63083015071 นางสาวพิมฤดี เสาร แก#ว
63083015072 นางสาวภัททิยา ปงกันมูล
63083015073 นางสาวพิชญ จิรา ยาอินทร 
63083015074 นางสาวรัตติกาล เหรียญทอง
63083015075 นางสาวกุลประภัสสร ไชยเมือง
63083015076 นางสาวธมลวรรณ มโนสุวรรณกุล
63083015077 นางสาววนาลี โปธา
63083015078 นางสาวพนิดา แก#วมา
63083015079 นางสาวปริชญา ภิรมย กิจ
63083015080 นายอรรถพล วรรณ โน 

หน#า 520 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015081 นายพันศักด์ิ ป7นตะทา
63083015082 นางสาวสิริรัตน อินต�ะแสน
63083015083 นางสาววราภรณ จันทรัตน 
63083015084 นายกิตติชัย จันทร ลภ
63083015085 นายสืบวงศ อ#อยหอม
63083015086 นางสาวพัชราภา คําใจยา
63083015087 นายณัฐวุฒิ สุนทรนาค
63083015088 นางสาวสุภชา ปารมี
63083015089 นางสาวโยธกา บัวตูม
63083015090 นายเจษฎา ทรายกันคํา
63083015091 นายณัฐพล สุอินต�ะ
63083015092 นางสาวกณิกนันต ตุ#ยดา
63083015093 นางสาวนรากร ภักดีศรีสันติกุล
63083015094 นางสาวนฤมล ป7ญญา
63083015095 นางสาวชุติมณฑน จันทร ดี
63083015096 นางสาววัลลภา จิตรม่ัน
63083015097 นางสาวสิริลักษณ มณีวรรณ
63083015098 นางสาวนุชนาฏ วงศ ใจแก#ว
63083015099 นายชนะชนม ศรีวิชัย
63083015100 นายรุ�งโรจน กันธิยะ
63083015101 นางสาวโชติกา ยามี
63083015102 นางสาวอัญชลี จังพินิจกุล
63083015103 นายนันทชัย ใจปHนตา
63083015104 นางสาวเบญจพร วงศ หาญ
63083015105 นายชาคริต ชัยชนะ
63083015106 นายธนกฤต ริยะเทน
63083015107 นายสุทธิพงษ ตันตรา
63083015108 นายธันวาศักด์ิ ภู�พัฒนา
63083015109 นางสาวรวิวรรณ สุวรรณศักด์ิ

หน#า 521 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015110 นางสาวศิรินทิพย พานทอง
63083015111 นางสาวสุกัญญา จํากัด
63083015112 นายครรชิต สิทธิมาท
63083015113 นางสาวเบญญาภา บุญมาสร#อย
63083015114 นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
63083015115 นางสาวราชิล อินต�ะพันธ 
63083015116 นางสาวธัญลักษณ สุนันตา
63083015117 นางสาวศิริพร หนูแปRน
63083015118 นายณัฐวุฒิ เวียงชัย
63083015119 นางสาวพิกุล ชูชื่นบุญ
63083015120 นายพัชรพงษ ประดับหยก
63083015121 นางสาวนิโลบล วรรณธง
63083015122 นายศราวุธ บุญศรี
63083015123 นางสาวศุทธินี นิลคง
63083015124 นายเกริกฤทธ์ิ ภูมิถาวร
63083015125 นางสาวอําไพร ชัยวงค อินทร 
63083015126 นางสาวภัทร พิชชา พานทอง
63083015127 นางสาวสุภาวดี ชินวัตรถาวร
63083015128 นางสาวอนิตยา คําอ#อย
63083015129 นางสาวศรกมล อินทะเสน
63083015130 นางสาวไพลิน รสหวาน
63083015131 นายสยาม บุญเรือง
63083015132 นางสาวจิตติมา สัตยาพิสุทธ์ิ
63083015133 นางสาวอภิญญา มาป7นสาย
63083015134 นายภานุวัฒน เป1Uยฝ7Uน
63083015135 นายอัครพล ป7ญญาทา
63083015136 นางสาวสายธาร มูลแก#ว
63083015137 นางสาวกัลยรัตน นะมาดคํา
63083015138 นางสาวเกศรินทร มีชัย
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63083015139 นายรัฐภูมิ รุ�งเจริญ
63083015140 นางสาวอัญชัญ ตันวังผาง
63083015141 นางสาวนภิศ หลี้แซม
63083015142 นายณัฐกร อนุรัตน 
63083015143 นางสาวสุภาภรณ จุลนันท 
63083015144 นางสาวนิรันยา ขัดทองงาม
63083015145 นางสาวกชกมล ชัยเพ็ชร
63083015146 นางสาวณฐมน ศิริเกตุ
63083015147 นายภูริต ช�างเหล็ก
63083015148 นายยุทธพิทักษ ชุ�มตา
63083015149 นางสาวกนกอร เตชะระ
63083015150 นางสาวอรียา แซ�จ2าว
63083015151 นางสาวธิดารัตน แก#ววงศ แสง
63083015152 นางสาวสรญา สุวรรณะหงษ 
63083015153 นางสาวสุณิสา ไชยมงคล
63083015154 นางสาวงามจิต หลุยจําวัน
63083015155 จ�าสิบเอกดนัยเดช จิตอารีย 
63083015156 นางสาวมณีกร วงค บุตร
63083015157 นางสาวพวงทอง จีนเสมียน
63083015158 นางสาวปพิชญา ไชยแสงคํา
63083015159 นางสาวมัณฑนา เสนียะ
63083015160 นายจิรพงศ ธรรมนิทรา
63083015161 นางสาวสิริกัญญา เสนาธรรม
63083015162 นายวัชร สุริยะวงค 
63083015163 นายอิทธิพล ได#ดี
63083015164 นายสิริเกียรต์ิ ต�ะแก#ว
63083015165 นายนิชคุณ ไชยวุฒิ
63083015166 นางสาวสุดปรารถนา แสนสุข
63083015167 นางสาวชุติมณฑน เชื้อทอง
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63083015168 นางสาวอรพิมล ไชยวินิจ
63083015169 นางสาวชฎาพร ม่ังใหม�
63083015170 นายนันทวุฒิ แหบคงเหล็ก
63083015171 นางสาวรัญสิญา กันทะวงค 
63083015172 นางสาวกานต กมล อารินทร 
63083015173 นายธีระวัฒน แก#วกําเนิด
63083015174 นายอัครพงษ ปงอ#อคํา
63083015175 นางสาวอุบลวรรณ กําลังว�อง
63083015176 นางสาวนทีชา มงคลดี
63083015177 นายวินัย สุภศิลปQ
63083015178 นางสาวณัฐริกา ชัยมาเชื้อ
63083015179 นางสาวรพีภัทร ทองขาว
63083015180 นางสาวณัฐริกา ค#างกอ
63083015181 นางสาวเสาวลักษณ ชมพนา
63083015182 นางสาวกนกวรรณ อุสาใจ
63083015183 นางสาวพรพักตร อินคง
63083015184 นางสาวมาริษา สุริยะดี
63083015185 นายวชิรวิทย ไชยวงศ 
63083015186 นางสาววศุนันท คําสุข
63083015187 นางสาวชลินรัตน หม่ืนโฮ#ง
63083015188 นางสาวกุลนัฐ ขัดหนูวงค 
63083015189 นายสุรศักด์ิ ก่ิงแก#ว
63083015190 นายอรรถกร หมอเอ็ด
63083015191 นางสาวศุภาวรรณ เงินกองแก#ว
63083015192 นางสาววราภรณ พรมวงค 
63083015193 นายณัฐวุฒิ ป7ญญา
63083015194 นางสาวนัทมล ปHยาสกุลรัตน 
63083015195 นางโสภิดา เดชบุญมาก
63083015196 นายณัฐวุฒิ ใจประเทศ
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63083015197 นางสาวจิราพร จักร วาฬ
63083015198 นางสาวภรณ ทิพวรรณ เต2จา
63083015199 นายชินดนัย สุขแก#ว
63083015200 นางสาวกัญญารัตน คําเผี่ยน
63083015201 นางสาวกิติยา รุ�งระวี
63083015202 นายปฏิญญา หม่ืนใจ
63083015203 นางสาวกนกวรรณ จันต�ะวงศ 
63083015204 นางสาวศีรีพร บําเหน็จงาม
63083015205 นางสาวศุภรัตณ ไชยวงค 
63083015206 นางสาวประกายทิพย ฝ7Uนปวน
63083015207 นางสาวดวงธิดา ขันทะ
63083015208 นายภานุสรณ หน�อแก#ว
63083015209 นางสาวสาลินี มาอินทร 
63083015210 นางสาวพิชชาพร สุขโชติ
63083015211 นางสาวณัฐธิดา ฟุJมฟองฟู
63083015212 นางสาวศิริรักษ นิสสัย
63083015213 นางสาวนภาลัย ไชยชะนะ
63083015214 นางเอื้อมพร สายดวงแสง
63083015215 นางสาวอิษฎา สนิทรํา
63083015216 นางวาสนา หม�องพิไชย
63083015217 นางสาวพรทิพย บุญท#าวแก#ว
63083015218 นางสาวหทัยรัตน สวิง
63083015219 นางสาวสุกัญญา เรือนปลี
63083015220 นายรณเดช โสมะฐิติ
63083015221 นายปรเมศ ลุงลือ
63083015222 นายอาทิตย ธวัช เทียมทัน
63083015223 นายกิตติศักด์ิ บัญชาเกียรติ
63083015224 นางสาวชโรธร เกษโร
63083015225 นางสาวยุพา วัฒน ชนะกิจ
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63083015226 นางสาวทรายขวัญ สุขสกลกรร
63083015227 นางสาวสุทิตรา รักษาดี
63083015228 นางสาวสุกฤตา อุดรจรัส
63083015229 นางสาวพัชราภา เกียรต์ิธรรม
63083015230 นายเปรมปรีด์ิ วนาโชติ
63083015231 นางสาวณัฐฑิมา แก#วยอดหล#า
63083015232 นางสาวกรกนก ใจก2อง
63083015233 นายวรศิลปQ วงค เทพเตียน
63083015234 นายนนทิยุต หล�อดี
63083015235 นางสาวนิรุชา ฌานบรรจบ
63083015236 นางสาวธนาพร พรมพิละ
63083015237 นางสาวรัชณีภรณ คําหม้ัน
63083015238 นางสาวสุขศิริญา เผ�าต�ะใจ
63083015239 นางสาวจุฑานันท สุทธะโทธน
63083015240 นายนเรศ คันทะ
63083015241 นายนพชัย ฝ7Uนแปง
63083015242 นางสาวณัฏฐากร ขัดเชิง
63083015243 นายภานุทัต ปรีชา
63083015244 นายอธิป ต�ะวงศ น#อย
63083015245 นางสาวนริศรา ประดาอินทร 
63083015246 นายศีกดินา สุทธิพันะWW
63083015247 นายอลงกรณ ศรีแสง
63083015248 นางสาวทิพวรรณ วันตา
63083015249 นางสาวศศิพร พุทธานุเสกสรร
63083015250 นางสาวพรสวรรค อาจมาก
63083015251 นางสาวกุณช พิชาพร เจริญฐิติกานต 
63083015252 นางสาวหทัยกานต คําเหมือง
63083015253 นางสาวชลธิชา ธะสุข
63083015254 นายอัดศิราวุธ ปานคํา
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63083015255 นางสาวภคินี คิดอ�าน
63083015256 นายพิตรพิบูล อินทจักร
63083015257 นายอุทัย เสนคํา
63083015258 ว�าที่ร#อยตรีอัจฉราพร ปHยะจันทร 
63083015259 นางสาวเสาวนีย นวศิริคุณ
63083015260 นางสาวปราณี แสงสรทวีศักด์ิ
63083015261 นางสาวกฤษณา วงศ ทองจันทร 
63083015262 นางสาวรัตนา ยามะสัก
63083015263 นางสาวจิรชยา มังวงศ 
63083015264 นางสาวภัณฑิรา ศิลาวงศ สวัสด์ิ
63083015265 นางสาวชนนิกานต เจริญรัตน 
63083015266 นายสมรักษ นันตา
63083015267 นายศุภกานต ฝ7Uนแก#ว
63083015268 นายศราวุฒิ กิติ
63083015269 นายอิทธิกร ฮาวคําฟู
63083015270 นางสาวพิมลพรรณ เพชรน#อย
63083015271 นางสาวจุฑาทิพย ยะแก#ว
63083015272 นางสาวผกายมาศ คชบุตร
63083015273 นางสาวสมปรารถนา ทรายหมอ
63083015274 นางสาวสุรินทรา แก#วมูล
63083015275 นายทีระศักด์ิ มาลัย
63083015276 นางสาวพรรณิภา โพชนา
63083015277 นางสาวแพรวพลอย พรมใจ
63083015278 นางสาวกุลสตรี เปาหลิกหลี้
63083015279 นางสาวชญาณิศา ใจต�ะ
63083015280 นางสาววิภาดา สุวรรณเวชธาดา
63083015281 นางสาวพนิดา บุญมาปะ
63083015282 นางสาวเเสงเดือน ป7นคํา
63083015283 นายประกาศิต สีดา
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63083015284 นางสาวนัชนันท วัชระสกุลเกียรติ
63083015285 นางสาวทิพวรรณ ตาใจ
63083015286 นายวิชชากร วิมลพันธ 
63083015287 นางสาวณัชคุณ ณ เชียงใหม�
63083015288 นางสาวญานิศา กามุณี
63083015289 นางสาวกนกรัชต ภีระคํา
63083015290 นางสาวชนาภา อาษา
63083015291 นายธีรนัฒน ใจหาญ
63083015292 นางสาวจันทิมา พิสวงศ ประการ
63083015293 นางสาวอนุสรา ยะเพ
63083015294 นางสาวธัญสุดา ใบยา
63083015295 นางสาวสุวนันท คําลือ
63083015296 นางสาวกาญจน กนก วิหาละ
63083015297 นางสาวกฤษณิญา มูลธิทา
63083015298 นางสาวกฤตภัค นภัสอารินทร 
63083015299 นางสาวกฤษณา สาฟูวงศ 
63083015300 นางสาวสุภาภรณ ม่ันดี
63083015301 นายณัฐกิตต์ิ มาฟู
63083015302 นางสาวบุษรา พรหมวิชัย
63083015303 นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ
63083015304 นางสาวกันธิกา กันถิน
63083015305 นายณัฐวุฒิ อินทะอุด
63083015306 นางสาวธัญลักษณ ป7ญญายศ
63083015307 นางสาวสุนิสา กันทะวัง
63083015308 นางสาวชญาดา โม�งมายะ
63083015309 นางสาวเทวินตา รัศมีแจ�ม
63083015310 นายกันต พจน วงษ สมบูรณ 
63083015311 นายศราวุธ ชัยรัตน 
63083015312 นางสาวศิริณณ รัษ ทิพย อักษร
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63083015313 นายตุลา ปHยะมิตร
63083015314 นางสาวสกาวเดือน บํารุงใจ
63083015315 นางสาวอรพินท วางเชิง
63083015316 นางสาวณภัทรารัตน สารทอง
63083015317 นายธีนวัฒน แสงคํา
63083015318 นางสาวรัชนีกร บุญดวง
63083015319 นายอนุวัฒน ทะจักร 
63083015320 นางสาวณัฐยา มาลา
63083015321 นางสาวกุสุมา พรหมยานนท 
63083015322 นางจิณห วรา ณ เชียงใหม�
63083015323 ว�Wาที่ร.ต.หญิงศิลปQวารี อุ�นใจ
63083015324 นางสาวธัญภา สว�างเมฆฤทธ์ิ
63083015325 นางสาวภัชรินทร คํามะวงค 
63083015326 นางสาวณัฏฐณิชา พิงทร
63083015327 นางสาวเกษริน เรือนสุวรรณ
63083015328 นางสาวปวันรัตน พรมมา
63083015329 นางสาวกฤตพร มูหลิ่ง
63083015330 นายศตคุณ ศรีตระกูล
63083015331 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม
63083015332 นางสาวเพชรรัตน คํามุข
63083015333 นางสาวพัตราภรณ อินทะรังษี
63083015334 นางสาวสกาวเดือน อารินทร 
63083015335 นายกฤษฎากร วงกาศ
63083015336 นางกิตติยา ทีฆาวงค 
63083015337 นางสาวเกษร จิตต นาน
63083015338 นายอิทธิพัทธ แย#มวัฒนพานิช
63083015339 นายธีระศักด์ิ รักสัตย 
63083015340 นางสาวภูริตา สมาธิฤาทัย
63083015341 นางสาวสกุลรัตน แดงคํามูล
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63083015342 นางสาวปHยวรรณ คําอ#วน
63083015343 นางสาวศิริภา การิยา
63083015344 นายเทวา มาละพัฒน 
63083015345 นางสาวจุฑามาศ สีสันต 
63083015346 นายวรรธน ศรีมูล
63083015347 นายนฤเบศร ไทยใจอุ�น
63083015348 นางสาวธัญมาศ เมืองเดช
63083015349 นายนวมินทร กิติวงศ 
63083015350 นายจิรพันธุ จันตามณี
63083015351 นางสาวพิลาสลักษณ ดีปHนชัย
63083015352 นางสาวพรทิวา ป7ญญาเจริญ
63083015353 นางสาววิลาวรรณ พรหมจักร
63083015354 นางสาวธัญวรัตน ญาณรัตน 
63083015355 นางสาวอนงนาฎ ดวงใจแก#ว
63083015356 นางสาวทิพวรรณ นําน#อมจิตต 
63083015357 นางสาวสิริญญา พรมตัน
63083015358 นางสาวพิมพ วิภา นิธิสุวรรณ
63083015359 นายปริยวิศว ฝายณะจักร
63083015360 นางสาวศิรินารถ อินตาพรม
63083015361 นายกฤษดา จิโนตัน
63083015362 นางสาวสิริพัชร ทาทอง
63083015363 นายคธากร คะดาษ
63083015364 นางสาวพิมพร อินต�ะอ#อม
63083015365 นายณัฐพงษ ปHงแก#ว
63083015366 นางสาวกมลชนก เรืองแสง
63083015367 นายนักรบ ศิริพิทักษ 
63083015368 นางสาวพัชรี แก#วเอ#ย
63083015369 นายจิระวัฒน ชดช#อย
63083015370 นายประเทือง ค#าคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015371 นางสาวสิริกาญจน บุญมาสุ
63083015372 นางสาวพัชราภรณ จันทร เขียว
63083015373 นางสาวนภัสวรรณ ทาอุปรงค 
63083015374 นางสาววาสนา ธรรมสอน
63083015375 นายปวรปรัชญ ทะภูมินทร 
63083015376 นางสาวฤดีมาศ หลวงแบน
63083015377 นางสาวธาริกา วัฒนวารี
63083015378 นางสาวพิไลวรรณ ลําพาย
63083015379 นางสาวธัญลักษณ สิทธิโอด
63083015380 นายสมบัติ วางที
63083015381 นางสาวกนกวรรณ คามิมูรา
63083015382 นางสาวธนัณยา ลิขิตกุล
63083015383 นางสาวนุชนาฎ จอมทึก
63083015384 นางสาวสุดารัตน ไชยคํา
63083015385 นายสิรภพ ปานมงคล
63083015386 นายเจษฎา ธรรมากาศ
63083015387 นางสาวธัญวรัตม ละเอียด
63083015388 นางสาววนิดา ไฝเครือ
63083015389 นางสาวอัญญารัตน ใจเรือน
63083015390 นางสาวผาณิต วิทยารัก
63083015391 นางสาวเนตรนภา อุ�นเรือน
63083015392 นางสาวกาญจนา อินไชยวงศ 
63083015393 นายวีระศักด์ิ กอและ
63083015394 นางสาวนัยรัตน ใจกาวิล
63083015395 นายภาคภูมิ บุญปอง
63083015396 นายศตวรรษ อภิวงค 
63083015397 นางสาวสุกฤตา พุทธโส
63083015398 นางสาวศุภการณ ปHนใจ
63083015399 นางสาวสุธิดา จันทรา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015400 นางสาวนิภาภรณ ขายเครื่องเทศ
63083015401 นายภาณุวิชญ จันทร สว�าง
63083015402 นายภัทรวุฒิ เผ�าสุวรรณ
63083015403 นางสาวอัญชนา แก#วเมา
63083015404 นางสาวลลิตา จอมแปง
63083015405 นายขจรเกียรติ ทุนกิจใจ
63083015406 นางสาวรัตติกาล ชายสัก
63083015407 นางสาวปวีณรัตน ไชยภาพ
63083015408 นางสาวมาลีวัลย เจริญเจ#าสกุล
63083015409 นายพิรุฬห ชมภูเทพา
63083015410 นางประณี ธรรมวงค 
63083015411 นายนันทวัฒน วังกาวรรณ 
63083015412 นางสาววรรศิกา ยอดชมภู
63083015413 นางสาวพัทธนันท จีรธรรมรัตน 
63083015414 นางเนตรนภา คันธใส
63083015415 นายภูริภัทร วณีสอน
63083015416 นางสาวพรปวีณ ตรีภิราช
63083015417 นายจักรพงศ ปHมปาอุด
63083015418 นางสาวภคิน โอฆพนม
63083015419 นางสาวรักษณาลี ทิพย สังวาลย 
63083015420 นางสาวกานตร พิชา กวานจํา
63083015421 นางสาวภูมิสWิริ ป7นนา
63083015422 นายธีรศักด์ิ คําซาว
63083015423 นายณัฐภัทร ชัยปHนชนะ
63083015424 นายณรงค ฤทธ์ิ ประจันตะเสน
63083015425 นางสาววันวิสา มีศรี
63083015426 นางสาวณัฐรดา บุญเพียร
63083015427 นางสาวบุษกร เฉลิมไพร
63083015428 นายไกรฤทธ์ิ ใจสา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015429 นายกําธร กันใจ
63083015430 นางสาวณัฐรดา ละม#าย
63083015431 นางสาววรารัตน ยะโส
63083015432 นายพงศกร วิริยะพันธ 
63083015433 นางสาวศุภมาศ หิมเวช
63083015434 นายอนุรักษ พานิชพรม
63083015435 นางสาวกนกกาญจน วงศ แก#ว
63083015436 นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช
63083015437 นางสาวอรดา อุ�นอ#าย
63083015438 นายศิวัฒน ก#อนคํา
63083015439 นางสาวปาริชาด สุริยะวงศ 
63083015440 นางสาวนิรดา แก#วสมศรี
63083015441 นายพร#อมสิน ศีลอุดม
63083015442 นายธิติ ต�ะมูล
63083015443 นางขนิษฐา อินทธิรา
63083015444 นางสาวนภัสสร สวนอิน
63083015445 นางสาวพรนภา มารสาร
63083015446 นางสาวจีรภา ยะหม่ืน
63083015447 นางสาวเมธวี พวงมาลี
63083015448 นายวรุณ อัครวนสกุล
63083015449 นางสาววิภาดา เขียวเรือง
63083015450 นางสาวพัชณีพร ศรีนวล
63083015451 นายชัชพงศ จันทราภรณ 
63083015452 นางสาวบุษราภรณ นันตากาศ
63083015453 นางสาวกาญจนา ใจมีมัน
63083015454 นางสาวชนนิกานต วรรณวงศ 
63083015455 นางสาวศุภรดา เมทรา
63083015456 นางธราภรณ ของทิพย 
63083015457 นางสาวสุพัทธินี สิงหธรณิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015458 นางสาวเต็มดวง วงศาโรจน 
63083015459 นางสาวพิมพ พรรณ ประเสริฐ
63083015460 นางสาวนันทพร เฉียบแหลม
63083015461 นางสาววรรณรุณีย ชุมภู
63083015462 นางสาวภัทรภร พวงมาลัย
63083015463 นายกุลพัทธ กรรณิกา
63083015464 นายอนุวัฒน ลําเทียน
63083015465 นางสาวจิรภิญญา เลียลา
63083015466 นางสาวพลอยไพลิน ตันติวิชช 
63083015467 นายปHยะ เถ่ือนกวา
63083015468 นางสาวเยาวภา สุภาภรณ 
63083015469 นางสาวศิริภรณ ใจแก#ว
63083015470 นางสาวธัญลักษณ คงแก#ว
63083015471 นางสาวนันทัชพร ยารังษี
63083015472 นางสาวรุ�งทิพย ใจเรือน
63083015473 นายติณณ ก2าเงิน
63083015474 นางสาวนิรัชภัทร ไวยราช
63083015475 นายณัฐพงษ เสนยะ
63083015476 นางสุนทรี คํารพม่ิง
63083015477 นางสาวยุภาวรรณ คําภีระ
63083015478 นายปวินท ชํานาญ
63083015479 นางสาวธนัญญา ลือราช
63083015480 นายณัฐพงศ อุทร
63083015481 นายสุรวัชร ชัยภักดี
63083015482 นางสาวรมัณยา นุชภิเรนทร 
63083015483 นางสาวศุภกานต อุดเต็น
63083015484 นางสาวสุทธาวรรณ แปงฝ7Uน
63083015485 นางสาวประภาวรินทร ราชคม
63083015486 นางสาวภัทร สุดา ธรรมอินทร 

หน#า 534 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015487 นางสาวลินดา ครูน
63083015488 นางสาวฑิราภรณ มูลแก#ว
63083015489 นางสาวพรพิมล ถาปHนตา
63083015490 นางสาวสุภาภรณ ทาสีคํา
63083015491 นางสาวพรพรรณ หน�อคํา
63083015492 นางสาวกฤษติกา สุนันต�ะ
63083015493 นางสาวกนกวรรณ นาคขํา
63083015494 นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
63083015495 นางสาวจิรวรรณ ยวงคํา
63083015496 นางสาวสุวรรณา เตติ
63083015497 นางสาวเพียงพินิจ ทีปต จิร
63083015498 นางสาวชัชฎาภรณ พานิชย 
63083015499 นางสาวจารุวรรณ วงศ วรรณกรณ 
63083015500 นางสาวชัญญานุช ธิน#อมธรรม
63083015501 นายนันท นิพัทธ ซึมทราย
63083015502 นายปรัชนันท จันทรมาศ
63083015503 นายศิวกร จิรพงศ ไผท
63083015504 นางสาวกัญญภัค กาวีแว�น
63083015505 นายวิเคณฑ นันต�ะเสน
63083015506 นางสาวเพชรา จ๋ีโปทา
63083015507 นายจิรายุ ฉําWม่ิงขวัญ
63083015508 นางสาวณัฏฐกานต มีบุญ
63083015509 นางยลดา นามเรือง
63083015510 นายนฤเบศ วรรณสัย
63083015511 นางสาวแสงระวี บุญเต่ียม
63083015512 นางสาวรพินพร ถาวรพงศ อภิชาติ
63083015513 นางสาวอิ่มลออ พลอินทร 
63083015514 นางสาวนาถยา ป7ญญานันท 
63083015515 นางสาวสุพิชชา ไชยมาลา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015516 นางสาวกมลวรรณ ขันตี
63083015517 นางสาวธิดารัตน วรรณะ
63083015518 นางสาวโชติกา ฟูสามป`อก
63083015519 นางสาวณิชชาภัทร วงสุวรรณ
63083015520 นางสาวลักษิกา ธรรมโน
63083015521 นางสาวจาระวี วงค ใหญ�
63083015522 นางสาวเบญจพร จองมล
63083015523 นางสาวณัฐกานต ใจคําเครือ
63083015524 นางสาวปHยาพร ยาวิเสน
63083015525 นางสาวพิชชากร จันทร ตาฝ7Uน
63083015526 นายเศรษฐพล ม่ันเหมาะ
63083015527 นางสาววรนุช จันตรัสดี
63083015528 นายรัฐพล ชมภูวัง
63083015529 นางสาวสุดารัตน ขัดแก#ว
63083015530 นางสาวรัชนก พุทธบัวถา
63083015531 นางสาวศิริขวัญ เสาร ภาษี
63083015532 นางสาวรัตติกานต สารทอง
63083015533 นางสาวแคทรียา ท#าวชัยมูล
63083015534 นางสาวสโรชา จุมแสน
63083015535 นางสาวคนึงนิตย แปงชัย
63083015536 นางสาวพรทิพย เลาว#าง
63083015537 นางสาวชลิตา พันธุ ศรีเกตุ
63083015538 นางสาวณปภัช ต�ะพันธ วงษ 
63083015539 นางสาวลักษิกา เอื้อมิตร
63083015540 นายปธานพร ส�งเสริม
63083015541 นายกิตติภัต ผ�องทอง
63083015542 นายเมธาวี ศรีโปฎก
63083015543 นางสาวชนม ณิศา ทับวงษ 
63083015544 นางสาวภัทธิรา ฤทธิรุตน 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015545 นางสาวรัตนาภรณ กิติ
63083015546 ว�าที่ร#อยตรีขนิษฐา วัฒนเดชาสกุล
63083015547 นางสาวโสภีธิดา คํามา
63083015548 นายเอกชัย เชื้อดวงทิพย 
63083015549 นางสาวชัญญา มณี
63083015550 นางสาวอัญชิฐา สมประสงค 
63083015551 นางสาววทันยา อินต�ะพิงค 
63083015552 นายอุดมพล ทองนักคัน
63083015553 นายพรรธน ชญมน สิริชัยโชติกุล
63083015554 นางสาวสุกัญญา คําลือสาย
63083015555 นายวิรัช พิชัยสกุลสุทธิ
63083015556 นางสาวจินตนา ต#นจําปา
63083015557 นายธนพล จ๋ิวพัฒนกุล
63083015558 นางสาวป7ณฑารีย อินทรสูต
63083015559 นายสุกฤต เพ็งเปลี่ยน
63083015560 นางสาวอนุธิดา พรมเสน
63083015561 นายตุลาชัย ไวโย
63083015562 นางสาวสุพัชญา อินทนาเกตุ
63083015563 นางสาววันวิสาข อายุวรรณา
63083015564 นางสาวศศิวิมล ปากันตี
63083015565 นางสาวสุทธิดา คําตาม
63083015566 นายอดิเทพ พินธุทอง
63083015567 นายทยุต ทองบุญเหลือ
63083015568 นายศุภณัฐ เม�นแย#ม
63083015569 นายภูเบศ ชาวเหนือ
63083015570 นางสาวสุจิตราพร พอใจ
63083015571 นางสาวจุรีนันท วังผา
63083015572 นายนพดล มาจ�ะ
63083015573 นางสาวธนาภา ปะวัลละ
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63083015574 นายปรัชญา ไชยคํา
63083015575 นางสาวจุไรรัตน หิเตชา
63083015576 นางสาวสิริพร เซโต�ะ
63083015577 นางสาวกีรติ สาธุเม
63083015578 นายธนัญชัย ต๋ันคํา
63083015579 นางสาวสุรีย พร บันทิวัฒนะ
63083015580 นางสาวณัฐชา วิลัยทอง
63083015581 นายอนุสรณ ธีรเดชสหทรัพย 
63083015582 นางสาวเนาวนิตย โพธ์ิศรี
63083015583 นายธนาวัฒน ป7ญญาละ
63083015584 นางสาวสุพรรษา พุทธิมา
63083015585 นางสาวสนธยา พระกํ่า
63083015586 นางสาววนิดา เจริญย่ิง
63083015587 นางสาวสินิทธา ญาณะตัน
63083015588 นายกิตติวัฒน พูลสุข
63083015589 นางสาวจันทกานต ชูดอกไม#
63083015590 นายภัทรภณ อภิวงค งาม
63083015591 นางสาวนุชรี คําหน#อย
63083015592 นางสาวภัทรานิษฐ ประทุมมาตย 
63083015593 นางสาววนัดดา ชุมภูทัน
63083015594 นางสาววนิดา ทองคําโฮ#ง
63083015595 นายภูมิระพีร วัชร ทิพยะ
63083015596 นายเสกสันต เทพกอม
63083015597 นายพิพัฒน เลาหลื่อ
63083015598 นางสาวอังคณา อายุยืน
63083015599 นางสาวจันทร จิรา รักสัตย 
63083015600 นางอัจฉราภรณ รักงาม
63083015601 นายแดง นายก�อ
63083015602 นายพงศธร สมจักร
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63083015603 นายเจษฎาวุฒิ ราชกระโทก
63083015604 นางสาวณิชากร เครือป7ญญา
63083015605 นางสาวป7นนากรณ สุป7น
63083015606 นายสุนทรเทพ เทพจันที
63083015607 นายวลงกรณ วงศ ป7ญญาวิวัฒน 
63083015608 นายพลากร ริมประสงค 
63083015609 นางสาวสลิลรัตน วงศ จันทร 
63083015610 นางสาวพนัชกร ศรีใจกูล
63083015611 นางสาวภาณี คนม่ัน
63083015612 นายสิทธิพร วงค ร#อย
63083015613 นางสาวศิริภา สอนใต#
63083015614 นายอานันท จิณารักษ 
63083015615 นางสาววิจิตรา บัวผัด
63083015616 นายดุษิต บุญตัน
63083015617 นายปHยชาติ อนุสรหิรัญการ
63083015618 นางสาวพนิดา ปะกําแหง
63083015619 นายธาดาธร วัฒนพนม
63083015620 นางสาวปHยะนุช อ#ายป7Pน
63083015621 นางสาววิราวรรณ อ�อนแก#ว
63083015622 นางสาวสมิตา โอวาดะ
63083015623 นายพงศธร แซ�ต้ัง
63083015624 นางสาวธัญญลักษณ สันธินาค
63083015625 นางสาววินิธา ภักดีบุรี
63083015626 นายวรุฒ ดวงจิตร
63083015627 นางสาวจิราภรณ อินทนะ
63083015628 นางสาวนภัสวรรณ แก�นแค
63083015629 นางสาวสรสวรรค ชํานาญยา
63083015630 นางสาวสุธัญญรัตน เทียนทอง
63083015631 นายรณกร กลีบเมฆ
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63083015632 นายภาคิน แปงทา
63083015633 นางสาวนลินนิภา ไชยอ#าย
63083015634 นายธนากร จิณะ
63083015635 นางสาวณัฐพร ก่ิงกํ้า
63083015636 นางรัศมีแข ศรีฉํ่า
63083015637 นายอัศวรักษ ป7นเบี้ยว
63083015638 นางสาวพิมพ วรีย ทิพยาวงค 
63083015639 นางสาวสุภารัตน มายาศักด์ิ
63083015640 นางสาวเปรมฤทัย ใจจุ#ม
63083015641 นายอนุกูล หลวงปางอ#าย
63083015642 นายวรพันธ ป7ญญาดี
63083015643 นางสาวสุภาวดี ปHนตาเปTก
63083015644 นางสาววราภรณ ปHนตาสี
63083015645 นางสาวศิริเกตุ ป7นจ#อย
63083015646 นายศุภศวัส สายงาม
63083015647 นายศิวกร บัวหลวง
63083015648 ว�าที่ ร.ต.หญิงสมฤดี ปHงเมือง
63083015649 นางสาวศิริลักษณ สีลา
63083015650 นางสาววรพรรณ เป`กทอง
63083015651 นางสาวคณิตา สุกใส
63083015652 นายพิฆเนศ พุ�มไพจิตร
63083015653 นางสาวณัฏฐา เหลืองศุภบูล
63083015654 นายสุรพงศ วงศ มณี
63083015655 นางสาวรัตติกาล ไชยเทพ
63083015656 นางสาวณัฐิณีย ดวงแก#วกูล
63083015657 นายเขต ของเทิง
63083015658 นายสุริยฉัตร ผู#บุญ
63083015659 นายองอาจ สาธาอาจ
63083015660 นางสาวทัจฐนีย สิทธิดุก
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63083015661 นางสาวพิทธิยา ศรีบุญเรือง
63083015662 นางสาวธัญลักษณ กองชนะ
63083015663 นายสิทธิพงษ เปลี่ยนหล#า
63083015664 นางสาวสุภารัตน ต�ะมา
63083015665 นางสาวเมธานันท จันทร สุริยะ
63083015666 นางสาวพิชญ สิณี ราชคมน 
63083015667 นางสาวศรสวรรค ช�วยเจริญ
63083015668 นายณัฐพล ไชยา
63083015669 นางสาวธนิศร สุทธิ
63083015670 นายธีรดนย อินแสง
63083015671 นางสาวเจนจิรา เค็ดโลก
63083015672 นางสาวจิรัฐติกาล วงค วิชัย
63083015673 นายอนุชา บุญเจริญ
63083015674 นายสุกฤษฎ์ิ คนเที่ยง
63083015675 นางสาวสุนิสา ชมภูแสน
63083015676 นางสาวเพ็ญพิชชา ลัทธิสิทธ์ิ
63083015677 นายสุเมธ ศรีโสดา
63083015678 นางสาวปรัตถกานต โนกูล
63083015679 นางสาวกัญชรัญกรร มูลแก#ว
63083015680 นางสาวเพลินพิศ คําไฝ
63083015681 นางสาวจิรัชญาภรณ ก่ิงก#าน
63083015682 นายสินชัย ศรีมณเทียร
63083015683 นางสาวปภัสสรณ สอนชิต
63083015684 นายทินภัทร บุญจันทร 
63083015685 นางสาวเจิดจันทร ชาวเวียง
63083015686 นางสาวสุดารัตน สุนันต�ะ
63083015687 นางสาวมาริสา เชื้อทรัพย 
63083015688 นางสาวอมรรัตน กัลพฤกษ 
63083015689 นางสาวเปมิกา วงศ ไชย
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63083015690 นางสาวธมลวรรณ ป7นยอด
63083015691 นางสาวปติณญา จุ�มดี
63083015692 นายนลธวัฒน โรจะนะ
63083015693 นางสาวเบญจวรรณ สิงห มณี
63083015694 นางสาวพุทธิพร ลาภรัตน 
63083015695 นางสาวอรณภา จันทร หลวง
63083015696 นางสาวนาฎฤดี ลีนาราช
63083015697 นางสาวณัฐริกา พุดเกิด
63083015698 นางสาวภัทรวดี สุกใส
63083015699 นายนฤดล บุญทา
63083015700 นายธรรมนูญ กองชุม
63083015701 นางสาวอัณณ ชญา ป7ญธรรม
63083015702 นางสาวภัทร นฤน ขอบุญ
63083015703 นางสาวกมลชนก หล#าคํา
63083015704 นายยุทธนา ชัยป7ญญา
63083015705 นางสาวกชพร จันทนะ
63083015706 นายรักเกียรติ โสวะภาสน 
63083015707 นางสาวณัฐธิดา ศิริตัน
63083015708 นางสาวณิชกานต สุวรรณ 
63083015709 นางสาวเพราพิลาส คําจันทร 
63083015710 นางสาวพรปวีณ หล#าอูป
63083015711 นางสาววัลลภา อิ่นแก#ว
63083015712 นางสาวสุวนันท ใจปRอ
63083015713 นางสาวกัลยรัตน เจริญชัย
63083015714 นางสาวพรไพลิน รัตนชมภู
63083015715 นางสาวปราณี ทาวะดี
63083015716 นางสาวจุฑามาศ กวางทุม
63083015717 นางสาวณัฐพร พรมศร
63083015718 นายศิวกรณ รอดภัย

หน#า 542 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015719 นางสาวณัฐณิชา ใจตา
63083015720 นายเจษฎา กระทาง
63083015721 นายมงคล ไกยรัตน 
63083015722 นางสาวเจนจิรา ศรีรักษา
63083015723 นายธีรธัช โสภารัตน 
63083015724 ว�าที่ร#อยตรี.หญิงผกามาศ เหลี่ยมแหลม
63083015725 นางสาวกรกช จันทวรรณ
63083015726 นายกฤษฎา มานะตา
63083015727 นางสาวอภิชญา ศรีริวิจิตชัย
63083015728 นางสาวกรรณิการ ชุมศรี
63083015729 นางสาวพรกมล ตนภู
63083015730 นางสาวศรุตาพร สูงติวงค 
63083015731 นายศรนรินทร โยธา
63083015732 นางสาวศศิประภา แก#วลาว
63083015733 นางสาวนริสา ขัดทะเสมา
63083015734 นายณัฐมงคล ไชยแว�น
63083015735 นางสาวอรญา แอมป7ญเยาว 
63083015736 นายอภิสิทธ์ิ หัตถกอง
63083015737 นายสุรัติ สิงห สันเทียะ
63083015738 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพิศเพลิน เป1ยงใจ
63083015739 นางสาวแพรวพรรณ แก#วโขง
63083015740 นางสาวนิศาชล ป7นวงศา
63083015741 นางสาวอังคณา ลาภา
63083015742 นายธนากรณ ซางเลง
63083015743 นางสาวจุไรรัตน นันทเสน
63083015744 นายวิทยา นิรันดร ธรรม
63083015745 นางสาวเจษฎาภรณ จิติธรรม
63083015746 นายเจษฎากร วงค คม
63083015747 นายพงศกร เมืองใจ
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63083015748 นางสาวกันต กนิษฐ ธิดาวงษ สกุล
63083015749 นางสาวณัฐธยาน หาญปJา
63083015750 นางสาวอังคณา อินทุภูติ
63083015751 นางสาวณัฐกานต หาญเหมย
63083015752 นายณัฐกฤษ สิทธิโชค
63083015753 นางสาวเจนจิรา สายปาทา
63083015754 นางสาวกัลย ศิณี ภิรมย โรจวัจนา
63083015755 นางสาววนัสนันท อ่ําเชียง
63083015756 นางสาวศศิวิมล ธรรมชัย
63083015757 นางสาวอัจฉรา นวลศรี
63083015758 นายเดชดํารงค ประชุมสอน
63083015759 นางสาวนงเยาว อ�างคํา
63083015760 นางสาวสุวรรณี ปHWนไชย
63083015761 นางสาวพัชราภรณ โยเหลา
63083015762 นายสิปปนนท บูรณัช
63083015763 นางสาวพิชามญชุ ชูสวัสด์ิ
63083015764 นายณัฐพล นันต�ะหน#อย
63083015765 นางสาวพรรณเพ็ญ น#อยหมอ
63083015766 นายวัชรินทร มหาคม
63083015767 นายพนาดร อภิชัย
63083015768 นายภาณุ สุขีนิตย 
63083015769 นายอนุชิต หม่ืนโฮ#ง
63083015770 นางสาวศิรินภา สติราษฎร 
63083015771 นางสาวกัญญาวีร สุตะโคตร
63083015772 นายจิรายุส สาจุ#ย
63083015773 นางสาวญาณิกา สุธรรมปวง
63083015774 นางสาวสุชญา จินายะ
63083015775 นางสาวประกายดาว มากาศ
63083015776 นายภูมินทร เทพวงค 
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63083015777 นางสาวนัทธมน ทิพย ประเสริฐ
63083015778 นายพีรพัฒน เภสัชพิพัฒน กุล
63083015779 นายณัฐพล สิงห โทราช
63083015780 นางฉัตรชญา ศรีบุรี
63083015781 นายภาณุวัฒน ธิราใจ
63083015782 นางสาวชนาพรรณ สุขหลอ
63083015783 นางสาวนัฏฐกานต เนตรแสนสัก
63083015784 นางสาวกานต ธิดา ศรีไชยวงศ 
63083015785 นางวรัญญา วงศ แก#ว
63083015786 นางสาวณัฐพร กูนา
63083015787 นางสาวพัชรพร ชัยชุมภู
63083015788 นางสาวอริญรดา ปHติโชติธนากร
63083015789 นายนคุณ บุญสวัสด์ิ
63083015790 นางสาวนฤพรรณ อินแดง
63083015791 นางสาวสุริษา กันทะวงค 
63083015792 นางสาวกนกวรรณ นันทะเสน
63083015793 นางสาวณัฐนันท สุขเจริญ
63083015794 นายฐานิตา ใจวัง
63083015795 นางสาวณัฐิกานต นันทโภคิน
63083015796 นางสาวนันทนา ม�านคําปวน
63083015797 นายณัฐพงศ อักษรไทย
63083015798 นางสาววรวลัญช อุดถา
63083015799 นายกันตวิชญ ดีปHนตา
63083015800 นายภูริเดช แก#วเกตุ
63083015801 นางสาวภัทร ธีรา แก#วบุญเรือง
63083015802 นางสาววิภาพร ชัยวรณ 
63083015803 นางสาวพีรยา คนเก�ง
63083015804 นายศุภกิจ เตชะวงศ สกุลชัย
63083015805 นางสาวกมลวรรณ ทองมี
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63083015806 นางสาวกัลยาณี ชาญชนวุฒิ
63083015807 นางสาวสุชาวดี จิตต ใจ
63083015808 นายเจษฎา มหายศ
63083015809 นางสาวรุ#งนารินทร มณีกันธัง
63083015810 นางสาวสุขฤทัย คําแก�น
63083015811 นางสาวเพ็ญนภา ชีพวาณิชเกษตร
63083015812 นางสาวพิมพา ต#อนรับ
63083015813 นายจิรยุทธ บ#านเปRา
63083015814 นางสาวธัญลักษณ กันทะสอน
63083015815 นายพัสกร กล่ําภากรณ 
63083015816 นางสาวรัตนากร แสนพิลุม
63083015817 นางสาวขวัญใจ เทพวงค 
63083015818 นางสาวอาทิตยา ประสานรัตน 
63083015819 นางสาวอาทิตยา สุขแปง
63083015820 ว�าที่ ร.ต.ธนาธิปสุวีฐ ลาภิศไรวิณศ 
63083015821 นายศุภสัณห ขันทะบุตร
63083015822 นางสาวกรณิการ ช�างทอง
63083015823 นางสาวสุภาพรรณ อินวงค 
63083015824 นางสาวดรุณี ใจสุภา
63083015825 นายวุฒิพงศ แพงจันทร 
63083015826 นางสาวจารุวรรณ ผุดผ�อง
63083015827 นางสาวรุ#งลาวัลย จอมเรือง
63083015828 นางสาววรรนิศา งามสม
63083015829 นางสาวสุทธิตา ประสม
63083015830 นายธนกฤต รัตนชัยสมากุล
63083015831 นายสมคิด ยิดนุดดิน
63083015832 นางสาวกนกวรรณ นันทะโค
63083015833 นางสาวนภิสา ซอมน
63083015834 นายธนเศรษฐ ลอมศรี
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63083015835 นางสาววิราวรรณ วงษ ไว
63083015836 นางณัฐวรา ฐานชาลี
63083015837 นางสาวพลอยมรกต เกษกาญจน 
63083015838 นายปราโมทย กรนําโชค
63083015839 นายชาคริต เทพยศ
63083015840 นางสาวศิริพรรณ จุมปูวงค 
63083015841 นางสาวอารยา ยารังษี
63083015842 นายวินัย ยะสุนทร
63083015843 นายอาคม ไชยวงค 
63083015844 นางสาวอัจฉรา จันทร ขอดแก#ว
63083015845 นางสาวกนกพรรณ ขวยไพบูลย 
63083015846 นางสาวพุธิตา สุภาอินทร 
63083015847 นางสาวสุภาวรรณ แก#วน#อย
63083015848 นางสาวพัชรินทร สุรินา
63083015849 นางสาวขนิษฐา ปาระมี
63083015850 นายชาญณรงค บุตรแสงดี
63083015851 นางสาวนิตยา พิกุล
63083015852 นางสาวอัจฉรา คันทะวัง
63083015853 นางเกษรินทร สุจินดา
63083015854 นายขัติภักด์ิ เขียวป7ญญา
63083015855 นางสาวพรพิมล คํามา
63083015856 นางสาวธิดารัตน  เปTงวัน
63083015857 นายกิตติคุณ ภายสันใจ
63083015858 นางสาวอมรรัตน ดวงคํา
63083015859 นางสาวมัญชรี คําวงศ ปHน
63083015860 นายวรรธนัย สุภกา
63083015861 นายวิวัฒน ใจเถิง
63083015862 นายอานันต กุลทรา
63083015863 นางสาวพรญาณี วงษ เพิก

หน#า 547 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015864 นายณัฐภูมิ ต�ะวัง
63083015865 นางสาววิชญาพร ตันใจเพชร
63083015866 นางสาวขวัญตา นันทวงค 
63083015867 นางสาวสุวนันท ป7ญญา
63083015868 นางสาวอันธิกา สุดแปRน
63083015869 นางสาวภัทรียา ศิริวาท
63083015870 นายทัศนัย ศรีชัย
63083015871 นางสาวเสาวณีย มงคลเลิศนภา
63083015872 นางสาวกนกวรรณ เทพกัน
63083015873 นายธนัญชัย จินาติ
63083015874 นางสาววันวิสา โสภณสุขไพบูลย 
63083015875 นางสาวแสงดาว ไคร#วงค 
63083015876 นายธีรวุฒิ ทัศน จันทร 
63083015877 นางสาวเยาวเรศ ใจกลม
63083015878 นางสาวศุภกานต ธิอุ�น
63083015879 นายถิรวัฒน พิมพ โคตร
63083015880 นางสาวพรสวรรค อู�ศิริ
63083015881 นางสาวศรัญญา เมืองมาหล#า
63083015882 นางสาวกฤติกา พรมธาดา
63083015883 นายสมชาย จูสิงห 
63083015884 นางสาวฐานิดา อุยยานุกูล
63083015885 นายอภิรักษ คันธจันทน 
63083015886 นางสาวนุชจิราภรณ แก#วมูล
63083015887 นางสาวกุลรัศม์ิ จุ#ยเดช
63083015888 นางสาววราพรรณ พรมวงค 
63083015889 นางสาวณัชชา สุวรรณ
63083015890 นางสาวอรัญญารัตน ถะนา
63083015891 นางสาวณภัสนันต อธิโน
63083015892 นางมนัสษา อินต�ะ

หน#า 548 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083015893 นางสาวสุรัสวดี กันทาพันธ 
63083015894 นางสาวนัทธมน เพียรพนัสสัก
63083015895 นายฐิติพงษ มหินชัย
63083015896 นายประเสริฐ อินภิบาล
63083015897 นางสาววิจิตรา โปธิมอย
63083015898 นางสาวทิพย วรรณ ชัยเดียว
63083015899 นายชาตรี บุญหลักคํา
63083015900 นางสาวสุพรรษา อริวันนา
63083015901 นางสาวสุดธิดา สิทธิพัฒ
63083015902 นางสาววัชราภรณ ดาวเรือง
63083015903 นางสาวกนกเครือวัลย ธิการ
63083015904 นางสาวสถิตาภรณ เทพสุรินทร 
63083015905 นายภานุเดช แก#วปHง
63083015906 นางสาวเมธาวินี ประสมนาม
63083015907 นางสาวอรทัย หยกลักษณะไพร
63083015908 นายจักรกฤษณ วงศ ยืด
63083015909 นางสาวฉันทิกา ยาธัญ
63083015910 นางสาวสุนันท สักลอ
63083015911 นายธนโชติ เมืองแก#ว
63083015912 นางสาวรัตนาภรณ จันทร เลน
63083015913 นางสาวปHยะณัฐ ใจมูล
63083015914 นางสาวพิมพ ผกา ป7ญญาทิพย 
63083015915 นางสาวสุมิตรา ขว่ันสูงเนิน
63083015916 นางสาวบุษบงก วงศยา
63083015917 นางสาวเกศริน วิเศษดี
63083015918 นายอนุชา คําปaา
63083015919 นางสาวนภาพร วงศ สุภา
63083015920 นางสาวพิจิตรา อานุนามัง
63083015921 นางสาวศิริวรรณ ศรีนวล
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63083015922 นางสาววรางคณา โปJงคํา
63083015923 นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร
63083015924 นายสหพัฒน ธรรมแสง
63083015925 นางสาวปHยะธิดา ตามสัตย 
63083015926 นายชาญวิทย คิดอ�าน
63083015927 นางสาวณัฐฤดี ก2าคํา
63083015928 นางสาวนัสริน อําพรโยธิน
63083015929 นายณรงค ฤทธ์ิ วงษ แย#ม
63083015930 นางสาวสุรัลชนา หล#าคํา
63083015931 นางสาวสุพิชญา จันทะระ
63083015932 นางสาวสุพิฌา เนียมทรัพย 
63083015933 นางสาวปุณยาพร คงแก#ว
63083015934 นางสาวจิณห ณิชา ไทภูวไพบูลย 
63083015935 นางสาวเวธนี สมานวงศ 
63083015936 นางสาวนิชนันท ชูรัตน 
63083015937 นางสาววรวลัญชญ สิริประกายกุล
63083015938 นางสาวอัญชลีพร ใสสุทธ์ิ
63083015939 นายนพรุจ เตชะนันท 
63083015940 นางสาวศิรินภา กาต๊ิบ
63083015941 นายสุรเชษฐ คําฝ7Uน
63083015942 นางสาวภัทรพรรณ สินวิริยะนนท 
63083015943 นางสาวปวีณา ทองคํา
63083015944 นายอนวัช ซอแอ
63083015945 นางสาววาสนา นัสสาสาร
63083015946 นายธีรภัทร ชัยมงคล
63083015947 นางสาวอนุสสรา ป7ญญา
63083015948 นางสาวอภิญญา ศิรินันนทา
63083015949 นางสาวธัญญาลักษณ คงกําแหง
63083015950 นางสาวอรวรรณ คําภิระวงศ 
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63083015951 นางจิรัตติกาล จันตัน
63083015952 นายปราโมทย ชุมภูกุล
63083015953 นางสาววารีรัตน อินต�ะขิน
63083015954 นางสาวทิพสุดา จุมพล
63083015955 นางสาวน้ําเพชร สุดสงวน
63083015956 ว�าที่ร#อยตรีหญิงระวีวรรณ สุภาคํา
63083015957 นางสาวธารารัตน ชมสวรรค 
63083015958 นางสาวสิริทิพย ดวงไทย
63083015959 นางสาวกันต กมล อุดซิว
63083015960 นางสาวเกษรา พิธีเรือง
63083015961 นายฉัตรชาย ยอดเรือน
63083015962 นางสาววชิรญาณ ก#อนแก#ว
63083015963 นายพีระพงษ พรหมสนธิ
63083015964 นางสาวณิชกานต เมกากู�
63083015965 นางสาวพิยดา พุทธบัวถา
63083015966 นางสาวชลลดา ศรีชมภู
63083015967 นายพีรพงษ บุญมา
63083015968 นายเสฏฐวุฒิ วงค ต�อม
63083015969 นางสาวฉัตรชมพู จันทศิลา
63083015970 นางสาวกิตติมา ก้ัวศรี
63083015971 นายศิวดนตร ไชยมงคล
63083015972 นางสาวดาเรศ ตุ�นหล#า
63083015973 นางสาวชื่นกมล ใจพิศ
63083015974 นางสาวเฉลิมรัตน เทพนิล
63083015975 นางสาวพิชญาภัค คําบาล
63083015976 นายเก�งไกร ป7นทะนะ
63083015977 นางสาวจิราพร จันต�ะภา
63083015978 นางสาวอมิตตา วงค สุดา
63083015979 นางสิริพร วงค หาญ
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63083015980 นางสาวชัญญาภัค เย็นใจ
63083015981 นางสาวสุดาภรณ มาทา
63083015982 นางสาวปนัดดา กันธิยะ
63083015983 นางสาวจริยา ใจกล#า
63083015984 นางสาวธัญญา อินต�ะใจ
63083015985 นางสาวนิสา สมสะอาด
63083015986 นายฐิติพงค เรือนพันธ 
63083015987 นายภูมิใจ อ่ําเกษม
63083015988 นายณัฐชัย อ่ําทอง
63083015989 นายวรเจตน อาแล
63083015990 นางสาวหทัยชนก แก#วหล#า
63083015991 นางสาวนภัสนันท ทิพย รักษ 
63083015992 นายเวสินม ดีสีใส
63083015993 นางสาวนฤมล ใบยา
63083015994 นางสาวศศิธร สินเสาร 
63083015995 นายปณัต สนธิรักษ 
63083015996 นายพิทยุตม สุทธนะ
63083015997 นางสาวภิญญาพัชญ ค#าแก#ว
63083015998 นายภาคภูมิ ใจหงอก
63083015999 นางสาวธิดารัตน กันธิยะ
63083016000 นายธีรภัทร กรรณิกา
63083016001 นางสาวจุฑามาศ ศรีพรหม
63083016002 นายนันทวัฒน กล#องยา
63083016003 นางสาวพรพิมล ใจสุข
63083016004 นายอัสสัมชัญ เตโม
63083016005 นางสาวเขมกร เทพนัน
63083016006 นายยุทธภูมิ เตจาคํา
63083016007 นางสาวกนกพร ทิพวรรณ 
63083016008 นางสาวรสสุคนธ แดงจินา
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63083016009 นายจักรพล เครือคําอ#าย
63083016010 นายภัคพงษ ไชยสิทธ์ิ
63083016011 นายณัฐพล ยางเต็ม
63083016012 นางสาวศรัณยา หม่ืนแสน
63083016013 นางสาวธัญชนก พรหมมาลี
63083016014 นางสาวสวัสด์ิศรี ป7ญญาธิ
63083016015 นายวรรธิวุฒิ ศิริธานุกุล
63083016016 นายอังกูร สาระคนธ 
63083016017 นางสาวเจนจิรา ยกไว#
63083016018 นายเจนณรงค สุวรรณะ
63083016019 นายสถาพร ศรศิริกุล
63083016020 นายพงศกร พลสันติกุล
63083016021 นางสาวณัฐชพร อุ�นใจ
63083016022 นางสาววิไล ก#างยาง
63083016023 นางสาวศิริวรรณ แซ�เฒ�า
63083016024 นายวรายุทธ งามสะอาด
63083016025 นางสาวธัญชนก กาญจนสิงห 
63083016026 นายฤทธิเกียรติ พุทธนา
63083016027 นางสาววรัญญา ตนานุภาคย 
63083016028 นางสาวผ�องพรรณ ศรียานะ
63083016029 นางสาวพรกมล สุนใจ
63083016030 นางสุมาลี เต็มแบบ
63083016031 นางสาวจุฑามาศ ปฐมธรรมการ
63083016032 นางสาวนลินพร แก#วตาต๊ิบ
63083016033 นางสาวนงคราญ โปJงป7นต�ะ
63083016034 นางสาวเปมิกา ศรีกระภา
63083016035 นางสาวอภัสนันท คําตุ#ย
63083016036 นายอนันตชัย พรรษา
63083016037 นางสาวนฤมล กันธิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016038 นางภัทรานิษฐ ตันติอําไพ
63083016039 ว�าที่ร.ต.หญิงมินตรา มูลเรือน
63083016040 นางสาวครองขวัญ ยาละ
63083016041 นางสาววิลาวัลย สิงห ใจมา
63083016042 นางสาวฉัตรเพชร จูฑะรงค 
63083016043 นางสาวพนิดา ตามเพียร
63083016044 นางสาวจารุวรรณ กันทะวงค 
63083016045 นางสาวมันตรินี ชายน#อย
63083016046 นายวิทวัส ทิพย พงษ 
63083016047 นางสาวนัสทญา ธรรมฤทธ์ิ
63083016048 นายพิสิษฐ ไข�ทา
63083016049 นางสาวปรีณาภา วงศ ว่ิง
63083016050 นายประเทือง เรียนแพง
63083016051 นางภัทรา เป1ยงกา
63083016052 นางสาวยุภาพักตร หอมกันทา
63083016053 นางสาวกาญจนา เข่ือนคํา
63083016054 นางสาวธิดารัตน วงษารัตน 
63083016055 นางสาวมัลลิกา ยะป7นดิษฐ 
63083016056 นางสาวสุดารัตน เสารัตนไพร
63083016057 นางสาวพัชรินทร ฐปนานนท 
63083016058 นายอาทิตย พุทธเกศ
63083016059 นางสาวอมรรัตน ดวงดี
63083016060 นายหฤษฎ พงศ รักสัตย 
63083016061 นายชาญนนท เทพสุรินทร 
63083016062 นางสาวพัชรา ต�างใจรัก
63083016063 นายจิรวัฒน วิชัยต�ะ
63083016064 นายนิติ ผูกจิต
63083016065 นายศุภชัย ทวีทิพย มงคล
63083016066 นายสายเพชร เอื้องการ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016067 นางสาวทิพวรรณ หม่ืนสา
63083016068 นายน้ํามนต ผกามาศ
63083016069 นางสาวจิราพร เสนางาม
63083016070 นางสาวปภัสรา วงศ ขัติย 
63083016071 นางสาวรัชนีกร บุญป7Pน
63083016072 นางสาวกุลรัศม์ิ ตาต�ะ
63083016073 นางสาวพัชรีญา สนธิคุณ
63083016074 นายณัฐพงษ บุญคํา
63083016075 นางสาวธิตินันท คุณดอย
63083016076 นางสาวกันตพิชญ สุริยะมะโน
63083016077 นายนันทิศ นันทวงศ 
63083016078 นางสาวรัญธิดา เตชะเต�ย
63083016079 นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร 
63083016080 นางสาวพรทิพย ศรีคําภา
63083016081 นางสาวทรงพร มุ#งทอง
63083016082 นางสาวเจนจิรา สมอนา
63083016083 นางสาวกิติยา เกียรติยศ
63083016084 นางสาวนภาพร ภัทรบัญฑิตกุล
63083016085 นายพิทยา ก#องเสียง
63083016086 นางสาวศจีพร เขียวป7ญญา
63083016087 นางสาวศรัญญา สงสะนะ
63083016088 นางสาวชนม นิภา จันทร เปTง
63083016089 นางสาวอัสราวดี อภิวันท สิริวัฒน 
63083016090 นางสาวขนิษฐา ประดิษฐบาทุกา
63083016091 นางสาวกาญจนาพร วงค คํามูล
63083016092 นายยศพัทธ วงศ ประสิทธ์ิ
63083016093 นางสาวดารุณี ทามัง
63083016094 นางสาวพิมพิกา โปธิก2า
63083016095 นายอนุสรณ พรมน้ําอ�าง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016096 นางสาวผการัตน ยาวงศ 
63083016097 นางสาวอุบลทิพย ไชยรักษ ถาวร
63083016098 นางสาวศิริลักษณ ตันมีทา
63083016099 นางสาวพรชนก ทวีมูล
63083016100 นางสาวรุ�งนภา จินดาธรรม
63083016101 นายยุทธภูมิ กองทอง
63083016102 นายราเมศ จักรแก#ว
63083016103 นางสาวปวีณา กันตุ�น
63083016104 นายพิทักษ ใจแก#ว
63083016105 นางสาวธัญญาเรศ ปุ`ดจุ�ม
63083016106 นางสาวสมหฤทัย จักร แก#ว
63083016107 นางสาวมลิวัลย กลิ่นบุปผา
63083016108 นางสาวสุพรรณี ปงผาบ
63083016109 นางสาวรุจิรดา หงษ ทอง
63083016110 นายณัฐพล อินถา
63083016111 นายพีรวิชญ ทิพย เนตร
63083016112 นางสาวเจณจิรา ใจป7ญญา
63083016113 นายภีรพงษ จีโน
63083016114 นางสาวเพียงขวัญ ต�ะวงค 
63083016115 นางสาวธิดารัตน สุขสภา
63083016116 นางสาวพรรษา วงศ สุเทพทวี
63083016117 นายสมพร บุญนิธิอุดม
63083016118 นางสาวหทัยทิพย เนียมสันเทียะ
63083016119 นางกัลยาภรณ ถือความสัตย 
63083016120 นางสาวกฤษณา เหมืองแก#ว
63083016121 นางสาวกุลริศรา คําแก�น
63083016122 นางสาวพวงนภา คําฟู
63083016123 นางสาวกนกวรรณ ลี้กุล
63083016124 นางสาวกนกวรรณ ประเวทจิตต 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016125 นายอมรเทพ เเก#วกว#าง
63083016126 นางสาวป1ยานันต เหล�ากาวี
63083016127 นางแสงอรุณ สุทธกุล
63083016128 นางสาวนิศารัตน ถนอมการ
63083016129 นายณัฐพล วรรณาลัย
63083016130 นางสาวปรารถนา กาบคํา
63083016131 นางสาวศุภลักษณ หอมนาน
63083016132 นางสาวทิพปภา อุดสาพะเเล
63083016133 นางสาวรวมพร รุ�งรัตนนภากุล
63083016134 นายจักรพันธ บัวสะ
63083016135 นางสาวณัฐกานต ป7นดอนตอง
63083016136 นางสาวจุรีมาศ ตาเปTง
63083016137 นางสาวพัชราภรณ ศรีปHนตา
63083016138 นายกษิดิศ มณียศ
63083016139 นายภูริพัฒน จรีรัตน 
63083016140 พ.อ.ท.นฤเบศร ชัยสงคราม
63083016141 นางสาววันเพ็ญ อภิวงค งาม
63083016142 นายอริยะ ด#วงปล#อง
63083016143 นางสาวพรรณวดี ศิริปานแก#ว
63083016144 นางสาวโสภิต พรมมา
63083016145 นายวิเชียร กาต๊ิบ
63083016146 นางสาวณัฐกานต ธาตุอินจันทร 
63083016147 ว�าที่ ร.ต.หญิงธนัชพร ธาตุทอง
63083016148 นางสาวสุธินันท สรอยศักด์ิ
63083016149 นางสาววรรณธิดา สุขอร�าม
63083016150 นางสาวพันธ เครือ เต
63083016151 นางสาวฉัตรกมณฐ เฮสโก
63083016152 นางสาวเกศนี วงค เมืองมา
63083016153 นางสาวชนม นิภา ฤทธ์ิบํารุง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016154 นางสาวสิริโสภา มินมุนินท 
63083016155 นางสาวประภาภิต ทาใจ
63083016156 นางสาวกาญจนา อินยานนท 
63083016157 สิบเอกสิทธิพล กันมาชัย
63083016158 นายธีรพงษ เขียวหน�อเมือง
63083016159 นางสาวศศิประภา วงศ ชัย
63083016160 นางสาววัชราภรณ รินทร แก#ว
63083016161 นางสาวคณิสรา ตุทาโน
63083016162 นางสาวจิราพร อุ�นละออ
63083016163 นายสนอง โพธ์ิแสงดา
63083016164 นางสาวนภสร เสาวคนธ 
63083016165 นายหล#าเสา วรนาถยืนยง
63083016166 นายศิวกร ป7ญญาเบี้ยว
63083016167 นางธัญญรัตน ป7ญญาแก#ว
63083016168 นายธํารงกุล วรรณกูล
63083016169 นางสาววาราพร ไชยวุฒิ
63083016170 นางสาวรติรัตน วงค อินต�ะวัง
63083016171 นางสาวนัจนันท ป7ญจะเรือง
63083016172 นางสาวเกศมณี ไชยเนตร
63083016173 นางสาวกวินญ ศยา จันทร ชูกลิ่น
63083016174 นางสาวกณิกนันต ทิสะเส
63083016175 นางสาวพิมพ จันทร ทานศิลา
63083016176 นายธนาธิป จันทร คํา
63083016177 นางธัญญารัตน ทันดร
63083016178 นายดําเกิง บุญมา
63083016179 นางสาวมณีใจ พรเรืองวงศ 
63083016180 นางสาวธิดารัตน ม#าชัย
63083016181 นางสาวเบญจวรรณ เรืองยศ
63083016182 นางสาววชิรญาณ คําแสน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016183 นางสาวพิชญาภา เชื้อเมืองพาน
63083016184 นายพุฒิพงษ เบ็ญชา
63083016185 นางสาวจีราภรณ ยอดป7ญญา
63083016186 นางสาวนวภัสร คําปRอ
63083016187 นางสาวปราณปริยา ณ ลําปาง
63083016188 นางสาวสุทธิตา พรหมลา
63083016189 นางสาวเจนจิรา มีสุข
63083016190 นายคมกริช เกตุมรรค
63083016191 นายเจตริน ศรีทินนท 
63083016192 นางสาวนุชนาถ ถาดแสง
63083016193 นางสาวชุติกาญจน ทองชัย
63083016194 นางสาวมาไลย จริยาจตุรพร
63083016195 นางสาวณิชานันท โยธา
63083016196 นางสาวภาสินี คําฝ7Uน
63083016197 นางสาวศิลารัตน แซ�เฮ#อ
63083016198 นายปฏิมากร ใจเอื้อ
63083016199 นางสาวนิลาวัลย วงศ กัน
63083016200 นางสาวเจนจิรา วิลัย
63083016201 นางสาวไพลิน สุวรรณ
63083016202 นางสาวพัชราภรณ พวงศรี
63083016203 นางสาวสุทธิกานต ขันนารัตน 
63083016204 นางสาววิมลศิริ เพ็ญสุข
63083016205 นางสาวยุวธิดา ใจเปTง
63083016206 นางสาวเกศ กัลยา กันธะ มาลา 
63083016207 นายวุฑฒิกร วรรณประโพธ์ิ
63083016208 นางสาวสุพัตรา วันทิตย 
63083016209 นางสาวอภิญญา มโนต้ือ
63083016210 นางสาวอนุรัตน ฮังคํา
63083016211 นายปวริศร ไชยชนะ
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ระดับปริญญาตรี

63083016212 นางสาวกันตินันท ศรีมาทา
63083016213 นายสุทิน ปุนันท 
63083016214 นางสาวปHยธิดา ยศประสงค 
63083016215 นางสาวจิราภรณ สุนุมิตร
63083016216 นางสาวอรนภา อดุลยดา
63083016217 นายอนุพงษ ดวงดี
63083016218 นางสาวนวิยา ยาลือ
63083016219 นางสาวจิราภรณ สีถาแก#ว
63083016220 นางสาวมนัสดา เรืองดี
63083016221 นางสาวสายสุนีย ตาปHน
63083016222 นางสาวชนาพร เหมืองอุ�น
63083016223 นายวัฒน กร วิชัยปะ
63083016224 นางสาวจิรประภา ใจเย็น
63083016225 นางสาวอันชณิดา จุ�มคํามูล
63083016226 นางสาววาสนา ปHนตาหล#า
63083016227 นางวรรณภา กันทะลา
63083016228 นางสาวสุนิสา เพียรศิลปQ
63083016229 นายวัชระ ยาวิชัย
63083016230 นางสาวศันสนีย จันทร ใส
63083016231 นางสาวสมัชญา ใจอินทร 
63083016232 นางสาวเพ็ญประภา จันทร เต็ม
63083016233 นางสาวกฤติยา สุทธนู
63083016234 นายชนะศักด์ิ นิธิศทวี
63083016235 นางสาวจิณณ ดอนป7น
63083016236 นางสาวปHยานุช สุขสวัสด์ิ
63083016237 นางสาวฐิติชญาณ จันทรอุดมพงศ 
63083016238 นางสาวสิรินยา สมบูรณ โชค
63083016239 นางสาววิลาวัลย เสาร แก#ว
63083016240 นางสาวประภัสสร เส็งสาย

หน#า 560 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016241 นางสาวพิมพ ชนก รุ�งเรือง
63083016242 นายชโลทร คําจ#อย
63083016243 นางสาวสุวิกา ใหม�ตัน
63083016244 นางสาวนุชนาถ ป7ญญาฟู
63083016245 นางสาวณิชากานต มะโนวัง
63083016246 นางสาวอภิสรา โนจิตร
63083016247 นางสาวสุภารัตน ร#องบุญลือ
63083016248 นายชนะสรณ คุณเวช
63083016249 นางสาวปานหทัย บุญญานุภาพันธ 
63083016250 นางสาวมุจลินท แสนป7ญญา
63083016251 นางสาวนววันท นิลวรรณวีรกุล
63083016252 นางสาวพรพิมล ชัยลังกา
63083016253 นายณัชพล อุ�นจันทร 
63083016254 นางสาวกชมล มณีรัตน 
63083016255 นายกฤษณะ พรหมเสน
63083016256 นางสาวนิจสิรี สายโนวงค 
63083016257 นางสาวธิดาลักษณ ถือเงิน
63083016258 นายศุภโชค บุญเรือง
63083016259 นางสาววรัญญา ยารังษี
63083016260 นางสาวอภิญญา สังสมานันท 
63083016261 นางสาวจุฑากรณ สมหวัง
63083016262 นางสาวลลิตา สุรีย 
63083016263 นายชวัลวิทย บุญส�ง
63083016264 นางสาววนัสนันท จินดานนท 
63083016265 นางสาวพรทิพา มุ�งเจริญ
63083016266 นางสาวอภิญญาฎา สนชาวไพร
63083016267 นางสาวนภัสสร ศรีใจวงศ 
63083016268 นางสาวกฤษติยาภรณ ไชยวรรณ 
63083016269 นางสาวมัลลิกา คํามงคล

หน#า 561 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016270 นางสาววารุณี อุตสัง
63083016271 นายศิรสิทธ์ิ เสนานุช
63083016272 นายณัฐณกรณ ป7กเกโส
63083016273 นางสาวรัตติการณ วงค ตุ#ย
63083016274 นางสาววิชุณีย พุทธิมา
63083016275 นายนัธทวัฒน ชนิตร นันท 
63083016276 นายวีรวัฒน คําแก#ว
63083016277 นางสาวอริยา บุญสวัสด์ิ
63083016278 นายกันต ธร ช#างเจริญ
63083016279 นางสาวฬุริญา สมคํา
63083016280 นางสาวอรุณี วงค ดาว
63083016281 นางสาวนวพร ป7นจิโน
63083016282 นางสาวอาทิตยา อ#นด#วง
63083016283 นางสาวจิตติภัทร จันฟุJน
63083016284 นางสาวกชพร อินต�ะปาน
63083016285 นางสาวอรวรรณ ปวงใจแก#ว
63083016286 นายพงศกร กองแก#ว
63083016287 นางสาวสิรินาถ วงศ ลังกา
63083016288 นางสาวสายธาร สมแก#ว
63083016289 นางสาวสุรางค คณา โสมณี
63083016290 นางสาวสารินิล ตาบWังวัน
63083016291 นางสาวปHญาภรณ ผิวมณี
63083016292 นางสาวเข็มรัตน ผาลใจ
63083016293 นายพรรษา กุณฑลกิWติเดช
63083016294 นางสาวกุลณัฐ จริงมาก
63083016295 นางสาววณิชชา ขันทองนาค
63083016296 นายพิทยา ลิตจะบุญ
63083016297 นางสาวจิดาภา ป7ญญาคํา
63083016298 นายกฤษดา กันตุ�น

หน#า 562 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016299 นายปวรุตม กันยานัน
63083016300 นายพิทักษ พงศ หม่ืนจันทร 
63083016301 นายชาญณรงค เครื่องแจ#
63083016302 นางสาวรพีพรรณ พรมคํา
63083016303 นายอัษฏา คําลือ
63083016304 นายพิสิทธ์ิ แสนยาสมุทร 
63083016305 นางสาวสโรชา สอนศรีนุสรณ 
63083016306 นางสาวศศิวรรณ แก#วหล�อ
63083016307 นางสาวติณณ รัตนพชรพงศ 
63083016308 นายกันตพัฒน จตุพัฒนรัศม์ิ
63083016309 นายเอนกพงศ เดชธรรม
63083016310 นายพีรวัฒน กุณกัน
63083016311 นางพรรณธิภา ชุมภูเทพ
63083016312 นางสาวคนึงนิตย ฝอยทอง
63083016313 นางสาวกันยาพร บุญเรือง
63083016314 นายศรัณย เหมวัน
63083016315 นางปราณี หม่ืนจันทร 
63083016316 นางสาวปนัดดา มาเพ#า
63083016317 ว�าที่ ร.ต.ธีรวัฒน บุตรคํา
63083016318 นางสาวกัลยรัตน ปHมแปง
63083016319 นายวรวุฒิ กองสอน
63083016320 นางสาวรัตติยากร งานดี
63083016321 นายณัชพล สมฤทธ์ิ
63083016322 นางสาววรารัตน โปธิ
63083016323 นางสาวจิณณ ณิชา กลิ่นชม
63083016324 นางสาวกาญจนา ศรีนวลใหญ�
63083016325 นายรวีศักด์ิ ศรีบุศย 
63083016326 นางสาวธิดา ปHZนทอง
63083016327 นางสาวสมกมล เรืองมูล

หน#า 563 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016328 นางสาวกัลยกร ดวงพันธ 
63083016329 นางสาวกาญจนา กํ่าแก#ว
63083016330 นางสาวชาลิสา ไชยคําวัง
63083016331 นายจาตุรงค พระวิฑูรย 
63083016332 นางสาวนัชชา วงค ชัย
63083016333 นายกิติพันธ จอมธัญ
63083016334 นางสาวปวีณ นุช ธิมา
63083016335 นายชินดนัย เอื้อเฟ_Uอพันธุ 
63083016336 นางสาวจุฑามาศ พุ�มจีน
63083016337 นางสาวจันจิรา สติวินัยกุล
63083016338 นายชัยพร ก2าอิน
63083016339 นายนพรัตน หมอเก�ง
63083016340 นางสาวชวลิตา ศันสนีย 
63083016341 นางสาวพิริศา เกตุศรี
63083016342 นางสาวพรพิมล เข่ือนเพชร
63083016343 นางสาวณัฐวดี อนันธิกุลชัย
63083016344 นางสาววิภาวดี หลวงคํา
63083016345 นายศุภณัฐ ชุ�มอินจักร
63083016346 นางสาวนุสบา อายะชู
63083016347 นายทนงศักด์ิ นิราศ
63083016348 นายชุติพนธ คานสุวรรณ
63083016349 นางสาวแสงตะวัน ปูJเงิน
63083016350 นางศุภธนิศว วรรณวิจิตร
63083016351 นายอัจฉราพร คําต๊ิบ
63083016352 นายภาสกร คํารศ
63083016353 นางสาวกมลชนก ศิริพรทุม
63083016354 นายเมธานันต ธรรมสอน
63083016355 นางสาวชนากาญจน แสนสิงห 
63083016356 นางสาวกฤษณา จอมคํา

หน#า 564 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016357 นางสาวเสาวลักษณ หมอสาตร 
63083016358 นางสาวนงนุช วงค ร#อย
63083016359 นางสาวกวินธิดา ประยูรศร
63083016360 นายวัชระ อินตะแก#ว
63083016361 นางสาวชุติมน กันทะสอน
63083016362 นายณัฐพงษ ชาวแพะ
63083016363 นายวิสุทธิพงษ เนตรยอง
63083016364 นางสาวชนิภรณ วงศ ไชย
63083016365 นายนิธิภัทร หอมกระทุ�ม
63083016366 ว�าที่รต.ณวธิดา เดชชะ
63083016367 นางสาววรินทร ลดา ทองเปRาธีรโรจน 
63083016368 นางสาวยลดา ตัวลือ
63083016369 นางสาวธัญญารัตน จันทร เอ#ย
63083016370 นายสราวุฒิ ใจกว#าง
63083016371 นางสาวพักตร พิมล วัดเวียงคํา
63083016372 นายเจตนิพัทธ เทพวงษ 
63083016373 นางสาวเจนจิรา ตาละพิงค 
63083016374 นางสาวพนิดา โคตะมูล
63083016375 นางสาวศิรินภา กันทะวงค 
63083016376 นายวีระยุทธ เข่ือนเมือง
63083016377 นางสาวอัจฉรา งามดี
63083016378 นางสาววรณัน เขม#นกสิกร
63083016379 นางสาวอรณัชชา โทนะใจ
63083016380 นางสาวอัจจิมา ฟูปลูก
63083016381 นายธนกานต คําฟู
63083016382 นางสาวกรรณิการ ชัยน#อย
63083016383 นางสาวไอลดา ขยัน
63083016384 นายประสารมิตร งามสม
63083016385 นายสิทธิวุฒิ ปHงยศ

หน#า 565 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016386 นางสาวอรพิชญ ขัตตเนตร 
63083016387 นางสาวเบญจพร กันทะวงษ 
63083016388 นางสาวสิรินทรา ศึกษาภักดี
63083016389 นางสาววิภา เต�าไชยยะ
63083016390 นางสาวลินนภัสร กาวี
63083016391 นางสาวกัญญารัตน กลิ่นฟุRง
63083016392 นายนัฐวุฒ อิ่มสิน
63083016393 นายสุธีรพงษ จันทร เต็ม
63083016394 นายธนศักด์ิ ตะนะขิง
63083016395 นางสาวปาลิตา ป7ญญานวน
63083016396 นางสาวศิตา สิงห คํา
63083016397 นายปฏิวัติ ตลับนาค
63083016398 นายวริศ คุ#มสิน
63083016399 นางสาวอธิชา รัตนสกุล
63083016400 นายจิระพงค สิทธิ
63083016401 นายธีรพล แสงทอง
63083016402 นางสาวสุชานันท โสวณา
63083016403 นางสาวมนธนัช ทีวะรัตน 
63083016404 นางสาวน้ําทิพย ปาลี
63083016405 นางสาววรรณเพ็ญ ธรรมไชย
63083016406 นางสาวลัดดาวัลย บุญทรง
63083016407 นางสาวอรุณี รุจิราพาณิชย 
63083016408 นายรัฐศาสตร เลิศพิริยะชัยกุล
63083016409 นางสาวฐิติยา พิมลเลิศมงคล
63083016410 นางสาวปริชญา เชื้อจิต
63083016411 นางสาวปณัฏฏิภรณ ขัดเดชา
63083016412 นางสาวพิมพา จินะ
63083016413 นายชัยวัฒน ทาป7ญญา
63083016414 นางสาวมะลิวรรณ จิตตารุ�งโรจน 

หน#า 566 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016415 นางสาวพิทยารัตน ช�อศรีลา
63083016416 นางสาวคัทลียา เพชรทา
63083016417 นางสาวติชิลาภานุ ไชยห#วย
63083016418 นางสาววราภรณ สุนันต�ะ
63083016419 นางสาวภัสรา ฟ7Zนเพียร
63083016420 นางสาวเพชรรัตน จิโนเปTง
63083016421 นางสาวชัญญาภัค โทมิตะ
63083016422 นางสาวธัญวรัตน สังขนิตย 
63083016423 นางสาวอรทัย หลู�ทาน
63083016424 นางสาวศิริพร แซลี
63083016425 นายพิทักษ แก#ไข
63083016426 นายภานุพัฒน รักพงษ 
63083016427 นางสาวอังคณา ชมสูง
63083016428 นายนิรุทธ ใหม�ต้ัง
63083016429 นางสาววัชรินทร กิติสาย
63083016430 นางสาวเบญจมาศ อุประโรจน 
63083016431 นางสาวกนกอร แก#วงาม
63083016432 นางสาวเพชรรัตน จ้ีเพรช
63083016433 นางสาวนิภาวรรณ จันทร ดอนตอง
63083016434 นางสาวปาราวี ศรีเที่ยง
63083016435 นางสาวปฏิณญา หางหงษ 
63083016436 นางสาวอังคณา ลาพิงค 
63083016437 นางสาวอาภัสรา กุลสินธ 
63083016438 นายวีระชัย แก#วใจ
63083016439 นางสาวปาริฉัตร สุยาว
63083016440 นางปานทิพย สีโวย
63083016441 นายวุฒิกรณ อ�อนตา
63083016442 นางสาวณิชกานต ศรีวิชัย
63083016443 นางสาวหทัยชนก ปูอินต�ะ

หน#า 567 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016444 นางสาวดรุณี ก#างออนตา
63083016445 นางสาวกันต ปวีร เกียรติกุลคํารง
63083016446 นางสาวอนุศริน เป1ยงเครือ
63083016447 นายวิษณุ แสนคําฟู
63083016448 นายนิติกร วงศ ใหญ�
63083016449 นางสาวเบญจมาภรณ ชัยวัง
63083016450 นายคณิตชลท จองบุญ
63083016451 นายไกรวิทย ธิธรรมมา
63083016452 นายจิตตรีวัฒน เวชมะโน
63083016453 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาส
63083016454 นางสาววาสิตา เข่ือนเพ็ชร 
63083016455 นายณัฐพงษ ดีมาก
63083016456 นางสาวปHยากร อินธิยา
63083016457 นางสาวพัชรา อภิวัน
63083016458 นายพงศกร จันทร คง
63083016459 นายณัฐกิจ ปานเหลือง
63083016460 นางสาวมณีพลอย เมืองอินทร 
63083016461 นายวรเชษฐ อนุ
63083016462 นางสาวแคชลียา ศิรินุช
63083016463 นายภูพันวิชญ สิทธิอาสา
63083016464 นายวารินาถ พุทธสิมมา
63083016465 นางสาวอมิตา ดอนเทศน 
63083016466 นางสาวลําพูล ดีมาก
63083016467 นางสาวหัทยา สุตาโย
63083016468 นายปรัชญา ตุงคนาคร
63083016469 นางสาวกชกร สุวรรณ โณไชย
63083016470 นายอานุภาพ หน�อแก#ว
63083016471 นางสาวเปรมฤทัย ผ�านสอาด
63083016472 นางสาวสุพัตรา ก2าต๊ิบ

หน#า 568 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016473 นางสาวเจนจิรา มวยหม่ัน
63083016474 นายพงษ พัฒน มณีทอง
63083016475 นายภัทรดนัย นาคพิมาย
63083016476 นายณัฐพงศ ครองรัตน 
63083016477 นางสาวจิราภรณ อุดก#อน
63083016478 นางสาวอรทัย ไชยรัตน 
63083016479 นางสาวมณฑากานต มูลสุข
63083016480 นางสาวกรรณิการ W อะตามา
63083016481 นางสาวรัตติกาล แหลมกล#า
63083016482 นางสาวทักษิณา ตันเส#า
63083016483 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ 
63083016484 นายสิทธินนท สุขขี
63083016485 นายธณพงษ น�านกร
63083016486 นายภัทร โสภณ เมืองแก#ว
63083016487 นางสาวพรรณิกา เทพประชา
63083016488 นายณัฐวรรธน อ2องต๋ัว
63083016489 นางสาวพัชรินทร ป7นเข่ือนขัด
63083016490 นางสาวเกษราภรณ พิงค เจริญ
63083016491 นายจตุพงษ ทองอิน
63083016492 นายณัฐพงศ เดหล#า
63083016493 นางสาวภคินี ยะนา
63083016494 นางสาววิภาวี เมฆิน
63083016495 นางสาวพรรวินท สมณีวรรณ
63083016496 นางสาวสายฝน พรมใจ
63083016497 นางสาวอาทิตยา สมเงิน
63083016498 นางสาวภัสรา ชัยวงค 
63083016499 นางสาวพัชราภรณ โพธ์ิขวาง
63083016500 นางสาวคัทลียา ราชสัก
63083016501 นางสาวนภัสวรรณ คํารินทร 

หน#า 569 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016502 นายพงศ ปณต ธรรมกันทา
63083016503 นายเจษฎา ภาชนนท 
63083016504 นางสาวธัญญารัตน หม่ืนคําแปง
63083016505 นายเสกสรร คําใจใส�
63083016506 นายเนติรัฐ ใจดี
63083016507 นางสาวภัทราพร เจริญผล
63083016508 นางสาวกิตติกา หวานแหลม
63083016509 นางสาวกมลภพ เจริญฉาย
63083016510 นางสาวกชกร มูลอ#าย
63083016511 นางสาวจิตรทิวา สิงห รส
63083016512 นางสาวภัทรวัลย นวลหล#า
63083016513 นายธนัยพร มอรูวี
63083016514 นางสาวเมวิกา กุมารบุตร
63083016515 นายธนาวุฒิ สมศรี
63083016516 นางสาวปภัสรา รัตนะ
63083016517 นางสาวนัชชา จันทร เมือง
63083016518 นางสาวพิมพิไล ใจข#อ
63083016519 นายสรวิศ ตามสมัย
63083016520 นางสาวนุชนารถ เผือกพาคํา
63083016521 นายวัชรพงศ บุญยืน
63083016522 นางสาวกรรณิการ ตาเสนา
63083016523 นางสาวนิภาภรณ อุดมีม่ัง
63083016524 นางสาวสุธิดา ไทยกรณ 
63083016525 นางสาวนันทิกานต อนุจร
63083016526 นางสาวศรพิสุทธ์ิ วังกาษร
63083016527 นางสาวพิชญานิน วิทยกุล
63083016528 นางสาวกัญจนพร ตุ�นธิ
63083016529 นางสาวประภาภรณ อินป7Pน
63083016530 นายปฏิเวธ เพชรป7ญญา

หน#า 570 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016531 นางสาวมณัสนันท โอ#อารีย 
63083016532 นางสาวธัญญลักษณ สิงห ขร
63083016533 นางสาวพัชรัญญา ทะนุชิต
63083016534 นางสาวพัชรพร พลจร
63083016535 นางสาวจุฑาทิพย กัลยาธิ
63083016536 นางสาวเรณู รักแม�
63083016537 นางสาวธัญชนก เหมืองอุ�น
63083016538 นางพรพิมล คําพยอม
63083016539 นางสาวณมน รบชนะภัย
63083016540 นางสาวมัณฑนา นะพะการ
63083016541 นางสาวกุลธิดา อุดหมอ
63083016542 นางสาวภัทรนันท เจตนสุนทรเวทิน
63083016543 นางสาวอาภาภรณ มอยติละ
63083016544 นางสาวมัทนา เมืองแก#ว
63083016545 นางสาวพินภิกา ขันทรง
63083016546 นางสาวบุษยา คงปาน
63083016547 นายปุณณกันต บุญยืน
63083016548 นางสาวสิริโสภา ลาดบาศรี
63083016549 นางสาวนรัชญ พร รักษากิจ
63083016550 นางสาวรัชตารี ลาพิงค 
63083016551 นายณัฐวุฒิ ต�ะวัง
63083016552 นางวิภาดา หล�อวงค 
63083016553 นายศรัณย ป7ญญาแก#ว
63083016554 นายปานณวัฒ คําฟูบุตร
63083016555 นายวทัญYู จ่ันพงษ 
63083016556 นายชิตพล โตสุวรรณถาวร
63083016557 นางสาวศิรินันท ทะตัน
63083016558 นายอิทธิพล สุขศรี
63083016559 นายศักดิธัช ปHนตาแจ�ม

หน#า 571 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016560 นายศกานต ฉ่ัวตระกูล
63083016561 นางสาวปาริษา แลวะฤทธ์ิ
63083016562 นางสาวนงลักษณ ขันแหลม
63083016563 นางสาวจิรนันท ป7นดอน
63083016564 นางสาววนิดา ทารินทร 
63083016565 นายสะอาด ยะหัวฝาย
63083016566 นางสาวเรียงวลี พิทาคํา
63083016567 นางสาวรุจิเรศ พุฒดี
63083016568 นางสาววรรณพร มูลเขียน
63083016569 นายณัฐพงษ ตรีมาตร
63083016570 นางสาวญาสุมินทร สิงห ขร
63083016571 นางสาววรรณอุษา ผาคํา
63083016572 นายเนติพงษ สิงห คํา
63083016573 นางสาววิภาวรรณ สมเทศ
63083016574 นางสาวภัทราภรณ ธรรมป`อก
63083016575 นางสาวกชกร ไชยชมภู
63083016576 นายนนท ปวิธ มะทะ
63083016577 นางสาววรรณฤดี เสาร คํา
63083016578 นางสาวศิริพร ใจกอง
63083016579 นางสาวรุ�งฤดี กําหนด
63083016580 นางสาวอาทิตยา สุรินทร 
63083016581 นางสาวรุ�งลัดดา ป7ญญา
63083016582 นางสาวอารยา ขวัญยืน
63083016583 นางสาววริษา จินาวัง
63083016584 นางสาวผกาวรรณศิริ ชูเมือง
63083016585 นายวศิน ถนอมกล�อม
63083016586 นางสาวอุไรวรรณ อุษาใจ
63083016587 นางสาวจุฑารัตน จันทร แก#ว
63083016588 นางสาวเพ็ญณัฐฐา โชติธนันชัย

หน#า 572 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016589 นายภาณุวัฒน หมอเก�ง
63083016590 นายภาคภูมิ คําหม่ืน
63083016591 นายปรัชญา เผือกเป1ย
63083016592 นางสาววาสนา กองสมบัติ
63083016593 นางสาววรินทรา วรินทร 
63083016594 นางสาววัลยา ศิริป7ญญา
63083016595 นายวรวุฒิ คําแปงตัน
63083016596 นางสาวอรไพลิน โกกิละวาที
63083016597 นางสาวศิริพร เข่ือนควบ
63083016598 ว�าที่ร#อยตรีเฉลิมพงษ คุ#มบุญน#อย
63083016599 นางสาวโสภิดา วัฒนาตระกูลวงศ 
63083016600 นายพรหมวุฒิ พรหมก่ิงแก#ว
63083016601 นางสาวเพ็ญนภา บุตรบูรณ 
63083016602 นางสาวสุทธิดา นาสา
63083016603 นางสาวอัญชลี ดลจําเริญ
63083016604 นางสาวภาวิณี ศิริสิทธ์ิสวัสด์ิ
63083016605 นายอรรถพร กาไวย 
63083016606 นางสาวป7ญฐิตา วังคะออม
63083016607 นางสาวโศภิตา สุภากุล
63083016608 นายฉัตรชัย ฝ7Uนพรม
63083016609 นางสาวชุภัคกาญจน ใจวัน
63083016610 นางสาวศิโรรัตน อินทะเก๋ียง
63083016611 นายทศพร ปาลี
63083016612 นายณัฏฐกิตต์ิ ยารังกา
63083016613 นางสาวสุมิตตา ฝ7Uนสกุล
63083016614 นางสาววิลาวัลย ขันวงค 
63083016615 นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย
63083016616 นางสาวอรทัย ธรรมชัย
63083016617 นางสาวจิณณพัต ทองเผือก

หน#า 573 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016618 นางสาวอภิญญาภรณ จันเปรียง
63083016619 นายอารัช วิทยากรณ 
63083016620 นางสาวจิรสุตา แสนชนะศึก
63083016621 นายภาณุพงศ โล
63083016622 นางสาวพัทธนันท แสนสุข
63083016623 นายเจริญพร พรรณภักตร 
63083016624 นางสาวชญาณิน ยอดวงศ 
63083016625 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพรทิวา สุยะราช
63083016626 นางสาวนงเยาว ไชยเลิศ
63083016627 นางสาววาสนา มงคลส�ง
63083016628 นางสาวสุชาวดี ทุ�งล#อม
63083016629 นายรวี เด�นอุดม
63083016630 นางสาวธัญลักษณ เครือกลางรงค 
63083016631 นางสาวจิราภรณ นวลหงษ 
63083016632 นางสาวพจมาน พรหมงาม
63083016633 นางสาวปาณิตา อินต�ะป7ญญา
63083016634 นางสาวดวงใจ วงศ บุตร
63083016635 นางสาวกุลิสรา แย#มกวีตระกูล
63083016636 นางสาวญาณิศา ชาครไพบูลย 
63083016637 นางสาวอรสิริพิมพ คําเหมือง
63083016638 นางสาวพรประภา ลังกาพิมพ 
63083016639 นางสาวชุติกาญจน แคหอม
63083016640 นางสาวปาณิศา ธนะฟู
63083016641 นายปฐมพงษ เรืองฤทธ์ิ
63083016642 นางสาวอรอนงค อภิวงค งาม
63083016643 นายวุฒิพงศ พุ�มมะลิ
63083016644 นางสาวบุษบง วอดู
63083016645 นางสาวกฤติยาภรณ พรมฆ#อง
63083016646 นายชลทรัพย สวัสด์ิมิลินท 

หน#า 574 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016647 นางน้ําฝน คําภิโล
63083016648 นายวีระพงษ มะหาสอด
63083016649 นางสาวขนิษฐา ชัยศรี
63083016650 นายพงศ พัทธ สุทธนะ
63083016651 นางสาวศรัญญา นิลทิตย 
63083016652 นายศรัณย ไชยเทียน
63083016653 นายวชิรพงศ แสงหล#า
63083016654 นางสาวกัญญานุช ใจกลม
63083016655 นางสาวหทัยรัตน อุ�งเกษ
63083016656 นางสาวกรรณิการ บุญธรรม
63083016657 นางสาววรรณวิสา ทองบ�อ
63083016658 นายประภาศ พีรภาสสกุล
63083016659 นายณัฐพงษ นิลคง
63083016660 นายศุภณัฐ สุทาวัน
63083016661 นายจิณณวัตร หิรัญโกเมนทร 
63083016662 นายเฉลิมพงษ เชื้อสะอาด
63083016663 นางสาวอัจฉรา จาธิมูล
63083016664 นางสาวมลฑกาญจน ศรีบุรี
63083016665 นางสาวมินตรา ต�ะใจ
63083016666 นายยุทธการ เชียงแรง
63083016667 นางสาววิลาวัลย จําปาไหล
63083016668 นางสาวกัลยรัตน จิตพยัค
63083016669 นางสาวจุฬารัตน โปธา
63083016670 นางสาวกรองกนก คําปHงยศ
63083016671 นางสาวรัชชากรณ ป7Uนรูป
63083016672 นางสาวสุภาพร หอมสมบัติ
63083016673 นางสาวธนาภรณ ภูป7ญญา
63083016674 นายอภิวัฒน สุริยะ
63083016675 นางสาวพรจรัส เปสูงเนิน

หน#า 575 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016676 นายไกรวิทย กันทะเนตร
63083016677 นายชวนากร ภคเลิศพาณิชย 
63083016678 นางสาวเรณุกา บุตรจุมปา
63083016679 นายภากร วงศ ป7ญญา
63083016680 นางสาวกานต พลู ธีระเชีย
63083016681 นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ
63083016682 นายนันทปรีชา กิตติสาร
63083016683 นายกฤษณะ รินนาศักด์ิ
63083016684 นางสาวปรียาภรณ บัวทรายคํา
63083016685 นางสาวดรุณี วงค ใหม�
63083016686 นายนําโชค ทองแปRน
63083016687 นางสาวอัจฉรา สงวนใจ
63083016688 นางสาวเกวลี ตุ�นแก#ว
63083016689 นางสาวเมทินี รัตนเวทิน
63083016690 นางสาวกรรณิการ มหาวรรณ 
63083016691 นางสาวอารีรัตน ไชยพิสุทธิพงศ 
63083016692 นางสาวภัทราวดี ชัยสWุขขจี
63083016693 นางสาวธนิดา คําวินิตย 
63083016694 นางสาววรัญญา ลิ้มปHยะศรีสกุล
63083016695 นายธีระพงษ ประกอบศิลปQ
63083016696 นางสาวจิตราวดี แสนป7น
63083016697 นางสาวสุวรรณรี พิกุลทองรักถ่ิน
63083016698 นายณัฐภัทร อุนจะนํา
63083016699 นางสาวพิมพิกา ต๊ิบแก#ว
63083016700 นางสาวเอื้อมพร ฉิมภารส
63083016701 นายตะวัน แก#วสุภา
63083016702 นางสาวภัทรวรินทร เผ�าหอม
63083016703 นางสาวมัลลิกา เขียวเข่ือน
63083016704 นางสาวพัชรา เชียงแขก

หน#า 576 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016705 นายณัฐพงษ ศรีบุญ
63083016706 นางสาวอนงค กร กุณวงศ 
63083016707 นางสาวพัชรี จันทะรบ
63083016708 นางสาวญารินธร ลือภะ
63083016709 นางสาวกมลรัตน เทพคําลือ
63083016710 นายอดิสรณ มีสมศักด์ิ
63083016711 นางสาววชนิภรณ ภูมิรัตน 
63083016712 นายอิสรา พรมดอนทอง
63083016713 นางสาวนารีรัตน ใจแผ�นดิน
63083016714 นายนําพล ใจบั้งเงิน
63083016715 นางสาวอรไท ปราบปราม
63083016716 นางสาวจารุวรรณ แปงจันทร หอม
63083016717 นายสิทธิเกียรติ พรหมเสน
63083016718 นางสาวพิชญาภา ไข�ทา
63083016719 นางสาวนรียา ปHนตา
63083016720 นางสาวพิมพ ประภา คําลือ
63083016721 นางสาวภรณี ธรรมวงศ ชัย
63083016722 นายเกรียงไกร สุภาวรรณ
63083016723 นางสาวยุรี การขยัน
63083016724 นางสาววนิดา ศรีบุบผา
63083016725 นางสาวฐิติมา นันต�ะหม�น
63083016726 นางสาวกรรณิการ อายุยืน
63083016727 นางสาวนภัสวรรณ แย#มบุบผา
63083016728 นายพีระยุทธ เปTนต#น
63083016729 นางสาวกาญจนา ไหวพินิจ
63083016730 นางสาวศุภาฤดี ศรีคําตุ#ย
63083016731 นางสาวสุวรรณา ประสิทธ์ิศรีสุข
63083016732 นายนัทธพงศ คนซ่ือ
63083016733 นางสาวเสาวภา วงษ จ�า

หน#า 577 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016734 นายคฤณณภรณ ปาลี
63083016735 นางสาวนาตยา อินต�ะขัติย 
63083016736 นางสาวศิริพร มีส�อง
63083016737 นายชนาธิป นาน�วม
63083016738 นางสาวจารุวรรณ กวน
63083016739 นางสาวสุทธิพร แสงเทพ
63083016740 นางสาวศิริภรณ โปJงคํา
63083016741 นางสาวธาราวดี สุภากัน
63083016742 นายอนุชิต ลิ้วธนพนธ 
63083016743 นางสาวณัฐรินทร ภรณ ฝ7Uนกาศ
63083016744 นายอภิสิทธ์ิ กรุงมหาชน
63083016745 ว�าที่ ร.ต.ธวัชชัย แก#วคําแดง
63083016746 นางสาวศิริลักษณ ยะคํา
63083016747 นางสาวมุขวิภา คํามูล
63083016748 นางสาวพิมพิกา ไตรปHZน
63083016749 นายชนะชล แก#วตา
63083016750 นางสาวอาริสา ดงคัดเค#า
63083016751 นางสาวแคทรียา อุทธาปา
63083016752 นางสาวขวัญปวีณ จิตราธนวัฒน 
63083016753 นายณัฐพนธ ปHนตาสม
63083016754 นางสาวปHยดาราลักษณ ยศนันท 
63083016755 นางสาวแสงดาว เปล�งฉวีวรรณ
63083016756 นายเบญจพล ฟองแก#ว
63083016757 นางสาววราภรณ ไชยมาลา
63083016758 นางสาวกาญจนา แก#วทอง
63083016759 นายอิสรา โพนเมืองหล#า
63083016760 นางสาวหัทยา พัฒนะพงศ พันธุ 
63083016761 นางสาวนิรินยา หม่ืนยศ
63083016762 นางสาวอัจฉราภรณ สมใจ

หน#า 578 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016763 นางสาวสุภาวดี มณีวรรณ
63083016764 นายสุเมธ กิจภัทรภาคิน
63083016765 นายณัฐนนท นาใจ
63083016766 นางมัชฌิมาลา สุทธนะ
63083016767 นางสาวนิภาภัทร นวลแจ�ม
63083016768 นางสาวศิรประภา ไชยวงค 
63083016769 นางสาวทรงอัปศร ไชยเสน
63083016770 นางสาวกัญญาภัทร สุถาลา
63083016771 นายสุธาภูมิ สุดสาย
63083016772 นางสาวอรไพลิน อินทะจักร
63083016773 นางสาวธิดารัตน รกไพ
63083016774 นายศุภกร ใจรังสี
63083016775 นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร 
63083016776 นางสาวทัตพิชา รู#ทํานอง
63083016777 นายณัฐพล ป7ญญากอง
63083016778 นางสาวธนัชพร ปุ`ดธรรม
63083016779 นายวิฒิพงศ สุทธิพัฒนางกูร
63083016780 นางสาวกาญจนา จําปาศรี
63083016781 นางสาวพิชชาภัทร พงค สุภวัฒน 
63083016782 นางดวงดาว ป7นทะรส
63083016783 นางสาวนันทพร เผือดผ�องศรี
63083016784 นายจิราวัฒน ขัติรัตน ศุภสิน
63083016785 นางสาวอินทิรา ยาระพัฒ
63083016786 นายสราวุฒิ เพชรศรี
63083016787 นายปรมินทร คําชื่น
63083016788 นางสาวนาตยา ลืมหลง
63083016789 นางสาวสุนิสา ลําคํา
63083016790 นายพชรพล สมหมาย
63083016791 นางสาววสุนธรา สุวี

หน#า 579 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016792 นายธนารัตน ไชยเมืองยอง
63083016793 นางสาวจุฬารัตน อุ�นคํา
63083016794 นางสาวกุลณัฐ ชนาภิมุข
63083016795 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ 
63083016796 นางสาวสุภาวิณี เชี่ยวชาญ
63083016797 นางสาวโสภิต สุรินทร ต�ะ
63083016798 นายวิศรุต ไชยพรมมา
63083016799 นางสาวณัฏฐนิช ธงศรี
63083016800 นายวิษณุ กันทะมา
63083016801 นายจุติเทพ เขียวทิพย 
63083016802 นายภานุมาศ สิงห ฆะจักร 
63083016803 นางสาวปริยาภัทร สนิทรัมย 
63083016804 นางสาวพิมลพรรณ ช�างคํา
63083016805 นางจารุวรรณ แถวเพีย
63083016806 นางสาวน้ําฝน ยืนยงคีรีมาศ
63083016807 นางสาวอําธิรา อินต�ะเอ#ย
63083016808 นางสาวชัญญานุช บุญนํา
63083016809 นางสาวรัชวรรณ เลิศคําฟู
63083016810 นายธันยบูรณ ศรีนวลอ#าย
63083016811 นางสาวฐิตยา สวยมาก
63083016812 นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน
63083016813 นางสาวเดือนฉาย ไชยวรรณ 
63083016814 นางดาริกา บุญนํามา
63083016815 ว�าที่ ร.ต.หญิงธัญลักษณ อินพิรุด
63083016816 นางสาวอรพรรณ บัวเร็ว
63083016817 นางสาวธัญญารัตน วงค ศรี
63083016818 นายสรายุทธ แก#วเสน
63083016819 ว�าที่ร#อยตรีวรรธนพงศ คําพยา
63083016820 นางสาวปราณปริยา กันนา

หน#า 580 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016821 นางสาวปุณิชา บุญลอง
63083016822 นางสาวพอชม นิบุญนีระนา
63083016823 นายวรัญYู วิไลกุล
63083016824 นายณัฐกิตต์ิ เฉลิมวงศ 
63083016825 นางสาวมัทลิกา ไชยวงค 
63083016826 นางสาววรุณรัตน เฟ_Zองเงิน
63083016827 นางสาวกุลวชร กาบวัง
63083016828 นายธนาวุฒิ ทุมโคตร
63083016829 นายอนุชิต มะณี
63083016830 นางสาวศศิ พิลิแก#ว
63083016831 นายวันเฉลิม จีบุญมี
63083016832 นายพัฒนพล เชาว พิกุล
63083016833 นางสาวสุภาพร วงค ษายะ
63083016834 นางสาวแสงดาว วงศ แก#วมูล
63083016835 นายนลธวิWช ศรีคํา
63083016836 ว�าที่ร#อยตรีจักรกฤษณ ศรีธง
63083016837 นางสาวณฐวรรณ แสงนภา
63083016838 นางสาวพิมชนก บั้งเงิน
63083016839 นางสาวดารุณี ศักด์ิฝ7Uน
63083016840 นายประจักษ จันทร รอด
63083016841 นางสาวสลิลลา บุญชู
63083016842 นางสาวชนนิกานต จงบริบูรณ 
63083016843 นางสาวพิชยา ป7ญญาดง
63083016844 นางสาวแพรทิพย ธาตุอินจันทร 
63083016845 นางสาวศิรินทรา อายุวิวัฒน 
63083016846 นางสาวทับทิม โลนันท 
63083016847 นางสาวนพรัตน สวนสาร
63083016848 นางสาวจุฑามาศ สิงห ต�ะ
63083016849 นางสาวกรุณา ใจป7ญญา

หน#า 581 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016850 นายกฤษฎากรณ สันโดษ
63083016851 นางสาวนิตยา คําอ#าย
63083016852 นายวริทธ์ิ ทิพย กุนะ
63083016853 นางสาวสุทธินันท ชยกูล
63083016854 นางสาวณัชชา พลเมือง
63083016855 ว�าที่ร#อยตรีหญิงดวงฤทัย ใจเฉลียว
63083016856 นางสาวพรพิมล สุทธการ
63083016857 นายเอกชัย ใจละออ
63083016858 นายกฤษณะ มะโนใจ
63083016859 นางสาวสุรีรัตน เกยงค 
63083016860 นางสาวลัลห ลลิต เก๋ียงคํา
63083016861 นางสาวป7ญญณัฐ ดัดงอน
63083016862 นางสาวอุมาพร ศรสําแดง
63083016863 นายทศพร สมคํา
63083016864 นางสาวพิตติภรณ บุญมาแก#ว
63083016865 นายฤทธ์ิชัย รวมสุข
63083016866 นางมาลินี บุญมี
63083016867 นางสาวสุทธีรักษ เวสกุล
63083016868 นางสาวเจนนินทร สะอาดวงศ 
63083016869 นางสาวจุฑารัตน อุ�นพรม
63083016870 นายนฤมิต กันคํา
63083016871 นายทศพร อดเหนียว
63083016872 นายณัฐิวุฒิ ยศน#อย
63083016873 นางสาวคัทลียา ไชยวงษา
63083016874 นางสาวประนมพร พลอยเลิศล้ํา
63083016875 นางสาวอภิญญา บัวละวงค 
63083016876 นางสาวสร#อยสุดา เสมอ
63083016877 นางสาวจารุวรรณ สุขป7ญญา
63083016878 นายธีร นิพัทธ อิมิวัฒน 

หน#า 582 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016879 นางสาวเบญจรัตน ดลสิริสวัสด์ิ
63083016880 นางสาวรัตติกาล วินิจตระกูล
63083016881 นางสาวหทัยกานต โสมิญะ
63083016882 นางสาวอัจฉรา คําภีร 
63083016883 ว�าที่ ร.ต.สุพสิฐ จุมปู
63083016884 นางสาววิมลศิริ เชื้อเมืองพาน
63083016885 นางสาวธนวรรณ ชลประชุม
63083016886 นางสาวศิริขวัญ ใจงาม
63083016887 นางสาวจันทร ฉาย นันตาวรรณ 
63083016888 นางสาวธนาภรณ ป7ญญา
63083016889 นางสาวเจนจิรา จันทร ชัย
63083016890 นางสาวจุฑามาศ ช�อวิลาศ
63083016891 นางสาวสิริมาศ ชํานาญกลิ้ง
63083016892 นางสาวกัญญาณัฐ ปองดี
63083016893 นางสาวป7ทมนันท วีรนนท ภูภัทร 
63083016894 นางสาวธัญญพิมพ พรมมินทร 
63083016895 นายจตุพล คําคง
63083016896 นางสาววิชชุดา เอี่ยมเเจง
63083016897 นางสาวจิณตมลรัศ อาคะโรจน 
63083016898 นางสาวกาญจนา คําแสน
63083016899 นางสาวณัฐกานต กันทะ
63083016900 นางสาวทวีพร ศรีชัย
63083016901 นางสาวณัชฐานันท โนกะมิ
63083016902 นายวรยุทธ สารินจา
63083016903 นางสาวสุชาริกา ฟองฟู
63083016904 นางสาวสุธิดา แหชัยภูมิ
63083016905 นางสาวสุวัจนี สมวรรณ 
63083016906 นายณัฐพร ขาวสะอาด
63083016907 นางสาวพัชรี บุญมาทน

หน#า 583 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016908 นางสาวจันทร ธิดา พยัคฆ คีรี
63083016909 นายพงศธ ท�าทาง
63083016910 นายศรัณย ธนะ
63083016911 นางสาวสรณิการ อินตาคํา
63083016912 นายสุรเชษฐ สีสนิท
63083016913 นางสาวสาลินี ธัญYุพักตร 
63083016914 นายชยิน ประสงค ความดี
63083016915 นางสาวชนนิกานต กันภัย
63083016916 นางสาววรางคณา สิงขรบรรจง
63083016917 นางสาวธัญญาลักษณ พงษ เขียว
63083016918 นางสุธาสินี เซ็นแก#ว
63083016919 นางสาวกรรณิการ ปาสายออ
63083016920 นายพินิจ อัศจรรย 
63083016921 นางสาวกัลยาณี งามป7น
63083016922 นางสาวสรัญญ ภัค เศวตเจริญหิรัญ
63083016923 นางสาววิลาวัลย ต�อมแก#ว
63083016924 นายทรงธรรม อดทน
63083016925 นางสาวนัฐการณ ตันกูล
63083016926 นางสาวพัชรี อินต�ะวงค 
63083016927 นางสาวจิรัชญา ทุ�งป7นคํา
63083016928 นายพิชิตชัย กิจพูลลาภ
63083016929 นายปฐมพงศ โพธ์ิเที้ยม
63083016930 นายพีรพงศ ศรีไว
63083016931 นางสาวศศิภา บุญแรง
63083016932 นางสาวมธุรดา เครือจันทร 
63083016933 นางสาวจิตติมา อภัยศรี
63083016934 นางสาวพัชริญา ป7นดิ
63083016935 นางสาวสุภาวินีย อ2อมชัยกาศ
63083016936 นายอนุศิษย จีนา

หน#า 584 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016937 นายศุภชัย จันทร สุวรรณ 
63083016938 นางสาวอริสสา ศิริคําปา
63083016939 นายเรืองชัย ถาริยะ
63083016940 นายพุฒิพงศ ชุมภูอินทร 
63083016941 นางสาวธมกร ชูสุวรรณ
63083016942 นางสาวโยษิตา มาป7น
63083016943 นายศิวัช ไตรสรภัณฑ 
63083016944 นางสาวเจนจิรา คํามูล
63083016945 นางสาวชุลีพร สมภาร
63083016946 สิบเอกพิเชษฐ แก#วเทพ
63083016947 นางสาวศุภากร เทพกอม
63083016948 นายอัครชัย เรืองรุ�ง
63083016949 นางสาวอรพรรณ แสนโยเมือง
63083016950 นางสาวชนิดา ทองโท
63083016951 นางสาวฐิติรัตน ใหญ�ตระกูล
63083016952 นายกฤษณนันท ป7ญญาวงค 
63083016953 นางสาวกนกวรรณ ขวัญวงศ 
63083016954 นางสาวปาลิดา มุลิกา
63083016955 นายเดชชัย ศรีมูล
63083016956 นางสาวยศพิมล แก#ววิเศษ
63083016957 นางทักษญา พรหมแสน
63083016958 นายสุรเทพ อรุณปHติชัย
63083016959 นางสาวอรทัย ดวงเขียว
63083016960 นางสาวจีรามาศ จินดาถา
63083016961 นางสาวรัตติยาภรณ เดชะ
63083016962 นางสาวชัญญานุช ป7นผาง
63083016963 นายนราวิชญ แปงแก#ว
63083016964 นางสาวเพ็ญสิริ กาชัย
63083016965 นางสาวจริยา ใจพยัคฆ 

หน#า 585 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016966 นางสาวนทสรวง ชํานาญ
63083016967 นางสาวปราณปริยา ต๊ิบแก#ว
63083016968 นายณัฐวัตร ธิชานนท สันติกุล
63083016969 นายนัฐวัชร ปHนตา
63083016970 นายฐิติณัฏฐ ไกลนาแก#ว
63083016971 นางสาวอรญา สุวรรณ 
63083016972 นายเวชภัณฑ ตาจุมปา
63083016973 นายประสาน ทิพจร
63083016974 นายยุรนันท เทพา
63083016975 นางสาวณัฐวรรณ เหลืองเมฆา
63083016976 นางสาวธัญญลักษณ W อุ�นใจ
63083016977 นายประภาส จักรบุตร
63083016978 นางสาวนัฐมล สงพิมพ 
63083016979 นางสาวพิมพ ศิริภรรต สอนป7นดิ
63083016980 นางสาวเจนจิรา ตาเขียว
63083016981 นางสาวทินวัฒน สุกรคามกุล
63083016982 นายกรกช ยอดศรีเมือง
63083016983 นายสุพจน ตาวงค 
63083016984 นายณัฐพงศ สัทธรรมนุวงศ 
63083016985 นายนวพล เมืองสุข
63083016986 นางสาวนฤมล บูรณ สม
63083016987 นางสาวกัญญาณัฐ ดอกตุ#ย
63083016988 นางสาวรุ�งฤดี เทือกม�าน
63083016989 นายกันตวีย คําเข่ือน
63083016990 นางสาววรัญญา ทิศสุขใส
63083016991 นางสาววัชรี คําคง
63083016992 นางสาวนฤมล สอนดี
63083016993 นางสาวอังคณา สุวรรณมา
63083016994 นางสาวชญานิศ มธุรัญญานนท 

หน#า 586 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083016995 นายจักรินทร ม่ิงขวัญ
63083016996 นางสาวนพวรรณ ขันธิกุล
63083016997 นางสาวณัฐลิตา บุญเขียว
63083016998 นางสาวธิดารัตน สุแก#ว
63083016999 นางสาวฉัตรฑริกา เงินเย็น
63083017000 นางสาวอาทิตญา สาวิลุน
63083017001 นางสาวณิดา ขันปาลี
63083017002 นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย
63083017003 นางสาวธัญญา เงินชูกุล
63083017004 นางสาวธิดารัตน ริ้วเจริญ
63083017005 นางสาวนิโลบล ชัยสกุล
63083017006 นางสาวน้ําเพชร กิตติวารา
63083017007 นายกสานต์ิ บางรัก
63083017008 นายสรธัญญ เจริญภักดี
63083017009 นางสาวกชกร กันทะเนตร
63083017010 นางศิรินารถ สิทธิวัง
63083017011 นางสาวณัฐริกา พรหมมาเตียม
63083017012 นายโพธิวงศ ภิรมย พันธ 
63083017013 นายวรกันต จันทร ตา
63083017014 นางสาวอุไรพร ป1อาทิตย 
63083017015 นางอภิรดี ป7ญจะศรี
63083017016 นางสาวบุญญาพร ลําซาง
63083017017 นายอภิรัฐ วงค อินต�ะวัง
63083017018 นายกรกฎ วรรณก#อน
63083017019 นายอรรถพล ไชยเทพ
63083017020 นางสาววิมลศิริ สมบุญโสด
63083017021 นางสาววริศรา ธงชัยเลิศ
63083017022 นายธีรศักด์ิ ป7นชัย
63083017023 นายณัฐปคัลปQ ทองสุขแก#ว

หน#า 587 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017024 นางสาวกนกวรรณ ญาติทอง
63083017025 นางสาวเบญจมาศ อินต�ะขัตย 
63083017026 นางสาวมนิศรา เทพฝ7Uน
63083017027 นางสาวบุญสิตา มาลารัตน 
63083017028 นางสาวรตนพร หนองหิน
63083017029 นางสาวเจนจิรา ใจอิ่นแก#ว
63083017030 นางสาวผกาวดี เสียงดี
63083017031 นายกีรติ ภิระบัน
63083017032 นายพิริมู� ณคีรี
63083017033 นางรจนา บัวแดง
63083017034 นางสาวธัญญารัตน วิจารณ 
63083017035 นางสาวพิชญ นรี บริบูรณ 
63083017036 นายวิธวัช ศรีสมุดคํา
63083017037 นางสาวแพร พลอย ทองคุ#ม
63083017038 นางสาวอนุสสรา คําอินทร 
63083017039 นางสาวนัชนิฎา พงค ดา
63083017040 นางสาวอัจฉรียาพร วงศ พุฒิ
63083017041 นางสาวนิภาพร กันก2อง
63083017042 นายวินัย สัมฤทธ์ิผล
63083017043 นางสาวศันศนีย สมต�ะ
63083017044 นายศุภนัฐ ยาละ
63083017045 นางสาวมณีกาญจน สุภา
63083017046 นางสาวณัฐฌา ใจจันทร 
63083017047 นางสาวนันทิยา แสนชัยราษฎร 
63083017048 นางสาวศศิกาญจน จําปาทอง
63083017049 นางสาวอาทิตยา ธรรมสอน
63083017050 นางสาวนัทธิกา แสนชัย
63083017051 นางสาวธัญญารัตน เมาเพ็ชรกาศ
63083017052 นายนิติธร จักขุเรือง

หน#า 588 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017053 นายเทพพนม เพ่ิมผล
63083017054 นางสาวจตุภรณ ทองคําอวน
63083017055 นายอิศรา จตุรัส
63083017056 นางสาวพลับพลา สุวรรณ
63083017057 นายภัทรวุฒิ วรวัลย 
63083017058 นางสาววัชราวรรณ ดวงศรี
63083017059 นางสาวดวงกมล ยานะ
63083017060 นางสาวณิชากานต ภิระบรรณ
63083017061 นางสาวสุภาภรณ หลวงพันเทา
63083017062 นางสาวรุ�งนภา คําแคว�น
63083017063 นางสาวอรุณศิริ มามีสา
63083017064 นางภิญญาพัชญ ขันเชียง
63083017065 นางสาวจีราพร ปวนสุข
63083017066 นางสาวสุดารัตน กันทะใจ
63083017067 นายพัทธรพงษ มหาวรรณ 
63083017068 นางสาวกฤติยา คํามูล
63083017069 นางสาวเรวดี สายอาลิน
63083017070 นางสาวพัชราพร ดวงกมลพิทักษ 
63083017071 นางสาวสุจิณณา หินสด
63083017072 นายณัชพล ซาวคําเขต
63083017073 นางสาวกิตติวรรณ ทับจาก
63083017074 นางสาวชนิสรา ทาเหลือง
63083017075 นางสาวอําพร จอมพงษ 
63083017076 นายปองภพ ภาสวรโรจน กุล
63083017077 นางสาววรัณณ พร เสง่ียมศรี
63083017078 นางสาวจันจิรา พิลึก
63083017079 นายปภังกร ศิริวาท
63083017080 นายชัชวาล เทพอาจ
63083017081 นางสาวนิชนันท สุริจันยา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017082 นางสาววารุณี ขจร
63083017083 นางสาวรัชนี เขียวภูมิชัย
63083017084 นางสาวบรรเจิดศรี กันทะวงค 
63083017085 นางสาวปรารถนา ใจบาล
63083017086 นายวันชัย พรสันติสกุลชัย
63083017087 นางสาวสุทธิณี มะโนศรี
63083017088 นายสุธิพงษ อินทนู
63083017089 นางสาวนฤภรณ วรายุทธโยติกุล
63083017090 นางสาวเบญจรัตน มาลา
63083017091 นายชัชวาลย โตนะโพธ์ิ
63083017092 นางสาวพรภัสสรณ ไชยชนะใหญ�
63083017093 นายณัฐพงศ ผัดแก#ว
63083017094 นางปรารถนา เขตบรรพต
63083017095 นางสาวนิตยา ลําคํา
63083017096 นายณัฐพงศ ทองปวน
63083017097 นายป7ณณวัฒน เจนตลอด
63083017098 นางสาวสุธิดา เวียงคํา
63083017099 นางศดานันท ธุระ
63083017100 นางสาวสุมาลี โกมลโรจน รัศมี
63083017101 นางสาวพรนภา ศรีลา
63083017102 นายจักรี วุฒินันชัย
63083017103 นางสาวนุสชบา ใจขัน
63083017104 นายเจษฎา ต๊ิบหน�อ
63083017105 นางสาวอุไร ธรรมชัย
63083017106 นางสาวฐิติกาญจน ภักดีภูพิงค 
63083017107 นางสาวปภัสรา ปุกคํา
63083017108 นางสาวสุพรรณี นันตา
63083017109 นางสาวปาณิศา ทองล#วน
63083017110 นางสาวกรรณชนก มุลทะโนช

หน#า 590 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017111 นายกชเมชช บุตรศรีชาเวช
63083017112 นางสาวสิรินทรา อินทา
63083017113 นางสาวจันทร ธิดา คําเที่ยง
63083017114 นายประกายศิต ไชยชนะ
63083017115 นางยุภาพิน ภูมิคอนสาร
63083017116 นางสาวจิรวรรณ กันทะเนตร
63083017117 นางสาวนฤมล ไชยชนะ
63083017118 นางสาวกัลยาณ พร วิญญาณ
63083017119 นางสาวอนงค สืบนุสรณ 
63083017120 นางสาวญาณิศา พรมศรี
63083017121 นางสาวกมลวรรณ แสนบัวหลวง
63083017122 นางสาวอัญชิษฐา ธรรมป7ญโญ
63083017123 นางสาวนันท ธนัษฐ เมฆเมืองทอง
63083017124 นางสาวเนรีรัตน อินเทพ
63083017125 นายอรรถพล พลศิลปQ
63083017126 นายวิทยา รูปงาม
63083017127 นายชวัลวิทย คําเหมือง
63083017128 นายจรูญโรจน เรือนแก#ว
63083017129 นางสาวธัญญพร พรมมี
63083017130 นางสาวกษมณ จันทร ดวง
63083017131 นางสาวชไมพร สมภารจันทร 
63083017132 นายณรงค ศักด์ิ รักเหล�า
63083017133 นางสาวอภิญญา คําเงิน
63083017134 นางสาวกชพรรณ ตาวิยะ
63083017135 นางสาวฉัตรระวี ทองคํา
63083017136 นายจีรพงษ วงศ ใหญ�
63083017137 นางสาวณัฐกานต จักสาน
63083017138 นางสาวเลออร วรรณชัย
63083017139 นางสาวอัจฉรา รอสูงเนิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017140 นายนฤเบตร แสนศิริ
63083017141 นางสาวเบญญาภา สูงกลม
63083017142 นางสาวบุศรินทร แก#วมงคล
63083017143 นายพุฒิสรรค โกมล
63083017144 นางสาวกาญจนา ปHมปาอุด
63083017145 นายธีระ ชอบสง�างาม
63083017146 นางสาวนราภรณ สานตา
63083017147 นางสาววณิภา สุทธกุล
63083017148 นางสาวหัตถกานต พงษ ปวง
63083017149 นายอภิชัย ชอบศิลปQ
63083017150 นายภูษิต เล็กประดับ
63083017151 นางสาวปาริดา วงค ชมภู
63083017152 นายจิรวัฒน ศรีธิวรรณ 
63083017153 นางสาวพลอยไพลิน ค#าชัยภูมิ
63083017154 นางสาวอัมพกา วางโต
63083017155 นางสาวรวิพร เครือนพรัตน 
63083017156 นางสาวอภิญญา นันตาเครือ
63083017157 นางสาววิศรุตา ดีแปRน
63083017158 นางสาวอาทิตยา ใจสุข
63083017159 นางสาวรัชฎาภรณ ขันไชย
63083017160 นายศุภสิทธ์ิ กาญจนพัชรกิจ
63083017161 นางสาวเบญจวรรณ บุญเรือง
63083017162 นางสาวจุฑามาศ วันอ#าย
63083017163 นางสาวกาญจนา ชิณพงษ 
63083017164 นางสาวณฐอร ญาณเจริญ
63083017165 นางสาวนงพงา เทือกภู�
63083017166 นางสาวกัลยานี เลาย#าง
63083017167 นายอรรตเทพ กันใจวิน
63083017168 นางสาวปฏิญญา ธรรมสาร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017169 นายกานต เก�งสกุล
63083017170 นายเสฎฐวุฒิ สุยะ
63083017171 นายภัทรพงษ ใจแก#ว
63083017172 นายรักศักด์ิ กันอินทร 
63083017173 นางสาวชญานิษฐ พรินทรากูล
63083017174 นางสาวปHยวรรณ ป7ญราชมิตร
63083017175 นายพิษณุ คลี่ใบ
63083017176 นางสาวรัชฎาภรณ หลี้แซม
63083017177 นางสาวอนุธิดา เป1Uยสาย
63083017178 นางสาวทวีรัก เกิดประกอบ
63083017179 นางจิฬาภรณ ทิพย ประวงค 
63083017180 นายอธิศีล แก#วบุตร
63083017181 นางสาววันวิสา บัวหล#า
63083017182 นางสาวกนกพร สุทธมา
63083017183 นายศรเพชร พรนิรันดร
63083017184 นางสาวเยาวรักษ มาสม
63083017185 นางสาววิราภรณ จ้ีหอม
63083017186 นางสาวธนิศา เพ่ิมพูน
63083017187 นายอนิวรรตน คิวฝอ
63083017188 นางสาวพิชชาภา สมมุติ
63083017189 นางสาวภัชรินกร กระทาง
63083017190 นางสาวชญานิน ทองน#อย
63083017191 นางสาวยุวธิดา จันทร ยะ
63083017192 นางสาวกรรณิการ เพชรดํา
63083017193 นายสุเมธ ประเสริฐศรี
63083017194 นายบัญชา เพชร แดง
63083017195 นางสาวพัทธมน วรรณดี
63083017196 นางสาวสุมิตตา จันทร สุวรรณ
63083017197 นายธีรภัทร พัฒน ดิศักด์ิกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017198 นายธนิสร จอมพุทธางกูร
63083017199 นางสาววาสนา ปHมปา
63083017200 นางสาวนภามาศ อิ่มใจ
63083017201 นายณัฏฐ คําภีระ
63083017202 นางสาวชณิกา สุริวงศ ใย
63083017203 นายศุภวิชญ สิงห ใจ
63083017204 นางสาวเจนจิรา สุทธรัตน 
63083017205 นางสาวเมรี ช�วงไชยคํา
63083017206 นายปกรณ เปTงนําสุวรรณ
63083017207 นายนัฐพงษ เทพสวัสด์ิ
63083017208 นางสาวศิริลักษณ คําแสน
63083017209 นายศักดา เรียงบุตร 
63083017210 นายพิเชษฐ สมใจ
63083017211 นายพีรวัฒน อ�อนละออ
63083017212 นายพันธกานต อุจจภูรี
63083017213 นายวรภัทร รักวุ�น
63083017214 นางสาวกาญจนา กันทะวัง
63083017215 นายก#องเกียรติ มูลแจ2Wม
63083017216 นางสาวจาริญา ปHดดวง
63083017217 นางสาวปรีดาภรณ อินทรทัต
63083017218 นางสาวณัฐกานต ไชยชนะ
63083017219 นางจินตนา ปลื้มสกุล
63083017220 นางสาวนิตยา รุ�งธิติธรรม
63083017221 นายชวัลลักษณ กันทะจันทร 
63083017222 นางสาวอรยา แสงจันทร 
63083017223 นายเวชชีวะ นิยมไพรเผ�าพันธ 
63083017224 นางสาวทิพวัลย ธรรมขันแก#ว
63083017225 นางสาวพรรณิดา เปTงใจ
63083017226 นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017227 นางสาววิชชุดา คล#ายชม
63083017228 นางสาวสิริกัญญา ชายวิชัย
63083017229 นางสาวกุลธิดา มูลหล#า
63083017230 นางสาวณาตยา คําวัง
63083017231 นายธวัชชัย เจียงของ
63083017232 นายมงคล ศรีศักด์ิ
63083017233 นายกิตติศักด์ิ วงค เขียว
63083017234 นายกฤษดา สุขมา
63083017235 นางสาวณัชชา วรรณวงศ 
63083017236 นายปฐมพร ขัดผาบ
63083017237 นางสาวประภัสสร อุ�นเรือน
63083017238 นางสาวปรีชญาพร รัตนกุล
63083017239 นางสาวพัชจิราภรณ คณะฮุน
63083017240 นางสาวทาริกา มีใจดี
63083017241 นางสาวกมลวรรณ อินถา
63083017242 นางสาวกมนทรรศน สุภาเดช
63083017243 นายฤทธิ เกียรติ เรือน เหล็ก 
63083017244 นางสาวสลิลดา พรหมรักษ 
63083017245 นางสาวพรพิมล สายเครือแปง
63083017246 นางสาวสุนิสา ฤทธิวงษากุล
63083017247 นางสาวปภาวรินทร ศรีอ�อน
63083017248 นางสาวธัญญา กองอินทร 
63083017249 นางสาวมนต ตรา งามปลอด
63083017250 นางสาวพิมพ มาดา วิลา
63083017251 นายพลเชฏฐ พันธุ โพธ์ิ
63083017252 นางสาวจันทร จิรา อุปละ
63083017253 นางสาวชนินาถ องอาจ
63083017254 นางสาวสนธยา ทะอุด
63083017255 นางสาวปรีดาภรณ ธํารงสิริกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017256 นางสาวกิตติยา วารีศรี
63083017257 นางสาวนาตยา ย่ิงสินสุวัฒน 
63083017258 นางอภิญญา คําหลวง
63083017259 นายณรงค โสกเชือก
63083017260 นางสาวสุชาดา ตระสักกานน
63083017261 นางสาวกนกวรรณ กันทะมี
63083017262 นายนันท ธวัฒน อุปธิ
63083017263 นายเสฎฐวุฒิ ปานต�ะระษี
63083017264 นางสาววริศรา ใจวัน
63083017265 นางสาวณัฐชยา ยอดดี
63083017266 นางสาวพิยดา ปาแก#ว
63083017267 นางสาวอรัญญา แดงซอน
63083017268 นางสาวโสรยา คําฟู
63083017269 นายพนมกร สุจารี
63083017270 นางสาวฐณมน ลาดใจ
63083017271 นางสาวศิรินันท หม่ืนศรี
63083017272 นางสาวขวัญจิรา สายพงษ 
63083017273 นางสาวสุชาดา ชุมจีน
63083017274 นายกฤษฎา ตานะ
63083017275 นางสาวสุนิสา โปธิ
63083017276 นางสาวชุติมา วงศานันท 
63083017277 นายวาทิตย บุญเกตุ
63083017278 นางสาวปณิธิดา บังเมฆ
63083017279 นางสาววันวิสาข เทพวงค 
63083017280 นางสาวพิมพ พิศา ดวงวะนา
63083017281 นางสาวอาริญา ออต�ะ
63083017282 นายกิตติพงษ วงศ ชัย
63083017283 นางสาวหนึ่งธิดา พรมมา
63083017284 นางสาวสุพินพร เพ็ชรนิล

หน#า 596 จาก 988               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017285 นางสาวพิจิตรา ลําไพ
63083017286 นางสาวปาณิศา ดําเนินผล
63083017287 นางสาววิภัชชา ดาราแจ#ง
63083017288 นางสาวสุธิตา ดวงแก#ว
63083017289 นายศตวรรษ มะลิวัลย 
63083017290 นายวรวิทย ระวังภัย
63083017291 นางสาวจิตติกาญน ทองคํา
63083017292 นายทวีทรัพย บรรณสาร
63083017293 นายอภิสิทธ์ิ ชํานาญยา
63083017294 นายยศวิญญ สืบสาย
63083017295 นายทัตตพันธ วรินทร 
63083017296 นางอรพรรณ เสริมกลิ่น
63083017297 นางสาววราภรณ ศรีทน
63083017298 นางสาวศศิโสม สํามะลี
63083017299 นางสาวนนทลี นามวงค 
63083017300 นายเบญญาวัต ทิพกนก
63083017301 นางสาวอิงผการ เขียวใจ
63083017302 นายอดิศักด์ิ อิ่นคํา
63083017303 นางสาวภาวินี ศรีสวรรค 
63083017304 นางสาวชวิศา ณ น�าน
63083017305 นางสาวสุภารัตน เขียวแก�
63083017306 นายอนุชา คําแจ#ง
63083017307 นางสาวพัชรินทร เปTงใจ
63083017308 นางสาวพรนิภา คําเขียว
63083017309 นางสาวจิรารัตน จําปา
63083017310 นางสาวสิริ สมเกตุ
63083017311 นางสาวนิลวดี โกฏิมูล
63083017312 นายธีระวัฒน วงศ สุภา
63083017313 นายณัฏฐ ศรุติ ธิสูง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017314 นายมนทนัฐ แก#วยะ
63083017315 สิบตรีอําพล บุตรเรือน
63083017316 นางสาวกานต สินี จันเหนือ
63083017317 นางสาวศรัญญา จินาจันทร 
63083017318 นางสาวชลธิดา คําทา
63083017319 นายธนวัฒน ก#อนคําปา
63083017320 นางสาวสุฐิติชญาน พันธ จันทร 
63083017321 นายสมหมาย สุขพ้ี
63083017322 นายศรายุธ เต#บํารุง
63083017323 นางสาวพร สังขจันทรานนท 
63083017324 นางสาววิรัญชนา รินฤทธ์ิ
63083017325 นายจักรกฤต วัชรวนา
63083017326 นายดิศักด์ิ กาวิเนตร
63083017327 นางสาวกรกช แว�นแคว#น
63083017328 นางสาวจตุพร อุตระวาลี
63083017329 นายนิคม ณ วันนา
63083017330 นางสาวบุษกล พรหมเสนา
63083017331 นางสาวปHZนมณี เดชะบุญ
63083017332 นายวัชรพล พิทาคํา
63083017333 นางสาวรัฐพร หม่ันแสวง
63083017334 นายเกริกฤทธ์ิ จิตป7ญญษธรรม
63083017335 นางสาวทักษิณา บุญป7Pน
63083017336 นางสาวเสาวนัส ยุงระแหง
63083017337 นายนัฐกานต วรุฬหธรรม
63083017338 นางสาวพัชรียา คําอินต�ะ
63083017339 นางสาวศศิประภา วรรณารักษ 
63083017340 นางสาวอัมพกา ศักด์ิดี
63083017341 นางสาวปรียานุช เรือนสอน
63083017342 นางสาวลักษณ นารา ตันธนะ

หน#า 598 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017343 นางสาวดาราภรณ กรองบริสุทธ์ิ
63083017344 นายอานุพงษ ขาวจันทร ตา
63083017345 นางสาวกุลวรางค วังใน
63083017346 นางสาวสุทธิพร เหลี่ยมตระกูล
63083017347 นายกนก แสนใจ
63083017348 นางสาวสุพรรษา เมืองลือ
63083017349 นายสมัชญ สุขใส
63083017350 นายเกียรติศักด์ิ สังวัตถุ
63083017351 นางสาวณัฏฐนิช มณีรัตน 
63083017352 นางสาวฉันชนก พงศาสตย 
63083017353 นางสาวฐนิชา เตจ�ะ
63083017354 นางสาววีรษา อุตมา
63083017355 นางสาวกัญสุดา ป7นเเกว�น
63083017356 นางสาวศุภนุช สมวัน
63083017357 นางสาวรัตนาลักษณ ฟูตุ#ย
63083017358 นางสาวกมลศรี บุผาชาติ
63083017359 นายมงคลรัตน แก#วงาม
63083017360 นางสาวสุภารัตน ปวนคํา
63083017361 นางสาวกฤษณา โพธิกุล
63083017362 นายวรมิตร ปHนตาต๊ิบ
63083017363 นางสาวณัฐปภัสร เปรมะวิวัฒนชัย
63083017364 นางสาวอรวรรณ หน�อป7ญญา
63083017365 นางสาวจิราภัค โพธ์ิทอง
63083017366 นางสาวชนากานต กลัดเจริญ
63083017367 นางสาวปุณิกา เพ็ญโพธ์ิ
63083017368 นางสาวลลิตา แต#มดี
63083017369 นางสาวนิด แสงสว�าง
63083017370 นางสาวณัฐธยาน อ�องเมือง
63083017371 นางสาวอรอนงค ต๋ันตุ#ย

หน#า 599 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017372 นางสาวกรรณิกา วงศ ทิพย 
63083017373 นางสาวจารุวรรณ มหาวัน
63083017374 นายจีรวัฒน ช�างเก็บ
63083017375 นายเกียรติศักด์ิ เจนจัด
63083017376 นางสาวกาญจนา มณีวงค 
63083017377 นางสาวณัฐธิดา อุปราสิทธ์ิ
63083017378 นายรัฐเขต เตจ�ะน#อย
63083017379 นางสาวพิมพ ชนก พอพรวน
63083017380 นางสาวสุภาพรรณ ป7ญญา
63083017381 นายราเชนทร ป7นทองมา
63083017382 นางสาวณัฐสุดา พรคชรักษ 
63083017383 นางสาวพัชรินทร มีกล่ํา
63083017384 นายปฏิภาณ โปธิเรือน
63083017385 นางสาวมัลลิกา พิมพ งาน
63083017386 นายกิตติพันธ หลวงวงค 
63083017387 นางสาววิชชุตา กาวิโท
63083017388 นางสาวกนกพร ไพโรจน วณิชวงศ 
63083017389 นางสาวปHยธิดา เดชป7นเทียน
63083017390 นางสาววีนัส ประทุมพงษ 
63083017391 นางสาวธัญญารัตน ว�องไว
63083017392 นางสถาพร อํานา
63083017393 นายศุภกรณ ธรรมวงค 
63083017394 นางสาวก่ิงกาญจน วงค สาร
63083017395 นายชิตต ชนม ทนุ
63083017396 นางสาวอภิชญา เสรีประชาคม
63083017397 นางสาวณัฐกานต อินธิสอน
63083017398 นางสาวฐิตาภรณ วงศ ฝ7Uน
63083017399 นายอธิป7ตย คําโอภาส
63083017400 นายสราวุธ นาเตจ�ะ

หน#า 600 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017401 นางสาวชาริสา บุญคํา
63083017402 นางสาวพิมพิกา นวนจา
63083017403 นายศราวุธ เดชาถิรคุณ
63083017404 นางสาวพิมพธู เปTงสม
63083017405 นางสาวภาวินี อินแฝง
63083017406 นายอลงกรณ กอกวังใน
63083017407 นางสาวกนกวลี องอาจ
63083017408 นางสาวปHยพร คําแดง
63083017409 นายภาคภูมิ ปวงจันทร 
63083017410 นางสาวดวงฤดี ทองร�Wง
63083017411 นางสาวสิรินญา เครือคํา
63083017412 นางสาวอังคณา อินโน
63083017413 นางสาววรัญญา นันตาสาย
63083017414 นายอดิศักด์ิ มงคล
63083017415 นายชาวินา สาครินทร 
63083017416 นางสาววิรัลพัชร อภิวัน
63083017417 นายสืบพงศ ตากูล
63083017418 นายวิชัย สุริยเปล�งแสง
63083017419 นางสาวรัตติญาภรณ วงค เชื้อ
63083017420 นางสาวรุจิรัตน แก#วบุญเรือง
63083017421 นางสาวรุ#งสินี จันต�ะคาด
63083017422 นายปHยะทัศน พักนา
63083017423 นางสาวมลภัคน กล่ํารักษ 
63083017424 นายชยากร พรตะโก
63083017425 นางสาวจุฑาพรรณ ไชยสูง
63083017426 นายพาสิน ธิติสุทธิ
63083017427 นางสาวกุลธิดา กาละเสน
63083017428 นางสาวศิขริน บุญตัน
63083017429 นายกฤษฎา ตรีรัตน 

หน#า 601 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017430 นางสาวปณัชดา วรคุณประภาส
63083017431 นางสาวชัชริยา เนื่องวัง
63083017432 นางสาววัชรินทร แก#วบุญธรรม
63083017433 นางสาวนัชชา คะใจ
63083017434 นางสาววรรณิศา ภาวะนา
63083017435 นางสาวฉันท สินี ธรรมลังกา
63083017436 นายจตุพร มะโนหาญ
63083017437 นางสาวจุฬาลักษ รุ�งเรือง
63083017438 นายภูบดินทร ชัยวิเสน
63083017439 นางสาวชนิดาภา ยศวิมลโสภา
63083017440 นายวสันต เทียนตระกูล
63083017441 นางสาววาสนา ศรีวิชัย
63083017442 นายปฏิภาณ อริยา
63083017443 นางสาวญาดา จูเปาะ
63083017444 นางสาวดลยา ทาวงค 
63083017445 นางสาวดาริกา ใจยาคํา
63083017446 นางสาวสุจิตรา ป7ญสุวรรณ
63083017447 นางสาวสุวินญาภรณ วงค ฟู
63083017448 นางสาวสุดารัตน จันทร แก#วงาม
63083017449 นางสาววิไลพรรณ เลขผสม
63083017450 นายพัชรดิษฐ อินทรสูตร
63083017451 นายปรเมศวร สุระยศ
63083017452 นายเฉลิมศักด์ิ อุตระกาศ
63083017453 นางสาวนันทกานต วิโยค
63083017454 นางสาวนฤมล สีสัน
63083017455 นางสาวนพรัตน วงค สุทะ
63083017456 นางสาวคณิตา ป7ญโย
63083017457 นางสาวจันทกานต มูลสุข
63083017458 นางสาวอริสรา โพธื

หน#า 602 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017459 นางสาวเครือมาศ ตุงใย
63083017460 นางอมลวรรณ ไพรพนากุล
63083017461 นางสาวพัทธ ธีรา อุ�นใจ
63083017462 นางสาวอุบลวรรณ แก#วสิทธ์ิ
63083017463 นางสาวก่ิงกาญจน ดวงตะกูล
63083017464 นางสาววนิตศรา กับเปTง
63083017465 นางสาวปติมาพร ปาลี
63083017466 นางสาวสิรัชญา วงค แปง
63083017467 นางสาวศตพร ปHนไชย
63083017468 นางสาวนาริษา มุณี
63083017469 นางสาวศุภานันท แดงอร�าม
63083017470 นางสาวณัฐรดา ใจเย็น
63083017471 นางสาวชลินทร อารีโกเศศ
63083017472 นางสาวชาลินี อานนท 
63083017473 นางสาวภัทรารวีย ตึกขาว
63083017474 นายสถิตย บุรนาค
63083017475 นางสาวรัชนีภรณ ปราศัย
63083017476 นางสาวรัญชิดา หวังกิจ
63083017477 นางสาวชุติมา มัทการ
63083017478 นางสาวณัฐณิชา เทพภิบาล
63083017479 นางสาวปาริชาติ แก#วศักด์ิ
63083017480 นายณัฐวุฒิ มีเมล 
63083017481 นางสาวลัดดาวัลย สันติชัยชาญ
63083017482 นางสาวเสาวลักษณ น#อยบุญตัน
63083017483 นางสาวสิริรัตน ดอนมูล
63083017484 นางสาวดวงฤทัย มาลัยหวาน
63083017485 นายมนต สันต สุวรรณศรี
63083017486 นายกฤษณ อุทัยผล
63083017487 นายแสงชัย ยอดกําทอน

หน#า 603 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017488 นางสาวภูริชญา จํารุณฉาย
63083017489 นางสาวพัชราภรณ เจริญวงศ 
63083017490 นางสาวจุฑารัตน คําแปงเชื้อ
63083017491 นางสาวมณฑกาญจน คงคา
63083017492 นายศิระศักด์ิ ครองไชย
63083017493 นายชานนท บุญสูง
63083017494 นางสาวชาลิณี อารมณ พุทธคุณ
63083017495 นายนเรศ สืบส�ง
63083017496 นางสาวศิริพร แต#มเก�ง
63083017497 นายพิทยา ทิพเนตร
63083017498 นางสาวธนภรณ คุณศรี
63083017499 นางนิลาวัลย อินทวงค 
63083017500 นางสาวปวีณา แสนที
63083017501 นายชนะชัย กันทะอุโมงค 
63083017502 นางสาวอําไพ ใจมา
63083017503 นายวีระศักด์ิ ต#นศรี
63083017504 นางสาววนิดา อุปการะ
63083017505 นายชินราช จอมกันท 
63083017506 นายวิศว จงไพบูลย 
63083017507 นางสาวศศินภา หมอช#าง
63083017508 นางสาวสุพัตรา ฟองบัว
63083017509 นางสาวสาธิญาณี จันทวงค 
63083017510 นางจิราภรณ แปงคํามูล
63083017511 นางสาวชัญญานิษฐ ฝ1ปากเพราะ
63083017512 นายชูศักด์ิ พุ�มโพธ์ิ
63083017513 นางสาววิไลวรรณ ดงเย็น
63083017514 นางสาวซากีน�า เซลามัน
63083017515 นายธนวัฒน ศรีธนาภา
63083017516 นางสาวรังษิยา ถามูล

หน#า 604 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017517 นางสาวเกวลิน สถิตย ทรัพย ยิWWง
63083017518 นายวชิระ ดวงดี
63083017519 นายกนกศักด์ิ กังวาลวงค 
63083017520 นางสาวปHยธิดา จันทร กูล
63083017521 นายณัฐวัฒน กันธายอด
63083017522 นางสาวธัญลักษณ โยธาราษฎร 
63083017523 นางจารุณี ปHยภัทรภิญโญ
63083017524 นายณัฐพงษ วงศ โสภา
63083017525 นางสาวพีรญา สุนันท 
63083017526 นางสาวณิชิฎา วรกุล
63083017527 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณทศ
63083017528 นางสาวมยุรา นายแก#ว
63083017529 นายทัศไนย ว�องวุฒิญาณ
63083017530 นางสาวเจนจิรา ยะอุโมงค 
63083017531 นางสาวพิมพาพร บุตรแก#ว
63083017532 นายอติวิชณ พละหงษ 
63083017533 นางสาวกรรณิการ ตาคํา
63083017534 นางสาวณัฐมล ขจรคํา
63083017535 นางสาวสุพาภรรณ ปรามาลย 
63083017536 นายอังคาร มหาวรรณ 
63083017537 นางสาวพัชราพัฒน ปณัฏฎา
63083017538 นางสาวเฟ_Zองนภา แก#วมีสุขสินชัย
63083017539 ว�าที่ร#อยตรีทศพร กรใหม�
63083017540 นางสาววรรณทนา ทาสิงห คํา
63083017541 นางสาวกมลวรรณ สวนสง�า
63083017542 นายปรเมศวร ป7ญญา
63083017543 นางสาวศิริรักษ ลีสม
63083017544 นางสาวชัชนาภรณ วงค ทนา
63083017545 นายชิษณุพงศ ศรีวรรณชัย

หน#า 605 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017546 นายพชร คงเพชรศักด์ิ
63083017547 นายพงศธร แสนวิจิตร
63083017548 นายพิสิษฐ บุญหล#า
63083017549 นางสาวศิรินทิพย ชัยมงคล
63083017550 นายศักด์ินคร คําภีระ
63083017551 นางสาวนิลุบล อ�อนน#อม
63083017552 นางสาวกมลวรรณ วราโพธ์ิ
63083017553 นางสาวกัณติมา ธนานุรัตน 
63083017554 นางสาวอมรรัตน บูชาเนตร 
63083017555 นายเฉลิมชัย ย้ิมแย#ม
63083017556 นายวีรินท ลิตา ชนะพิมพ 
63083017557 นายศุภฤกษ ชัยยา
63083017558 นางสาวสุมิตรา รามสูต
63083017559 นางสาวนันทิกานต ต�ะวรรณา
63083017560 นางสาวนฤมล เตจ�ะ
63083017561 นางสาวพิมพกานต พลอินทร 
63083017562 นางสาวพรวิกา ไชยสาร
63083017563 นางสาวสุภารัตน นันท ไชยวงค 
63083017564 นายสมเพชร เชื้อหมอ
63083017565 นางสาวมัณฑนา วิเทศสนธิ
63083017566 นางสาวจรรจิรา ยาสมุด
63083017567 นางประภาศรี ป7ญญาแก#ว
63083017568 นางสาววันทนีย ชัยอินต�ะ
63083017569 นายพันธ ณุวัฒน สุวรรณรัตน 
63083017570 นางสาวลักขณา ปHนตาเสน
63083017571 นางสาวสกุลรัตน ใจหม้ัน
63083017572 นางสาวปHยะฉัตร สาหัสชาติ
63083017573 นายศัษตวรรษ ตาเปTง
63083017574 นางสาวอาทิตยา วงศ มี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017575 นายวรวุฒิ วัจน นาถรุ�งโรจน 
63083017576 นางสาวพิชญานี คําแสน
63083017577 นายตฤณภัคพล จันทร พิมล
63083017578 นายอภิวัฒน นันนวล
63083017579 นางสาวปHยะธิดา กรุงมณี
63083017580 นางสาวศุจีภรณ พรมเกษา
63083017581 นางสาวมนัสนันท เถาว จันทร วงศ 
63083017582 นางสาวพรรษา อาปู
63083017583 นางสาวอริสา ชัยวงค 
63083017584 นางสาวอาทิตยา อาทิตยวัฒน 
63083017585 นางสาวนัชชา แถลงนิตย 
63083017586 นายจาตุรงค สวัสดี
63083017587 นางสาวกุลริศา สวันสุ
63083017588 นายจักรกฤษณ พิทาคํา
63083017589 นางสาวประภาสร จินะตา
63083017590 นางสาวสุภัชชา อุปาละ
63083017591 นางสาวโอวปอ ขัดคํา
63083017592 นางสาวนัชชา คันธะชุมภู
63083017593 นางยุพารัตน เตชะนันท 
63083017594 นางสาวณัฐวรรณ ต�ะเสาร 
63083017595 นางสาวปวีณา วิศรีใจ
63083017596 นางสาวสุภาวดี เข่ือนควบ
63083017597 นางสาวจิราพร วงศ เทพ
63083017598 นางอรอนงค วงค ขัติย 
63083017599 นางสาวสาวิณี มงคล
63083017600 นางสาวกันตินันท คําตา
63083017601 นายอนุชาติ คําแสน
63083017602 นายสุรพจน โพธ์ิสันติ
63083017603 นายวัชพล บัวแสง

หน#า 607 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017604 นางสาวรุ#งตะวัน บังคมเนตร
63083017605 นายศุภมงคล ทะระถา
63083017606 นางสาวชลธิชา ก2องแก#ว
63083017607 นายวันเฉลิม สายสืบ
63083017608 นางสาวหทัยพร หินใส
63083017609 นางสาววิสุดา กาวิชัย
63083017610 นางสาวกาญจนา ชมภูงาม
63083017611 นางสาววลัญช กมล ต�อมดวงแก#ว
63083017612 นางสาวอัญฤดี มีใจ
63083017613 นายชัชพงษ คําชื่น
63083017614 นางศศิวรรณ เทพศักด์ิ
63083017615 นางสาวกฤติยา บุญป7Pน
63083017616 นางสาวอนิศรา อ�อดผูก
63083017617 นายปHยทรรศน บัติป7น
63083017618 นายจักรกฤษ แก#วคําฟู
63083017619 นางสาวโยษิตา ใจฟูโน
63083017620 นายธีระพงศ กันต๊ิบ
63083017621 นางสาวญาสุมินทร ก2องดี
63083017622 นางสาวศศิวิมล ตาคํา
63083017623 นางสาวสุภาพร ภูเขียวขํา
63083017624 นายคีตภักด์ิ พนัสธาดา
63083017625 นายธนภัทร สายโกสุม
63083017626 นางสาวดวงพร เสวิกา
63083017627 นายโสภณ คําปา
63083017628 นางสาวชลิศา สุยะมงคล
63083017629 นายต�อเผ�า โฆษิตเลิศวัฒนา
63083017630 นายณัฐกรณ จินสกุลแก#ว
63083017631 นางสาวแสงอุษา ยะกิจ
63083017632 นางสาวชลิตา ย่ังยืน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017633 นายศิวกร ใฝJการงานสัมพันธ 
63083017634 นางสาวกรรณิการ ดงแสนแก#ว
63083017635 นางสาวทิพาพร คํามูล
63083017636 นางสาวพิชญ ชานันท แก#วเป1Uย
63083017637 นางสาวชนากานต แสนคํา
63083017638 นายอภิกุล หลักม่ัน
63083017639 นายนนทวัฒน ไตรรุจีรานนท 
63083017640 นางสาวศิริลักษณ ไชยชนะ
63083017641 นางสาวศรัญญา ศรียอด
63083017642 นางสาวญาณพัฒน ยาธิ
63083017643 นายธีรพงศ สถาน
63083017644 นางสาวธาริณี ทาทะรักษ 
63083017645 นายนิกร ปากหวาน
63083017646 นางสาวธนิดา เข่ือนเพชร
63083017647 นางสาวทรรศน มน แสนพุทธ
63083017648 นางสาวกิตติกานต บุญมี
63083017649 นายศิรภัทร ทาทอง
63083017650 นางสาวลัดดาวัลย รัตนา
63083017651 ว�าที่ร#อยตรีณัฐพัฒน แสงศักด์ิ
63083017652 นางสาววรรณิภา วงค บุญมา
63083017653 นางสาวมนทิพย สายเย็น
63083017654 นางสาวนิตยา แสงสว�าง
63083017655 นางสาวณัฐชา พรมมาศรี
63083017656 นางสาวศิโรรัตน บ�อแก#ว
63083017657 นางสาวสุพัตนาพร อินทะจันทร 
63083017658 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณศรี
63083017659 นางสาวมนัสภรณ ยานะดํา
63083017660 นางสาวจิรนันท ไหมคํา
63083017661 นางสาวมินตรา แสงธรรมโชติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017662 นายศรัณย อ#วนเส#ง
63083017663 นางสาวพรพิมล โพธิ
63083017664 นางสาวสิรินทร รัตน สิงห คํา
63083017665 นายนพกร โนจา
63083017666 นายวันชัย ตามพระหัตถ 
63083017667 นางสาวพิมประภา อนุ
63083017668 นายชวภณ ทิพยตระกุล
63083017669 นางสาวชุติกาญจน สุภาพ
63083017670 นายจักรชัย หนูสา
63083017671 นางสาวธิดาภรณ ดีพอ
63083017672 นายกิตติกวิน วิชัย
63083017673 นางสาวเหมศร ยาดี
63083017674 นางสาวชมพูนุช อุ�นใจ
63083017675 นางสาวสุภารัตน วิชาโห#ง
63083017676 นายอัษชญนันท ชัย รินสม
63083017677 นายวีระพงษ ไพรวัลย คีรี
63083017678 นายภาณุพงศ ขัดวิญญา
63083017679 นายวีระศักด์ิ บุญสงค 
63083017680 นางสาวกมลวรรณ สุเภากิจ
63083017681 นางสาวจิราพร อวดมาก
63083017682 นายธนาวัฒน ยอดคําป7น
63083017683 นางสาวกมลรัตน สารลิขิต
63083017684 นายธีรพล ม่ังค่ัง
63083017685 นางสาวจุฑาทิพย เทพวงค 
63083017686 นางสาวศิรประภา กาวัน
63083017687 นางสาวพลับพลึง ป7ญญาวงค 
63083017688 นางสาวอมรา ป7ญญาตา
63083017689 นางสาวกัลญารัตน ประเสริฐขรวงศ 
63083017690 นายไกรภพ เหล�าว�าง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017691 นายสิทธิพล สเภาคํา
63083017692 นายฉัตรชัย รินนายรักษ 
63083017693 นางสาวชนิกา ใจบุญยงค 
63083017694 นางสาวพิชญาภัค แหลมคม
63083017695 นางสาวศุภลักษณ พิรุณนภา
63083017696 นางสาวอรุณรัตน นันทะเขียว
63083017697 นางสาวมรกต เมืองสืทธ์ิ
63083017698 นางสาวศิรินทิพย กันธาแก#ว
63083017699 นายขุนพล ทิพย ประวงค 
63083017700 นายพีรพล วิจิตร กุล
63083017701 นายเกรียงไกร ปRอคําป7น
63083017702 นางสาววิไลวรรณ ชัยวงค 
63083017703 นายธนัสม บุญธีรารักษ 
63083017704 นางสาวศจิกา วงศ ไชย
63083017705 นายศรันยู ดีอุด
63083017706 นายชยพล ติใหม�
63083017707 นางสาวศรัญญา รู#มาก
63083017708 นางสาวนัฐชนัญ จันทร ใจ
63083017709 นางสาวสุพชยาฌ ยอดรัก
63083017710 นายนพชัย เจริญสุข
63083017711 นางสาวพรผกา บุญท#าวแก#ว
63083017712 นางสาวชุติกาญจน สุทธใจดี
63083017713 นางสาวประวีณา บัวศรี
63083017714 นางสาวบุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน
63083017715 นางสาวปHZนแก#ว เอี่ยมรัตนากุล
63083017716 นางสาวศศิประภา ขนาดจิตรกร
63083017717 นายอนพัทย ไชยมะโน
63083017718 นางสาวนฤภร เจริญสุข
63083017719 นายกิตติชัย โพธ์ิเส็ง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017720 นางสาวศุภีพิชญ ทองประไพ
63083017721 นางสาวณัฐมณ ศรีหงศร
63083017722 นางสาวนิตยา แสงเมือง
63083017723 นางสาวนิสาชล ลาวิตา
63083017724 นางสาวสายสุณี นวลแก#ว
63083017725 นายภูมิศักด์ิ สว�างกุล
63083017726 นางสาวพิมลรัตน ใจกว#าง
63083017727 นางสาวณัติธิดา เกตุณรงค 
63083017728 นางสาวชนากานต วงศ ประสิทธ์ิ
63083017729 นางสาวธันยธรณ พลายงาม
63083017730 นางสาวรักชนก เพชรใหญ�
63083017731 นางสาวพักตร จุรีพร ฉิมพาลี
63083017732 นางสาวพิรุณรัตน เมธา
63083017733 นายบุญญฤทธ์ิ ท#าวเข่ือน
63083017734 นายศตายุ ใจเพชร
63083017735 นายจักรพัทร มาลามณีรัตน 
63083017736 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณรัตน 
63083017737 นางสาวอมรรัตน พลเหิม
63083017738 นายถิรวัฒน ทําเพียร
63083017739 นางสาวจันทกานต อินจันทร 
63083017740 นางสาวกันต ฤทัย ไกรกฤษ 
63083017741 นางสาววัชรีพร ผัดแก#ว
63083017742 นางสาวลลิตา อินต�ะลาศ
63083017743 นางสาวธัญลักษณ ผมทํา
63083017744 นางสาวปราณปรียา ศรีลองเมือง
63083017745 นางสาวอารยา ผลรุ�ง
63083017746 นางสาวจรรยา เทนสันเทียะ
63083017747 นายสิรภพ สวนดอก
63083017748 นายอาภากร ชัยพิวงศ 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017749 นายเกียรติพล ดํารงเจริญศักด์ิ
63083017750 นางสาวพรพิมล สมร�าง
63083017751 นายพงศกร โพธ์ิอ�อง
63083017752 นายทินภัทร แมลงภู�
63083017753 นายอนันดา สกุลพระพร
63083017754 นางสาวทักษพร ศรีนายก
63083017755 นายพงศกร คําเข่ือน
63083017756 นางสาวไพรินทร ใจแก#ว
63083017757 นางสาวนันทิกานต แก#วมา
63083017758 นางสาวนัฐชา มนตรา
63083017759 นางกัญญาภัทร สุดาจันทร 
63083017760 นางสาวมัลลิกา คําใจ2
63083017761 นายชนาธิป ธรรมทอง
63083017762 นายวสุภัทร กวนหลวง
63083017763 นางสาวศิลปQศุภา นฤมลนภากร
63083017764 นายอธิรักษ วิจิตรวรรณ
63083017765 นางสาวกัลยกร คําพุฒิ
63083017766 นางสาวสร#อยสุดา หล#าเฟย
63083017767 นางสาวอาภัสรา สุขะปานนท 
63083017768 นางสาวอุไรวรรณ เครือศิริ
63083017769 นางสาวฉวีวรรณ จันตี
63083017770 นายณัฐพงศ พวงเรือนแก#ว
63083017771 นายฐปนรรฆ สีม�วง
63083017772 นางมลฤดี ษมาจิตสวยงาม
63083017773 นางสาวเกษนิภา คุณยศย่ิง
63083017774 นายเกษม น#อยแกง
63083017775 นายมงคล ต#นศิริ
63083017776 นายทินกฤต จอมหล#าพีรติกุล
63083017777 นางสาวรุจิรา นึกชัยภูมิ

หน#า 613 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017778 นายวุฒิชัย อุ�นชู
63083017779 นางสาวจีราวรรณ จันต�ะนาเขต
63083017780 นายณัฏฐกิตต์ิ ได#พร
63083017781 นางสาวนภาพร รักษาวารีเลิศ
63083017782 นางสาวยุพาพร คํามูล
63083017783 นายยุทธวีร มนกลม
63083017784 นายศิวกร ช#างทอง
63083017785 นายรัชตะ ชื้นขจร
63083017786 นางสาวอริสรา ผุดผ�องพรรณ
63083017787 นางสาววันระวี แสงอาคม
63083017788 นางสาวณัฐสุดา กาวีวน
63083017789 นางสาวสุธีรา พรหมขัติเเก#ว
63083017790 นายอภิวัฒน วงศ วัน
63083017791 นายวีรภัทร ยาโนละ
63083017792 นายธราธิป ยาระนะ
63083017793 นายชยากร ปHนตา
63083017794 นายธิติวัฒน พุทธิมา
63083017795 นายธนกร ป7ญญาช�วย
63083017796 นางสาวมนัสพร ไชยป7ญญา
63083017797 นายสุภิวัฒน ไชยเทศ
63083017798 ว�าที่ร#อยตรีหญิงศิริพร โนโชติ
63083017799 นางสาวภัทรจิรา พระวิทูรย 
63083017800 นางสาววิมลรัตน กันทาธรรม
63083017801 นางสาวชนิดา อุตตะมะ
63083017802 นางสาวทิพย วิมล วงค แก#ว
63083017803 นางสาวกนิษฐา โพธิขาว
63083017804 นายณัฐวัฒน กิติกําจรฤกษ 
63083017805 นางสาวธารทิพย ม�วงสาร
63083017806 นางสาวเกศราภรณ มารศรี

หน#า 614 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017807 ว�าที่ ร.ต.หญิงเพชรรัตน กุลพินิจมาลา
63083017808 นางสาวรัชนีกร ใบสุขันธ 
63083017809 นางสาวเสาวลักษณ ใหม�กันทะ
63083017810 นางสาวศุภลักษณ กันทา
63083017811 นางสาวชฎากาญจน โกเสนตอ
63083017812 นางสาวจิราพร ปุคําปวง
63083017813 นางสาวกณิกา ศิลายศ
63083017814 นายชัทพล ใจระวัง
63083017815 นายเดชฤทธ์ิ พึงสงวน
63083017816 นางสาวจิรารัตน วงษ ษา
63083017817 นางสาวกชพรรณ อินต�ะธิมา
63083017818 นายโสภณะ จอมวิญญาณ 
63083017819 นายพิชิตพล เผ�าคํา
63083017820 นางสาวฐิติรัตน หม#อชัยวงค 
63083017821 นางสาวกมลทิพย ป7นวงศ 
63083017822 นางสาวมัลลิกา ประกาศ
63083017823 นางสาวกรรณิการ แดงหม�อง
63083017824 นางสาวกมลทิพย ใจใหญ�
63083017825 นางสาวเสาวลักษณ ดวงแก#ว
63083017826 นางสาวกัณฐิการ ริมพิสอน
63083017827 นางสาวมณีรัตน วงค สวัสด์ิ
63083017828 นายคมสันต์ิ หาญวานิช
63083017829 นางสาววิภาดา ทิมกลั่น
63083017830 นางสาวณัฐวิภา ไพศาล
63083017831 นายเชตุพน แผ�นทอง
63083017832 นางสาวทัศนีย แก#วมา
63083017833 นางสาวศิวภรณ แก#วสระแสน
63083017834 นางสาววิริยา แสนจันทอง
63083017835 นางสาวนภสร ไชยสอน

หน#า 615 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017836 นางสาววนิดา ภูเมืองปาน
63083017837 นางสาวปานรวี ทองประเทือง
63083017838 นางสาวพชรมล หมูคํา
63083017839 นางสาวอัจฉรา ฤทธิมนตรี
63083017840 นางสาวจิราพร ต�ะนาง
63083017841 นายณัฐพล บุญเทพ
63083017842 นางสาวมารศรี เงินเย็น
63083017843 นางสาวอัจฉราพร เตชะหงสา
63083017844 นายสุรชาติ ยอดสุวรรณ 
63083017845 นายณัฐพล ถ่ินนอก
63083017846 นางสาววราลักษณ กรมทนา
63083017847 นางสาวสุทธินันท เมืองมูล
63083017848 นายธรรมวุฒิ โกสุมาฃย 
63083017849 นางสาวรสสุดา สาระจันทร 
63083017850 นางสาวณัฐนรี อุประโมงค 
63083017851 นางสาวนวรัตน ก�อเจดีย 
63083017852 นายนพรัตนื สมบูรณ 
63083017853 นางสาวณิชากร พานโพธ์ิทอง
63083017854 นางสาวพรรณผกา กระจ�างฉัตรวิไล
63083017855 นางสาวณัฐมน บุญมาโตน
63083017856 นางสาวเสาวลักษณ เมืองใจ
63083017857 นายณัฐดนัย พานิชกุล
63083017858 นางสาวชลลดา แอบอุ�น
63083017859 นางสาวศิริลักษณ ชัยชนะ
63083017860 นางสาวเบญจมาศ ญาติทอง
63083017861 นายสุรพงษ ปHงแก#ว
63083017862 นายปฏิภาณ ใจกาวัง
63083017863 นางสาวนัฐฐาพร ไชยนา
63083017864 นางแพรสุดา แสนสามารถ

หน#า 616 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017865 นางสาวชุติมดี จะประสงค 
63083017866 นางสาวนิภาพร เงินมูล
63083017867 นายวิศิษฐ เจริญอึ๊ง
63083017868 นายสุรพงษ เป1Zยมสุวรรณศิริ
63083017869 นายณัฐสิฐ เมืองปา
63083017870 นายนรินทร เทพวงค 
63083017871 นางสาวกันย สุดา วงศ Wใจจา
63083017872 นางสาวจําลองลักษณ พูดฉลาด
63083017873 นางสาวกรณิภาอัณณ แซ�วะ
63083017874 นางสาวเปรมกมล ทามะณีวรรณ
63083017875 นางสาวพันธิวา เมืองมูล
63083017876 นางสาวพรรณนารายณ พงศ Wนราวัฒน 
63083017877 นางสาวทักษพร มะโนกุล
63083017878 นางสาวทินมณี ครูบา
63083017879 นางสาวนภัทรกมล เกษอุดม
63083017880 นางสาวแสงอนันท ธินา
63083017881 นายรัตน สุพล นันทเสน
63083017882 นายครรชิตพล ชมชื่น
63083017883 นายสรัล เจียรรัตนสวัสด์ิ
63083017884 ว�าท�WWร#อยตรีหญิงพัชรินทร ทะหาร
63083017885 นายณัฏฐภัสส ยะราช
63083017886 นางสาวอัญชลี ปHงยศ
63083017887 นางสาวสุจิตรา โสภา
63083017888 นางสาววนิชยา สุทธเสนา
63083017889 นางสาวพิกุลทอง แสนตา
63083017890 นางสาววิมลลักษณ คําเกิด
63083017891 นางสาววราภรณ สุวรรณทร
63083017892 นายประวุฒิ สืบคุณะ
63083017893 นางสาวพรรณทิวา ใจเงิน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017894 นางสาวมนัสนิตย แสนเงิน
63083017895 นางสาวสัจจานิตย เขตสิทธ์ิ
63083017896 นางสาวธีราภรณ สมสวย
63083017897 นางสาวศุภาพิชญ วงศ หาญ
63083017898 นายคมสัน ป7ญญาเรือน
63083017899 นายรัตนากร บุญป7Pน
63083017900 นางสาวจุฑารัตน ปานเนียม
63083017901 นางสาวทิพย สุดา ปามา
63083017902 นางสาวศิริรัตน หอมแม#น
63083017903 นายนิพงษ วงศา
63083017904 นางสาวณัฐณิชา สักออน
63083017905 นายพิศาล อินทราวุธ
63083017906 นางสาวชุติกาญจน สุทธิ
63083017907 นางกุลชญา กันธิยาใจ
63083017908 นางสาวรัตนาพร ป7ญญาเจริญ
63083017909 นางสาวบุณยานุช บ#านสระ
63083017910 นางสาวฐิติมา พุทธา
63083017911 นางสาวเนตรนภา ดาเรือน
63083017912 นางสาวเพชรกนก ศิริโส
63083017913 นายชาญวุฒิ ค#าขาย
63083017914 นายภรันยู ศรีธิ
63083017915 นางสาวฟRาสุภา วันดี
63083017916 นางสาวภัทราภรณ พรมเทศ
63083017917 นางศิริประภา คนงาน
63083017918 นางสาวชื่นจิต จันทาพูน
63083017919 นางสาวปวีณา สุจา
63083017920 นางสาวมณฑิรา สุภารักษ 
63083017921 นางสาวเกษวราภรณ ชุมภูสืบ
63083017922 นายวิวัฒน ตันต๊ิบ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017923 นายธีรชน ชนกล#าหาญ
63083017924 นางสาวอัจจิมารินทร มะโนวงค 
63083017925 นายชิษณุชา บุณยบวรวิวัฒน 
63083017926 นางสาวกัญจน ชญา ป7ญญานาค
63083017927 นายภูริพัฒน ปุณณวนิช
63083017928 นางสาวพรกนก การะเกตุ
63083017929 นางสาวนภสร ชุมภู
63083017930 นางสาววรรณวิสา กันทา
63083017931 นางวรัญญ รัตน ก่ิงคํา
63083017932 นางสาวศิรนันท วงศ ตา
63083017933 นายคมสัน เชาวน มาศ
63083017934 นางชรินรัตน ธรรมกันทะ
63083017935 นางสาวลลิตา สุป7ญโญ
63083017936 นางสาวพัชราภรณ นามพรม
63083017937 นางสาวธัญชนิต ศรีเรืองฤทธ์ิ
63083017938 นางสาวนรีรัตน พิพัฒนโกมิน
63083017939 นางสาวณัฎฐนิช ชาวน�าน
63083017940 นางสาวมาริษา คันใจ
63083017941 นางสาวรติมา ชัยรุ�งมณีดํารง
63083017942 นายภาวัต สมศรี
63083017943 นายจุลพงษ สมนาสัก
63083017944 นางสาวเพ็ญนภา มีสัตย 
63083017945 นางเอมอร วงศ แสง
63083017946 นางสาวพัฒน ธนันท อารีย 
63083017947 นายสิรวิชญ สอนจีน
63083017948 นางสาวอัจฉพร ไชยา
63083017949 นางสาวอามีนตา ชูเมือง
63083017950 นางสาวบุญทิภา เทียนอินทร 
63083017951 นางสาวปวรินทร อินแตง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017952 นางสาวเยาวเรศ สุพันธ 
63083017953 นางสาววีริยาภรณ อินทรรุจิกุล
63083017954 นางสาวณัฐธิดา จันเต็ม
63083017955 นายจักรพงศ รื่นสุคนธ 
63083017956 นายพงศกร กันทะพรหม
63083017957 นางสาวสิริมงคล แซ�ต๊ัน
63083017958 นางสาวจุฑามาศ ผัดกาศ
63083017959 นางศิริรัตน ดาวเวียงกัน
63083017960 นางสาวพนิดา อําพันธ 
63083017961 นายพงศธร อรุณประเสริฐ
63083017962 นางสาวกนกวรรณ สวัสดี
63083017963 นางสาวทิพย สุคนธ อิ่นคํามา
63083017964 นายภาสกร ปานะ
63083017965 นางสาวธนพร พงษ อมรพรหม
63083017966 นายพงค ศิริ มะโนป7น
63083017967 นางสาวป7ญญาภรณ อักษรแปลง
63083017968 ว�าที่ร.ต.หญิงณภัค สหายมิตร
63083017969 นางสาวชนิตา นาระต็ะ
63083017970 นายนันทกุล พรมมี
63083017971 นายนัฐพงค ใจคําป7น
63083017972 นางสาวทิพปภา วัยวาส
63083017973 นางสาวอภิชญา ทาหะพรหม
63083017974 นายธวัชชัย ไชยวัน
63083017975 นางสาวกนกวรรณ อุดป7Pน
63083017976 นายตุลยวัต วุฒิเจริญ
63083017977 นางสาวกมลชนก ขันตรี
63083017978 นายอดุลย ดีดี
63083017979 นางสาวกัญญารัตน จันตาบุญ
63083017980 นายกฤษฎาพร แก#วมูลสา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083017981 นางสาวรัชนีพร ก2องแก�น
63083017982 นายธนพล กัลปพฤกษ 
63083017983 นางสาวขนิษฐา จิตตรง
63083017984 นายณัฐชานนท บุญเติม
63083017985 นายปรัชญายุทธ ว่ิงเร็ว
63083017986 นายอภิศักด์ิ บุญเหมือน
63083017987 นางสาวเสมอแข ใบยา
63083017988 นางสาวณัฐนันท ใจซ่ือกุล
63083017989 นางสาวมิลตรา อุทธิยา
63083017990 นายนพรัตน บุญยวง
63083017991 นางสาวมนัสนันท ธุวะคํา
63083017992 นางสาวแพรวนภา สายแวว
63083017993 นางสาววิลาวัลย ใจมูล
63083017994 นางสาวฐิติมา มาท#าว
63083017995 นายอานนท ต2าใหล
63083017996 นายพงศกร กรมณา
63083017997 นางสาวสาวิตรี การหม่ัน
63083017998 นายอภิชาติ เมืองคํา
63083017999 นายอดิศร มาวงค 
63083018000 นางสาวชญานิษฐ จิตต ใจ
63083018001 นายพีรสิทธ์ิ กองอินทร 
63083018002 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ น้ําชํา
63083018003 นายภูวิศ ช�องแสก
63083018004 นางสาวทิวา ผ�านคํา
63083018005 นางสาวคนึงนิจ เปTงศรี
63083018006 นายธีรศักด์ิ สมิงรัมย 
63083018007 นางสาวรวีวรรณ ปHนตาแจ�ม
63083018008 นางสาวกานต พิชชา อินต�ะมูล
63083018009 นายวีรพงษ วงศ ปHง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018010 นายเกียรคิศักด์ิ ราหุรักษ 
63083018011 นางสาวจุฬารัตน ลาดไหล
63083018012 นางสาวสุทธิดา วงค สิงห แก#ว
63083018013 นางสาวอรพรรณ เมืองเดช
63083018014 นางสาวสุกัญญา ชุ�มจิตร
63083018015 นางสาววิภาพร มูลดี
63083018016 นางสาวกิตติยา ลือยศ
63083018017 นางเพ็ญเพชรสิริ จิตอารี
63083018018 นายมนตรี ถีระแก#ว
63083018019 นายชนะศักด์ิ บุญคง
63083018020 นางสาวหทัยชนก ยอดสุวรรณ 
63083018021 นางสาวกรรณิการ จันธิมา
63083018022 นางสาวธัญชนก ธรรมเสนา
63083018023 นางสาวธนัชพร พันสุภะ
63083018024 นางสาวฐิตินันท ทะรินทร 
63083018025 นายขจรชัย เต2จ�ะมา
63083018026 นางสาวจริยา จักรสุวรรณ 
63083018027 นางสาววลัยพร เทพสมรส
63083018028 นางสาวขวัญฤทัย อุตตะมา
63083018029 นางสาวพรทิพย ชายปJา
63083018030 นายศิริศักด์ิ ขําหลักร#อย
63083018031 นางสาวณัฏฐ วรัตถ ศักด์ิสูง
63083018032 นายนิธิภัทร จันทรวรชาต
63083018033 นายปรีชา ธนะจักร
63083018034 นางสาวรัตติกาล วงค ปHZนแก#ว
63083018035 นายปาริต ป7ญญาใหม�
63083018036 นางสาวรัศนีย มูลยศ
63083018037 นางสาวนภาพร ทอลา
63083018038 นางสาวภิชญาพร วงศ คําแก#ว
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ระดับปริญญาตรี

63083018039 นางสาววรรณิดา ปHนแก#ว
63083018040 นายอดิศักด์ิ ไชยสําพัง
63083018041 นางสาวสุรีย พรรณ สุรินแปง
63083018042 นางรัตนาภรณ กลางวงศ 
63083018043 นางสาวฉัตรมณี ปูJดี
63083018044 นางสาวศรัญญา ทะนาวา
63083018045 นายชานันทร ไชยะราช
63083018046 นางสาวภาไยเรศ พันธ ศิริ
63083018047 นางสาวชนันท กานต มณีสุข
63083018048 นายณัฐวุฒิ แก#วป7Pน
63083018049 นางสาวแพรวพรรณ ต๊ิบถา
63083018050 นางสาวปHยธิดา ไชยขันธ 
63083018051 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมอ�อง
63083018052 นายรุจิภาส ธัมทะมาลา
63083018053 นางสาววิภาดา ประสาทสินธุ 
63083018054 นางสาวเมธินี ไทยราชา
63083018055 นางสาวอิศราภรณ สันมณีวรรณ
63083018056 นางสาววนิดา ยะอูป
63083018057 นางสาวมัชฌิมา ย้ิมแย#ม
63083018058 นายชิษณุพงศ ป7ญญารักษา
63083018059 นางสาวกมลชนก สุพรรณ
63083018060 นางสาววราภรณ บุญทาคํา
63083018061 นางสาวศุภกานต สุวรรณโชติ
63083018062 นางสาวจันทวรรณ มูลปานันท 
63083018063 นางสาวชไมพร อวดเหลี้ยม
63083018064 นางสาวสุกัญญา วงค คม
63083018065 นายกําพล เป1Zยมเพ็ง
63083018066 นายศุภฤกษ ภัยราช
63083018067 นางสาวธัญญา ความสุข
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ระดับปริญญาตรี

63083018068 นางสาวนิรัชพร นาคชุ�ม
63083018069 ว�าที่ร#อยตรีหญิงเบญจวรรณ ป7ญญา
63083018070 นางสาววรานันทน ยอดลิลา
63083018071 นายวราพงค เครืองาม
63083018072 นายกําจร จันทรา
63083018073 นางสาววรรณภา ฉลอม
63083018074 นางสาวพิมลนาฏ สิงหนุกุลกิจ
63083018075 นางสาวกนกพร ชัยวิลยศ
63083018076 นางสาวมลธิชา กันแก#ว
63083018077 นางสาวพรพิมล อนุวงศ 
63083018078 นางสาวภัทธวรา ดวงแก#ว
63083018079 นางสาวเบญจพร สุวรรณ
63083018080 นางสาวอลิษา เจดีย ศรี
63083018081 นางสาววชิราภรณ เชาว วรรณกิจ
63083018082 นางสาวนภารัตน อัมพร
63083018083 นางสาวหทัยทิพย ขัติยะ
63083018084 นายสามารถ ไชยถา
63083018085 นายศักย วริษฐ บุญศรี
63083018086 นางสาวกัญญาภัทร อาชาสมจิตร
63083018087 นายธนวัฒน เรือนสิทธ์ิ
63083018088 นางสาวนภาพร อินเทพ
63083018089 นางสาวนราทิพย อินสุวรรณ
63083018090 นางสาวพัชรี โข�วะกา
63083018091 นางสาวนิยดา ศรหล#า
63083018092 นางสาวปHยะธิดา บัวเรียว
63083018093 นางสาวสุวรรณี ศรีมูล
63083018094 นางสาวสุพรรษา สายวงศ 
63083018095 นางสาวพรพิมล วงศ ต�อม
63083018096 นางสาวนุชนาถ คําอินต�ะ
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ระดับปริญญาตรี

63083018097 นายเทิดศักดิWW คุ#ยต�วน
63083018098 นางสาวกัญจณ วราห สุวรรณชะตัน
63083018099 นางสาวสายสุนีย โตสุวรรณ 
63083018100 นางสาวชไมพร วังงอน
63083018101 นายไทซึเกะ ฮาระดะ
63083018102 นายภานุวัฒน ทองใบ
63083018103 นางสาวกชกร เทพอรชร
63083018104 นางสาวเสาวนีย แก#วเงิน
63083018105 นางสาวอุบลวรรณ กาวิล
63083018106 นางสาวศศิณา มีชื่อ
63083018107 นางสาวชลธิชา เสนาวารี
63083018108 นายธนวุฒิ ธรรมวงศ ชัย
63083018109 นายธนาทอง ปHจดี
63083018110 นางสาวภัคติชล กองขาม
63083018111 นางสาวปรียานุช สกุลฝาง
63083018112 นางสาวสุภาภรณ วรรณฤทธ์ิ
63083018113 นางสาวแรงรัญญา สีงาม
63083018114 นางสาวมณีเนตร สินธุยะ
63083018115 นายอิทธิรัตน ปHงวัง
63083018116 นายวรวรรณ ศรีลาพัฒน 
63083018117 นายธีรวัฒน กันทะ
63083018118 นางสาวจริงจริง อินต�ะวงศา
63083018119 นางสาวจรัญญา ยะมา
63083018120 นายวัจสันต ป7ญญาใจ
63083018121 นายนิฐิพัฒน ภูปาน
63083018122 นางสาวจิราพร สายไหม
63083018123 นางสาวจิราพัชร ขันทะ
63083018124 นางสาวอัญชิสา ช#างโคร�ง
63083018125 นางสาวนวฬส วงษ สุเทพ
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ระดับปริญญาตรี

63083018126 นางสาวชานาซ วิทยากรณ 
63083018127 นางสาวภานัสนันท วงศ ทะเล
63083018128 นางสาวประภัสสร แบ�งทิศ
63083018129 นางสาวจีราพรรณ ย่ีเผต๊ิบ
63083018130 นายเกียรติศักด์ิ ทิพย มี
63083018131 นางรานี เขมอาทร
63083018132 นางณัชชา ยืนชีวิต
63083018133 นางสาวพิมพร คํามูลใจ
63083018134 นางสาวพิมพ ผกา กันทะรส
63083018135 นางสาวสกุลณา ขันธิ
63083018136 นางสาวอชิรญาณ อาสุ
63083018137 นางสาวมัณฑนา สร#อยแก#ว
63083018138 นางสาวศิริวิมล ซุนสัก
63083018139 นางนิศากร ขึมจันทร 
63083018140 นายจักร กริช พรหมเรืองฤทธ์ิ
63083018141 นางสาวพัชราภรณ หม่ันเรียน
63083018142 นายสิทธิเดช จอมปRอ
63083018143 นางสาวช�อผกา สินธุ ศักด์ิ
63083018144 นางสาวสุพัตรา ยศถามี
63083018145 นางสาวหทัยภัทร วุ�นแม�สอด
63083018146 นางสาวอรุโณทัย ป7ญญา
63083018147 นายณัฐชา ชึรัมย 
63083018148 นายกิตติคุณ นามแก#ว
63083018149 นางสาวศิริพร กระจายทรัพย 
63083018150 นายสันติ แสนหล#า
63083018151 นางสาวปวันรัตน พิทักษ วนาศิริ
63083018152 นางสาววราภรณ ตาแก#ว
63083018153 นางสาววราภรณ เฟ_Zองฟู
63083018154 นางสาวจิราวรรณ ชัยวงศ 
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ระดับปริญญาตรี

63083018155 นายวีรพล จิตมานนท 
63083018156 นางสาวกนกพรรณ ปานแก#ว
63083018157 นางสาวสุวิมล ทองปHนตา
63083018158 นายวชิระ อุปนันท 
63083018159 นางสาวกาญจนา เรือนคําฟู
63083018160 นายชุติพงศ โพธ์ิหย�า
63083018161 นางสาวเกตสุณีย แสนคําปHน
63083018162 นางสาวโชติกา สิทธิมา
63083018163 นางสาวกนกวรรณ วะเท
63083018164 นายดุสิต ฟองจันทร 
63083018165 นายธนวัฒน วัฒนาณรงค 
63083018166 นางสาววรรนวลี ตาลตา
63083018167 นางสาวณัฐกานต กันชัยสัก
63083018168 นางสาวณิพัชทรา รับรู#
63083018169 นายอัฐยา งามขํา
63083018170 นางสาวธมลวรรณ ฟองเงิน
63083018171 นางสาวปนัดดา รอยศรี
63083018172 นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย 
63083018173 นางสาวสุธาสินี ตะน#อย
63083018174 นายศุภชัย รัตนไพบูลย 
63083018175 นางสาวเทพิน คําสุนันท 
63083018176 นางสาวขนิษฐา ก2าวิตา
63083018177 นางสาวรุ�งทิวา วรรณวิท
63083018178 นายฤทธิศาสตร อินต�ะปะ
63083018179 นางสาวสุรารักษ สินทรัพย 
63083018180 นางสาวขนิษฐา พรมจินดา
63083018181 นายศุภเชษฐ สืบป7นใจ
63083018182 นางสาวอังคณา คํามาเมือง
63083018183 นายนฤดม แก#วเจริญ
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63083018184 นางสาวป7ทมาภรณ สุยาว
63083018185 นางสาวอัจฉราภรณ สุขแจ�ม
63083018186 นางสาวสริตา สุนันทา
63083018187 นางสาวณฐรัตน ศรป7ญญาพันธุ 
63083018188 นายธนากร ทําดี
63083018189 นางสาวชัญญาณิช ยอดมาลัย
63083018190 นางสาวสุชาลิณี ดวงแก#ว
63083018191 นางสาวณัฐริกา ตาเร็ว
63083018192 นายปHยณัฐ จันทร จรมานิตย 
63083018193 นายอภิรัตน รัตนศิลา
63083018194 นางสาวจารุวรรณ วงศ เขียว
63083018195 นางสาวณภัทร พุฒพันธ 
63083018196 นางสาวสิรินทรา ศรีคุ#มเหนือ
63083018197 นางสาวณัฐณิชา วัฒนเดช
63083018198 นายมโนธัช บุญทํานุก
63083018199 นางสาวอุบลรัตน จันเรืองศรี
63083018200 นายกฤษฎา เขียวธง
63083018201 นายวุฒิพร เมฆโพธิ
63083018202 นางสาวพัชราภรณ เผ�ากันทะ
63083018203 นางสาวดรุณี อุประโจง
63083018204 นายสุวภาพ จินะราช
63083018205 นางสาวเกศรา ไชยลังการ
63083018206 นางสาวปภาวรินทร สุดแดนไพร
63083018207 นางสาวณัฐกานต รุ�งเรือง
63083018208 นางสาวพิชญา พรหมมี
63083018209 นายสุทธิศักด์ิ จอมทอง
63083018210 นายชยุตพงศ วุฒิ
63083018211 นางสาวปุณฑริกา ปุกมณี
63083018212 นางสาวศศิมา ธรรมสิทธ์ิ
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63083018213 นางสาวราตรี งามเมือง
63083018214 นายศักดินันท บัวบาน
63083018215 นางสาวปารณีย สมณะ
63083018216 นางสาวอภิชญา ต๊ิบดวงคํา
63083018217 นายอภิเดช พังคาพนา
63083018218 นางสาววิลาวัณย เรือนสังข 
63083018219 นางสาวณัฐธิกา อุ�นใจ
63083018220 นางสาวภารวี รุธีรยุทธ
63083018221 นายธนากร ธารบุญ
63083018222 นางสาวอัมรัตน ตันติวัตนะ
63083018223 นางสาวกนกลดา อารีรักษ 
63083018224 นางสาวมยุรา อวดร�าง
63083018225 นางสาวกรรณิการ ทาลือชัย
63083018226 นางสาวพรธวัล กันทะไชย
63083018227 นายขจรศักด์ิ ป7ญญามัง
63083018228 นายภูวนัตถ นันท ธนวงษ 
63083018229 นางสาวชุติมา เฉลิมชัยสัมพันธ 
63083018230 นายสัมฤทธ์ิ ข�ายสุวรรณ
63083018231 นางสาวอิสรี ย  ยะสิทธ์ิ 
63083018232 นางสาวพรวิสาข จันทรบุญมาวงศ 
63083018233 นางสาวทิพวัลย แก#วบัวทอง
63083018234 นางสาวนริศรา หมัดอาดัม
63083018235 นางสาวกนกพร แก#วสืบ
63083018236 นางสาวภัสสุรีย เพ็ญกุล
63083018237 นางสาวชลนิภา ขันธ เขียว
63083018238 นางสาวพลอยนภัส บุญสูง
63083018239 นางสาวอรญา จันทะวงศ 
63083018240 นางสาวปHยธิดา อุตมา
63083018241 นางสาวสุธารินี ทิพย โสภา
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63083018242 นางสาวกฤษณา จํารัส
63083018243 นายกิตติพล นันตา
63083018244 นางสาวปHยดา วิภารักษ 
63083018245 นางสาวภัคจิรา วิชาวุฒิพงษ 
63083018246 นายเอกลักษณ นันปRอ
63083018247 นางสาวสุวนันท จันทร เปTง
63083018248 นางสาววรรณวลี เบิกวารี
63083018249 นายเฉลิมวุฒิ กันดี
63083018250 นางสาวภาณุมาส คําราพิช
63083018251 นางสาวพนิตสุภา ทานะศักด์ิ
63083018252 นางสาวญาณิศา จิตตาวงศ 
63083018253 นางสาวกนกพร ทองสะอาด
63083018254 นางสาวสุภาวิณี กุยแก#ว
63083018255 นางสาวปวีณา อัมพุธ
63083018256 นางสาววราพรรณ ทะชมภู
63083018257 นางสาวมณีรัตน หม�อมป7ญโญ
63083018258 นายภาณุเดช แก#วก#อน
63083018259 นางสาวพิมลวรรณ กาศวิเศษ
63083018260 นางสาวณิษย ฐา เฟยธิวงค 
63083018261 นางสาวจิรนันทกาญจน สอนง�าย
63083018262 นางสาวรุจยา ศรีพรม
63083018263 นางสาวสิริยากร ชัยวงค 
63083018264 นางสาววัชรา เรืองฤทธ์ิ
63083018265 นายกิตตินันท งานขยัน
63083018266 นายกรวิทย ฤทธิเดช
63083018267 นายอภิสิทธ์ิ เสนอิ่น
63083018268 นางสาวนภรัตน ทูลพันธ 
63083018269 นางสาวจิราภรณ พวงดอกแดง
63083018270 นางสาวเนตรชนก เอี่ยมวิลัย
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63083018271 นายฤกษ ดี คาถา
63083018272 นางสาวพิมพกานต ปุรณะวิทย 
63083018273 นายศักรินทร พิมสาร
63083018274 นางสาววีริยา ดงรักษ 
63083018275 นางสาวจุฬารัตน จันทร ทา
63083018276 นายภาคภูมิ ภูมิคอนสาร
63083018277 นางสาวเติมพร สุวรรณเลิศ
63083018278 นายณัฐวุฒิ ลอยดี
63083018279 นายกฤษชนะ โคทวี
63083018280 นายชสิท ไทยตรง
63083018281 นางสาวอําไพ ใจต๊ิบ
63083018282 นายอภิวัฒน คําใจใส�
63083018283 นางสาวชรินรัตน คติพจน พร
63083018284 นางณัฐชยา มนทนม
63083018285 นางสาวกมลฉัตร ลานเงิน
63083018286 นางสาวปวิตรา มากมูลมา
63083018287 นางสาวนุชนาฎ วงค ฟู
63083018288 นางสาวกชกร เชียรวิชัย
63083018289 นางสาววรัชยา ทิพประเสริฐ
63083018290 นางสาวจิราพร นาคพิมาย
63083018291 นางสาวอรวรรณ เรืองสมบัติ
63083018292 นางสาวประภาภรณ ยะคํา
63083018293 นางสาวภัทรชนิดา ชานะมูล
63083018294 นางสาวครองขวัญ ศรีวิชัย
63083018295 นางสาวเนตรชนก วรธงชัย
63083018296 ว�าที่ ร.ต.ไพศาล ติใหม�
63083018297 นายพีรพงศ ศรีวิลา
63083018298 นายปฐมพงษ อินต�ะมา
63083018299 นางสาวกานท ชญา จินดาวงศ 
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63083018300 นางสาวอรทัย แสนคําป7น
63083018301 นางสาวกันย สินี บุญจู
63083018302 นางสาวจิณณ ชญาพัชญ สิทธิสาร
63083018303 นายอนุกูล บุญมา
63083018304 นางสาวเกตุวดี ไชยรุ�งเรือง
63083018305 นายเนติพัทธ นิ่มเนติพันธ 
63083018306 นางสาวชนิดา เครือเถาว 
63083018307 นางสาวปุญนิสา คําเรืองศรี
63083018308 นายพรวิศิษฎ พันธุ มณี
63083018309 นายนันทกรณ วงศ เรือน
63083018310 นางสาวศิริลามณี ช�างเก็บ
63083018311 นางสาวนันทิการณ ปงธิยา
63083018312 นายพิพัฒน พงษ วงค ไชย
63083018313 นายณัฐกร พรหมมินทร 
63083018314 นายนิธิศ ติแก#ว
63083018315 นายภูมิ พันธ บุระ
63083018316 นางสาวนันทัชพร โนจักร 
63083018317 นางสาวนันท นภัส คํายวง
63083018318 นางสาวลัดดาวัลย พงศ สกุลการ
63083018319 นายรัฐพล สุยะวงศ 
63083018320 นายนันทวัฒน ใจแก#ว
63083018321 นางสาวธัญญาพร การสันทัด
63083018322 นางสาวสุภัตร คํามาป7น
63083018323 นางสาวพัชราภรณ พิงค แก#ว
63083018324 นางสาวกมลพรรณ จงสิริวัฒน 
63083018325 ว�าที่ ร.ต.หญิงหทัยกานต ดอกเงิน
63083018326 นางวารุณี คําเงิน
63083018327 นางสาวจริยา พริบไหว
63083018328 นางสาวอัญญาภรณ สีจันทร 
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63083018329 นายพยุงศักด์ิ เสามุกดา
63083018330 นายรณกฤต พร#อมสุภา
63083018331 นายดิษย ดนัย พรหมสิงห 
63083018332 นางสาวสุจิรา รัตนพัทธยากร
63083018333 นางสาวทิพวรรณ เบ็ญชา
63083018334 นางสาวณัฐชยา ใจละออ
63083018335 นางสาวจันทร จิรา ปHนตาธรรม
63083018336 นางสาวกรรณิการ ธิวงศ 
63083018337 นางสาวณัฏฐิยาภรณ โรจนปรีชานันท 
63083018338 นางสาววริสรา จ้ีอาทิตย 
63083018339 นางสาวกนกวรรณ ขวัญอําไพพันธุ 
63083018340 นางสาวศศิธร นามจิต
63083018341 นางสาวแสนทิพย อุปะมิน
63083018342 นางสาววัชฎาภรณ สินเส#า
63083018343 นางสาวนิธิพร จันทะวัง
63083018344 นางสาวกชกร ปHนต�ะปาง
63083018345 นายอนุรักษ ย่ิงยอด
63083018346 นายรัชพล ฤทธิศร
63083018347 นายเอกพงศ ศรีตนไชย
63083018348 นางสาวรัตนธิกา เมืองแก#ว
63083018349 นางสาวนริศรา ไชยชนะ
63083018350 นางสาวสุกัญญา ป7ญญาวงค 
63083018351 นางสาวเกศสยาม กายาเมา
63083018352 นายกิตติพงศ ฝอยทอง
63083018353 นางสาวอังศณา ทาธิจันทร 
63083018354 นายศิริพงษ ยอดใจยา
63083018355 นางนัชวรรษ คํามูลรัตน 
63083018356 นางสาวลลิตา ทาโสด
63083018357 นางสาวสิธิยา ชัยราช
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63083018358 นางสาวกมลรัตน อาทะวงศ 
63083018359 นางสาวนิชาภา พิศฎางค 
63083018360 นางสาวเยาวนรี วงค ชมภู
63083018361 นายกิตติวินท ปHมแปง
63083018362 นางสาวรัชฏาภรณ ปHนตาปHน
63083018363 นางสาวกัลยวรรธน ยาอินตา
63083018364 นางสาวกุสุมา หมายม่ัน
63083018365 นางสาววิไลภรณ สิทธิตัน
63083018366 นางสาวนิศารัตน อ#อยงาม
63083018367 นายสาโรจน คํามูล
63083018368 นางสาวสุทธิภัทร คําเครือ
63083018369 นางสาววีรวรรณ จอมนวล
63083018370 นายพรพัฒน ด�านพินิจบํารุง
63083018371 นางสาวพิมพ พิสุทธ์ิ สุใจจา
63083018372 นางสาวปาลิดา ปHวรรณนา
63083018373 นายธวัชชัย ป7ญญาแม
63083018374 นางสาวจุฑามาศ สมราช
63083018375 นายภัทรวรวิชญ ยอดภพ
63083018376 นางสาวนันท ธีรา ดารารัตน 
63083018377 นางสาวอัมรา นันท โภคินวงษฺ 
63083018378 นางสาวรัตติกาล วิยะ
63083018379 นายต�อพงศ พิศพันธุ 
63083018380 นายเสกสรร ใจยะสุข
63083018381 นางสาวจิรกานต ศรีโภคา
63083018382 นางสาวสิริธร เดชอิ่ม
63083018383 นางสาวเจนจิรา ไชยวรรณ 
63083018384 นางสาวปHยนุช ม่ิงจันทึก
63083018385 นางสาวรัตติกาล ทิศา
63083018386 นายคมกริช ชัยวุฒิ
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63083018387 นางสาวณิตยา แก#วคําป7น
63083018388 นางสาวสุดารัตน ทิประมูล
63083018389 นางสาวกวินธิดา ยุวงค 
63083018390 นายอิสระพงษ  สนธิ
63083018391 นางสาวกมลพรรณ สุทธิ
63083018392 นางสาวพรพรรณ กันทะวงศ 
63083018393 นางสาวรักตกันท ไชยแก#วเมร 
63083018394 นายศุภสิทธ์ิ สิทธิรักษ 
63083018395 นายณัฐพงษ ชัยดี
63083018396 นางสาวอภิสรา สมฤทธ์ิ
63083018397 นางสาวกิตติยาภรณ อินกองงาม
63083018398 นางสาวธิติสุดา วรรณศรี
63083018399 นายอนุกูล ทะริน
63083018400 ว�าที่ร#อยตรีณัฐวิทย ใจคําต2า
63083018401 นางสาวพิจิตรา จอมปHZนทอง
63083018402 นายพีรดนย สุริยะธง
63083018403 นางสาวชนัญชิดา เทพศิริ
63083018404 นางสาวอภิรดี เลี้ยงประเสริฐ
63083018405 นางสาวสิรฏา ชุมพรพันธุ 
63083018406 นายอุดมศักด์ิ คําแฮ
63083018407 นางสาวสุพรรณิกา ร่ําเรียนกิจ
63083018408 นางสาวสุวรรณา ประจักษ นุกูล
63083018409 นางสาวธัญญารัตน หล�อวิไลกุล
63083018410 นางนารีรัตน วงศ วัฒนา
63083018411 นางพิชามญชุ ศรีสุวรรณ
63083018412 นายอภิรักษ ตันติกุล
63083018413 นางสาวเสาวลักษณ แสนคําวัง
63083018414 นางสาวพรสุดา ป7นชัย
63083018415 นางสาวนภัสสร สมจาย
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63083018416 นางสาวอนุสรา นามวงค 
63083018417 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรยัง
63083018418 นายศุภกิตต์ิ ป7ญญา
63083018419 นางสาวรสสุคนธ แก#วยองผาง
63083018420 นางสาวภัทรฤทัย กันทวงค 
63083018421 นางสาวพรพรรษา ใจเที่ยงตรง
63083018422 นายกิจมงคล คําคัน
63083018423 นางสาวกันสุดา พรมเอ#ย
63083018424 นายดิเรก คําจริง
63083018425 นางสาวมนทกานต์ิ สุริยะบุตร
63083018426 นางสาวพลอย ศรีมูล
63083018427 นายชาญชัย พลังฤทธ์ิ
63083018428 นายสุรเมฆ ใจไหว
63083018429 นางสาวสุวิมล แพทย รัตน 
63083018430 นางสาวภรภัทร สุวรรณ
63083018431 นายอภิรมย พระอังคาร
63083018432 นางสาวลลิตา บุตะเขียว
63083018433 นายธนิตศาสตร ทุมเกิด
63083018434 นางสาวกาญจนา อ#อยหวาน
63083018435 นางสาวปทุมพร แก#วกันทะ
63083018436 นางสาวอารีรัตน ดวงจิต
63083018437 นางสาวอรนิชา เต2จ�ะนัง
63083018438 นายอภินันท ปร�ะย�อ
63083018439 นางสาวนันทิชา วรรธนะพินทุ
63083018440 นางศิริวรรณา อุ�นเรือนพิงค 
63083018441 นางสาวอภิญญา แสนคํา
63083018442 นางสาวธิดารัตน อินทะเข่ือน
63083018443 นายภานุพงศ ไชยภักด์ิ
63083018444 นางสาวสุวนันท วงค ษา
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63083018445 นางสาวรัตนา พรมเสน
63083018446 นางสาวมลนิกานต เข่ือนเพชร
63083018447 นายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
63083018448 นางสาววีนัส พิทาคํา
63083018449 นางสาวประทุมวรรณ โลกา
63083018450 นางสาวสุรีลักษณ สอาดดี
63083018451 นายชวนากร สุปHนราษฎร 
63083018452 นางธัญญารัตน มาแสน
63083018453 นายทัยวัต ภูจอมเพชร
63083018454 นางสาวสุนันทา วงค ไชย
63083018455 นางสาวศศิกากรณ สิงห สุวรรณ
63083018456 นางสาวมณีนุช ชุ�มมงคล
63083018457 นางสาวปาลิตา เปJาไม#
63083018458 นายพรชัย บุญเรือง
63083018459 นางสาวอรพรรณ ร#องหาญแก#ว
63083018460 นางสาวศิรภัสสร แสงแก#ว
63083018461 นางสาวอัญชลี สุภาวงศ 
63083018462 นายธเนศ เข่ือนคํา
63083018463 นางสาวศรัญญา มัวจักร 
63083018464 นางสาวกวินณา เสนาะสกุณา
63083018465 นางสาวมัณฑนา เรือนป7ญโญ
63083018466 นางสาววนิดา ทาสัก
63083018467 นายประจักษ บัวผัด
63083018468 นางสาวญาณิศา เตชะโสด
63083018469 นางสาวประภาพร พิทักษ แสงเทียน
63083018470 นางสาวพนิดา สุกันธา
63083018471 นางสาวมณีเนตร เวทย มนต 
63083018472 นายนัทธพงศ เวียงสาม
63083018473 นางสาวอัญญา ณ  สิงห ทร
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ระดับปริญญาตรี

63083018474 นางสาวลักติกา ป7ญญานะ
63083018475 นายทัตพงศ ภาจะนนท 
63083018476 นายสันติภาพ สุป7ญญา
63083018477 นางสาวสิริพร ธรรมใจกูล
63083018478 นางสาวชลิตา มาประสพ
63083018479 นางสาวณัฐสุดา ปHนตาคํา
63083018480 นายราชรักข บัวรัตน 
63083018481 นางสุพัตรา ชมงานดี
63083018482 นายพชร นันทอาภา
63083018483 นางสาววลีพร แซ�ลี
63083018484 นางสาวกัลยาณี ไผ�อําไพทอง
63083018485 นางสาวพิมพ พิศา จันทรคราส
63083018486 นายณัฐชาติ ร�วมญาติ
63083018487 นายกิตติ จุ�มกา
63083018488 นางสาวรัตติกาล เนตรทิพย 
63083018489 นายณฐพรรษชน วงศ พัฒนเวช
63083018490 นางสาวนุชนาถ ใจยศเส#า
63083018491 นางสาวสินีรัตน คงกําเนิด
63083018492 นางไพรินทร มะโนวรรณ
63083018493 นางสาวนภัสวรรณ คําพร
63083018494 นายไพฑูรย แก�นเรณู
63083018495 นางสาวศิริพร ชัยป7ญญา
63083018496 นางสาวสุพรรษา วงค สุภา
63083018497 นางสาวพิจิตรา จันทร ดวง
63083018498 นางสาวธิดารัตน กออําไพ
63083018499 นางสาววันทนีย พงษ ธรรม
63083018500 นางสาวโสรยา ศักดาจารุวัฒน 
63083018501 นายไกรกริช ปHนนิล
63083018502 นายอมรเทพ อ�อนตาม
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63083018503 นางสาวอุษณีย โปธิคํา
63083018504 นายณัฐวุฒิ จิตกาวิน
63083018505 นายสมศักด์ิ ตะกลือ
63083018506 นางสาวทาริกา ทานสิรา
63083018507 นายปฏิภาณ เจริญโภคสมบัติ
63083018508 นางสาวหนึ่งฤทัย ยะชะระ
63083018509 นางสาวถลัชนันท เอี่ยมสําอางค 
63083018510 นายธวัชชัย นามงาม
63083018511 นายชินวัตร ไชยิถะ
63083018512 นางสาวเจนจิรา ณะเรืองศรี
63083018513 นางสาววิภา คําเปTก
63083018514 นายอินธรา ใจวงค 
63083018515 นายกิตติพัทธ ธัญญาธรสกุล
63083018516 นายจตุรงค ปRวนปRอม
63083018517 นางกัลยา สายมุ
63083018518 นางสาวรัตนาภรณ เอี่ยมพรม
63083018519 นายธิติพันธุ ลิมปรังษี
63083018520 นายระพีพัฒน คะปูคํา
63083018521 นางสาวธนิดา ดวงคิด
63083018522 นางสาวรัตนาภรณ ขวัญศรี
63083018523 นางสาวกมลวรรณ จันทร ตะเคียน
63083018524 นายบุญเย่ียม ขัดผาบ
63083018525 นายทิวา ยามี
63083018526 นางสาวฐิติชญา ม่ิงขวัญ
63083018527 นายพงษ ศกด์ิ โพธ์ิศรี
63083018528 นายกัณตภณ อิทธิเสริมสกุล
63083018529 นายธนกร อิ่มพิทักษ 
63083018530 นางสาววชิรินทรา แก#วต#วน
63083018531 นางสาวสุภาพร หน�อไชยวงค 
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63083018532 นายเกรียงไกร เจริญมูล
63083018533 ส.ต.ท.ทศพล ปHนต�ะ
63083018534 นางสาวอาภาวรรณ พรหมมา
63083018535 นายเกียรติศักด์ิ ขันทะ
63083018536 นายภิรมย คีลาวงศ 
63083018537 นางสาวญาดา วุฒิยศ
63083018538 นางสาวกาญจนา พรหมศิริ
63083018539 นายวัชรวิทย แจ#งใจ
63083018540 นางละมัย ฟ7งเพราะ
63083018541 นางสาวเมธาวดี นุชคํา
63083018542 นายภูมินทร สุรมนทวีกิจ
63083018543 นางสาววิไลพร หมายผดุงกิจ
63083018544 นางสาวเบญจมาศ กันททรง
63083018545 นางสาวภคกมล ทาฟุJน
63083018546 นางสาววิภาวดี นวลจันทร 
63083018547 นายภิรัตน พงษ ใบแสด
63083018548 นางสาวศิรินรัตน บรรจง
63083018549 นางสาวรัตติญากร จันแก#ว
63083018550 นางณัฐวิภา ชัยยะ
63083018551 นางสาวกานต สินี ไชยดา
63083018552 นางสาวเกวลิน กงล#อม
63083018553 นายชนันธร รัตนชมภู
63083018554 นางสาวการะเกด คําธิยะ
63083018555 นายภานุวัฒน อุ�นถ่ิน
63083018556 นายอดิศักด์ิ ขัดสงคราม
63083018557 นายอรรถวัต โตวรรณ
63083018558 นางสาวจริยาพร ปHงยศ
63083018559 นางสาวนิโลบล โสภณพันธ 
63083018560 นางสาวจิตรลดา คําภิระแปง

หน#า 640 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63083018561 นางสาวปภาวรินทร ทะนวนรัมย 
63083018562 นางสาวธนารีย ถือแก#ว
63083018563 นางสาวอรณัชชา ยืนยง
63083018564 นางสาวศรัณย ภัทร เกียรติมีแสง
63083018565 นายธงชัย ไตรโพธา
63083018566 นางสาวศศิวิมล สมบูรณ ชัย
63083018567 นางสาววริษา โต�ะพาน
63083018568 นางสาวพีรุพักตร สุวรรณ 
63083018569 นางสาวกมลชนก เหมันต วิเชียร
63083018570 นายวุฒิไกร จิตอารี
63083018571 นายพิทักษ ต๊ิบตุ#ย
63083018572 นางสาวกมลชนก หลวงแสน
63083018573 นางสาวดวงกมล งามอยู�เจริญ
63083018574 นางสาวนลิน นัยต๊ิบ
63083018575 นางสาวกาญจนา แสงแก#ว
63083018576 นายฐณธรณ บุญมี
63083018577 นางสาวพิมลรัตน ปางแก#ว
63083018578 นางสาวสตรีรัตน นิลสุด
63083018579 นายป1เสือ สะรุโณ
63083018580 นางสาวนวพร สายยศ
63083018581 นางสาวพรนิภา เครือแก#ว
63083018582 นางสาวอังคณา แก#วจันทร เปTง
63083018583 นางสาวนลินี ไชยยศ
63083018584 นางสาวจีรพรรณ อินเตชะ
63083018585 นางสาวภควลัญช พลรัตน ธนาธิป
63083018586 นายประวิทย ลิขิตวรกุล
63083018587 นายวิทยา แว�นทอง
63083018588 นายธีรพงค มาจิตตะ
63083018589 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมสืบทับ
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ระดับปริญญาตรี

63083018590 นายราจา เทพวงค 
63083018591 นางสาววาศิณี คําอ#าย
63083018592 นางสาวนุชรินทร อินต�ะเนตร
63083018593 นางสาวศศิยา มะโนใจ
63083018594 นางสาวพัชรี ป7นทะ
63083018595 นางสาวศศินา กันธาน#อย
63083018596 นายชเนรินทร หมดห�วง
63083018597 นายธนดล อินต�ะจันทร 
63083018598 นางสาวดาราวรรณ ซุนสัก
63083018599 นายกฤตกร กันทใจ
63083018600 นางสาวรุ�งทิวา มูลแก#ว
63083018601 นางสาววารีรักษ วิมลศรี
63083018602 นายธนากร รัตนวิมลชัย
63083018603 นายศราวุฒิ พุทธิมา
63083018604 นางสาวมยุรี สว�างธานี
63083018605 นางสาวศิริพร ป7ญญาก2า
63083018606 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพิมพิลักษณ เกษศรี
63083018607 นางสาวจิรามา ศ อุ�นบาล
63083018608 นายสุกฤษฏ์ิ สุพัฒน วุฒิพร
63083018609 นางสาววิมลพรรณ แววนิล
63083018610 นายวีระศักด์ิ กลิ่นส�ง
63083018611 นางสาวรุ�งอรุณรัตน กิจจา
63083018612 นายเกียรติศักด์ิ เตจ�ะ
63083018613 นางสาวจารุกัญญ แดงขา
63083018614 นางสาวพรทิพย ป7ญญาดี
63083018615 นายก#องเกียรติ ปานพรม
63083018616 นายภูวดล นาคนวล
63083018617 นางสาวสุภาวดี สุวรรณทา
63083018618 นางสาววรัญญา สุจันทร 
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63083018619 นางสาวพัชรินทร ถ่ินลําปาง
63083018620 นางสาวชลล สุ�มประดิษฐ 
63083018621 นายศรายุทธ หม่ืนคํา
63083018622 นางสาวพรทิพย ศรีสุนันทา
63083018623 นายอนุชา สมานชนรักษ 
63083018624 นางสาวขวัญฤทัย แก#วพิลาด
63083018625 นางสาวรัชนีกร กองเมืองป7ก
63083018626 นางสาวอภิรดี ทองเผือก
63083018627 นายสุริยา มรดกทอง
63083018628 นางสาวอัญธิกา สุระผัด
63083018629 นางกัลยาณี ศรีวิบูลย 
63083018630 นายก#องภพ จ#าวบุญญาภพ
63083018631 นางสาวอรยา ร�องสายกา
63083018632 นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ
63083018633 นายรังสิมัญต ปุรณะวิทย 
63083018634 นางสาวสิรินารถ ชัยเนตร
63083018635 นางสาวพิมพ ประไพ วิชัยศักด์ิ
63083018636 นางสาวภิญญาพัชญ พิชิตคุณานนต 
63083018637 นางสาวอลิสา กาต๊ิบ
63083018638 นางสาวสุทธิกานต ป7ญญา
63083018639 นายณรงค ชัย สงวนศรี
63083018640 นางสาวกนกรัตน นันทะเสน
63083018641 นายสุทธวิทย สินธีรโรจน 
63083018642 นางสาวรัตนมน แสนคํา
63083018643 นางสาวปุณญ นฎา ศิริวัฒนโชติกุล
63083018644 ว�าที่ร#อยตรีหญิงเฉลิมขวัญ กุศล
63083018645 นายเอกราช ชีวีอิสระ
63083018646 นายวีระชัย จันทพร
63083018647 นางสาวปาริฉัตร อานา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018648 นางสาวอักษรไพร เปTงวัง
63083018649 นางสาวพรนภา หมีนิ่ม
63083018650 นางสาวเจนจิรา ศิริคํา
63083018651 นายณัฐพล ยอดเชียงคํา
63083018652 นายวรุณ สกลวิทยานนท 
63083018653 นายบรรณวัชร ธนบูรณีกุล
63083018654 นางสาววราภรณ ทิพยะ
63083018655 นางสาวภาณิชา สิงห ตาล
63083018656 นายธัญพิสิษฐ ขันตา
63083018657 นางสาวชลธิชา แก#วรากมุข
63083018658 นางสาวสิราวรรณ เผ�ากันทะ
63083018659 นายพันนธกานต กันทะโล
63083018660 นายวัชรพงศ ทังสี
63083018661 นางรัตติยา หงษ แก#ว
63083018662 นางสาวสิรภัค แสงบํารุง
63083018663 ว�าที่ร#อยตรีอัศวิน บุญทาศรี
63083018664 นางภาวิตรี ต๊ิบป7ญญา
63083018665 นางสาวอรุณรัตน โกมิตร
63083018666 นางสาวพิชามณี ชนะศึก
63083018667 นายมงคลชัย แก#วมูล
63083018668 นางสาวอสมาภรณ สุนันตา
63083018669 นางสาวศิริลักษณ ชัยพนัส
63083018670 นางสาวอัมรินทร บรรณสัก
63083018671 นางสาวพนิดา บัวเทศ
63083018672 นางสาวชิดาวรรณ รวมจิตร
63083018673 นายธภัทร ภูมิโสม
63083018674 นางสาวภาณุมาศ พันธุ
63083018675 นางสาวกันทมาศ ศิริวัฒน 
63083018676 นางสาวศิริลักษณ อุปะละเปTง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018677 นางสาวศิริกานต แอบคํา
63083018678 นายนรวีร เรืองกรี
63083018679 นางสาวรจนา แก#วกาศ
63083018680 นายพุทธพงษ ใจอ�อน
63083018681 นางสาวกมลลักษณ ศรีโพน
63083018682 นางสาวปลิตา ฝ1ปากเพราะ
63083018683 นางสาวนภาพร สยงเครือ
63083018684 นายสุรชาติ ธรรมาจิตต 
63083018685 นายเสถียร วาป1
63083018686 นางสาวรัชนก แข็งแรง
63083018687 นางชนิดา กันตี
63083018688 นายณัฐวุฒิ อินทชัย
63083018689 นางสาวอัจฉรา ดวงแลบ
63083018690 ว�าที่ร#อยตรีเจษฎา จันทรา
63083018691 นางสาวอทิตยา แก#วน#อย
63083018692 นายสกล แสงสุข
63083018693 นางสาวสุธาวดี ธนียกุล
63083018694 นางสาววชิโรบล เตจาคํา
63083018695 นางสาวชาคริยา แห�งพิศ
63083018696 นางพลอยปารียา อายะนันท 
63083018697 นางสาวสุภาวดี ภูดอนตอง
63083018698 นายพงษ ศักด์ิ สารมะโน
63083018699 นางสาวดวงฤทัย จุ�มใจ
63083018700 นางสาวอภิญญา เล�ห มนตรี
63083018701 นางสาวณัฐพร นามธรรมชาติ
63083018702 นายศุภกฤษณ ยาวิชัย
63083018703 นางสาวนิภาพร คําแดง
63083018704 นางสาวเสาวลักษณ มะโนโฮ#ง
63083018705 นายพีรพันธ ทองเปลว
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018706 นางสาวพิมลพรรณ จําแปงตา
63083018707 นายศุภกิตต์ิ อิวกาศ
63083018708 นางสาวมะลิวัลย วงศ ใหญ�
63083018709 นางสาวอัญชลี สุป7นโย
63083018710 นางสาวป7ทมพร สิงห คํา
63083018711 นายกฤษกร อินต�ะนาม
63083018712 นางสาวปริยากร ชุ�มมาลี
63083018713 นางสาวพนิตนันท มาลา
63083018714 นายกิตติภพ บุบผาเทพ
63083018715 นางสาวเบญจวรรณ ขัติยะ
63083018716 นายณัฐพร เชื้อไทย
63083018717 นางสาวจารุณี จูแวน
63083018718 นางสาวณัชชา ตุ#ยศรี
63083018719 นางสาวณัฐรุจา โกษาวัง
63083018720 นายณัฐพล ทองแท#
63083018721 นายเมฆ วงศ มาใจ
63083018722 นางสาวรัชฎาพร ยาละ
63083018723 นายณรงค ฤทธ์ิ ทรงศิริ
63083018724 นางสาวกนกกานต วงค ษา
63083018725 นายชินดนัย ศรีสุวรรณ
63083018726 นางสาวณหทัย รักประชา
63083018727 นายสุวรรณ แสนคําวงค 
63083018728 นางสาวณัฐธิดา ชิตทะวงศ 
63083018729 นางสาวอัจฉราภรณ ทานะขันธ 
63083018730 นางสาวจุฑารัตน แสนพยอม
63083018731 นางสาวศุภนุช มะณีศรี
63083018732 นางสาวภูสุดา แซ�อึ๊ง
63083018733 นางสาวกรรณิการ เวียงทอง
63083018734 นางสาวรวิวรรณ ไชยวุฒิ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018735 นายณัฐสิทธ์ิ สุคําอ#าย
63083018736 นายจุลวัฒน ทิศสุกใส
63083018737 นายเกรียงไกร ชิ้นไพบูลย 
63083018738 นางสาววิไลพร ผารินทร 
63083018739 นางสาวชุตินันท ไชยาคํา
63083018740 นางสาวสุภัคกูน รุ�งเรือง
63083018741 นางสาวอัจฉรา คําไชย
63083018742 นางสาวรัชนีกร ธรรมวรรณ
63083018743 นางสาวธนัญภรณ พรมนา
63083018744 นายชัยชาญ สระทองแพ
63083018745 นางภาวิณี บุญต๋ัว
63083018746 นางสาวพรทิพา ศรีวิชัย
63083018747 นางสาววาสนา สูงลอย
63083018748 นางสาวกัลยา อาจหาญ
63083018749 นายชูชีพ เชิดชู
63083018750 นายดนัยวัฒน วงค สารภี
63083018751 นายอภิสิทธ์ิ ณะรศ
63083018752 นางสาวสุปรียา อติชาติ
63083018753 ว�าที่ร#อยตรีธวิวัฒน สุภาษี
63083018754 นายพัฒนพงศ วงษ ตาไข�
63083018755 นางสาวจิราภา พรมเสน
63083018756 นายนัท สินธนันชัย
63083018757 นายกัมปนาท ยะวรรณ
63083018758 นายกิตติคุณ ตระกูลโต
63083018759 นายอานนท จันทร ตา
63083018760 นางสาวรําพึง ดีมาก
63083018761 นายณรงค กรณ เอกภัทรโยธิน
63083018762 นางบังอร ศรีสวัสด์ิ
63083018763 นางสาวฐิติพร เป1ยงใจ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018764 นายพัชรพงศ วงศ หล#า
63083018765 นางสาววนาลี ละหล#า
63083018766 นางสาววรันดา คําเครือ
63083018767 นางสาวอรนุช ผิวนวล
63083018768 นางสาวกรวิภา ช#างหิน
63083018769 นางสาววนัชพร ใจชุ�ม
63083018770 นางปHยธิดา ดอนชัยสกุล
63083018771 นายวุฒิชัย น#อยหมอ
63083018772 นางสาวลัดดาวัลย ไข�แก#ว
63083018773 นายกฤษณะ ทาเครือ
63083018774 นางสาวเบญจมาส วรสิงห 
63083018775 นายจารุกิตต์ิ ย่ิงสมบูรณ ชัย
63083018776 นางสาววิชชุดา ดวงเกิด
63083018777 นางสาวรัตติกาล ปHนตา
63083018778 นางสาวบุณฑริกา ยะสะนะ
63083018779 นางสาวอัญชณา เชื้อคํา
63083018780 นางสาววัชราภรณ วารินทร 
63083018781 นางสาวเอื้อมภรณ กองแก#ว
63083018782 นางสาวภัชรัศม สิงห คํา
63083018783 นางสาวชิษณุชา ชุ�มสวัสด์ิ
63083018784 นางสาวองค อร ทิพย มูล
63083018785 นางสาวฐรัชญา เตชะสืบ
63083018786 นายธนสร เทพกุนา
63083018787 นางสาววริศรา อารี
63083018788 นางสาวรุจิดา ตาต๊ิบ
63083018789 นายธนูเกียรติ สมบูรณ 
63083018790 นางสาวมยุรี เครือแก#ว
63083018791 นางสาวบุลากร ยารังษี
63083018792 นางสาวภควดี ดีทิตย 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018793 นายคงศักด์ิ เพิงผา
63083018794 นางสาววิรัญชณา นาโสก
63083018795 นายเอนก สมบูรณ 
63083018796 นางสาวสุวลี ฟูทอง
63083018797 นายสหภาพ จันเตือม
63083018798 นางสาวกัลยาณี คําน#อย
63083018799 นางสาวมณฑกานต กองแก#ว
63083018800 นางสาวบงกชมาศ พรนภัสสกุล
63083018801 นางสาวจิรนุช ใจน#อย
63083018802 นางสาวจุฬาลักษณ อินตายวง
63083018803 นายกิตติพงศ เสามุกดา
63083018804 นางสาวสุภาวดี พลมณี
63083018805 นางสาวภิญญาพัชญ สุรเลิศไตรสิน
63083018806 นางสาวธัญญารัตน พวงเสน
63083018807 นางสาวพรรณนิภา คําป7น
63083018808 นางสาวจารุมน หม�อโป`ะกู�
63083018809 นางสาวอทิตยา ปHนตาดง
63083018810 นางสาวสุกานดา กองมงคล
63083018811 นายศตวรรษ อุปรี
63083018812 นางสาวกัญจนลักษณ ใสคํา
63083018813 นางสาวเบญจพร วรรณพาพร
63083018814 นางสาวสิริรัตน สมบูรณ ชัย
63083018815 นายวีรพันธ เกษมเลิศตระกูล
63083018816 นางสาวนิศารัตน วงค สกุล
63083018817 นางสาวชนิกาณต คําประสิทธ์ิ
63083018818 นางสาวศศิประภา ไฝต�ะ
63083018819 นางสาวฉันทิกา คําต๊ิบ
63083018820 นางสาววรัญญา จันทิมา
63083018821 นางสาวนุชรินทร มูลใจหาญ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018822 นายศุภโชค จาดกลาง
63083018823 นางสาวอารียา น#อยประถม
63083018824 นายสร#างสรรค ป7ญโญ
63083018825 นางสาวนุชรินทร เทียมใจ
63083018826 นายชลวัสส พิพัฒพงค ชัย
63083018827 นายศุภวิชญ แสนคํามูล
63083018828 นางสาวพัชรีภรณ ตาแว�น
63083018829 นางสาวป7ทมาพร บวบทอง
63083018830 นางสาวสุชานุช เสาร แก#ว
63083018831 นายภูชิต ไชยเรือน
63083018832 นางสาวศิรินทร รัตน กรอบดวงใจ
63083018833 นางสาวพิมพ ณดา ป7นเลายา
63083018834 นายธีรภัทร ปาหา
63083018835 นางสาวอารียา ศรียอง
63083018836 นายเจษฎา ชาเทพ
63083018837 นางสาวอริสรา ธิติมูล
63083018838 นางสาวพาณินี ฮังคํา
63083018839 นายกฤษติพงศ ไชยชนะใหญ�
63083018840 นางสาววิภาวี ฟ7กทอง
63083018841 นางสาวอรุโณทัย ปHมปา
63083018842 นางสาวโสรยา เดชพรม
63083018843 นางพิชชานันท ชูสิงห 
63083018844 นางสาวพัชรินทร แก#วนิลปรคอง
63083018845 นางสาววิศัลย ศยา ทนทาน
63083018846 นางสาวดาราลักษณ กันทะวัง
63083018847 นางสาวชนากานต ปุดปา
63083018848 นายกิตตินันท กุณาบุตร
63083018849 นางสาวกาญจนา แสงมณี
63083018850 นางสาวปHยะพร คําอ#ายด#วง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083018851 นางสาวอรรัมภา ป7ญโญ
63083018852 นายพิเชษฐ กิติกุล
63083018853 นางสาววิชชุดา ขันทะเสน
63083018854 นางสาวศิริญา คําอ#าย
63083018855 นางสาวอรพิน สายแผ�เยือง
63083018856 นายปรีชา มะโนรินทร 
63083018857 นางสาวจุฑารัตน ดวงทิพย 
63083018858 นางสาวสุพิชญา แก#วประเสริฐ
63083018859 นางสาวสิริธัญญา ขันแก#ว
63083018860 นางนันท นภัส ลาปวงคํา
63083018861 นางสาววาลุลี ดวงวะนา
63083018862 นางสาวพัชราพร ศรีคาน
63083018863 นางสาวจุฬาลักษณ เบ#าจันทึก
63083018864 นางสาวจารุวรรณ จันทร ทอง
63083018865 นางสาวสกาววิณี บุญส�ง
63083018866 นายจักรี นาคหาญ
63083018867 นายชาคริต โกษาสุวรรณ
63083018868 นายบรรยงศ ปHนทาวงค 
63083018869 นางสาวศรีสกุล เอี่ยมงาม
63083018870 นางสาวจุฑามาศ กันทะววค 
63083018871 นางสาวอัจฉราภรณ แก#วระเสนี
63083018872 นางสาวกรรณิการ เจตวิรุฬห 
63083018873 นางสาวกานต พิชชา ใจอินทร 
63083018874 นางสาวบัณฑิตา แดงหล#า
63083018875 นางสาวสุมินตรา สืบหงษ 
63083018876 นายพัฒนชัย ใจมณี
63083018877 นายอภิเดช ป7ญญารัตน 
63083018878 นายศิวดล อมาตยกุล
63083018879 นางสาวศิริกาญจน ฟองสมุทร
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63083018880 นางสาวนภาพร สิทธิกรสกุล
63083018881 นายฤทธิพงษ โนจันทร 
63083018882 นายเอกราช วิมานตระการ
63083018883 นายอนุพงศ คําปลอด
63083018884 นายวารุต อยู�คง
63083018885 นางสาวศิรินญา มูลแขม
63083018886 นางสาวพรติญา ปาระมี
63083018887 นางสาวคชาภรณ ป7นนะสาร
63083018888 นางสาวอุบลวรรณ อินต�ะสาร
63083018889 นางสาวสุทธิดา วงษานิล
63083018890 นางสาวธนิษฐา ป7ญญานะ
63083018891 นางสาวจุฑามาศ วงค ต2าคํา
63083018892 นางสาวฐิติพร สําราญใจ
63083018893 นางสาวณัฐพัทร คาภูน#อย
63083018894 นางสาวอัจฉรา พวงมาลัย
63083018895 นางสาวศิริขวัญ จีริผาบ
63083018896 นายดนุวศิน จามะลี
63083018897 นางสาวธัญญาลักษณ ปาระมีสัก
63083018898 นางสาวยุพเรศ วงศ ไชย
63083018899 นายธนนันท บุญมี
63083018900 นางสาวรุ�งฤดี ปJาไม#งาม
63083018901 นายธีรนัย ป7ญญาแดง
63083018902 นายพร#อมทรัพย สุวรรณโน
63083018903 นางสาวณัฏฐณิชา พรมเมือง
63083018904 นายประดิษฐ หอมนารี
63083018905 นางรักชนก บุญทวี
63083018906 นางสาวพัชราภรณ จันทร ใส
63083018907 นายชุติพงศ สาใจ
63083018908 นางเจนจิรา ทะนิต�ะ
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63083018909 นางสาวณัฐธดาภัส คําปลุก
63083018910 นางสาวชนากานต ปรีจันทร 
63083018911 นายชินกฤต สิงห คุ#ม
63083018912 นางสาวพิมพ ลภัส จันทร ศิริ
63083018913 นางสาวภรภัทร เต็นเส#า
63083018914 นางสายทอง ตานวล
63083018915 นางสาววารุณี เล�าวัฒนา
63083018916 นางสาวณัจฉรีญา จิตจักร
63083018917 นางสาวศิรินภา สุยะ
63083018918 นายณัฐกฤษณ เนตรทิพย 
63083018919 นางสาวสร#อยสุดา มูลยะ
63083018920 นายศุภะกร เอี่ยมสุริยะมงคล
63083018921 นางสาวพัชริดา จันสวะ
63083018922 นายณัฐวุฒิ ใจจิตต 
63083018923 นายสมบูรณ ชัยชนะ
63083018924 นางสาวมัชชิมา สุภายะ
63083018925 นายณัฐิวุฒิ กุWลศรี
63083018926 นางสาวพรรณภา ชัยบัวคํา
63083018927 นางสาวโยธกา ปานโต
63083018928 นายภาณุวัฒน ไชยสวรรค 
63083018929 นางสาวอัญชา โกลัวะ
63083018930 นางสาวรัตญา ขยัน
63083018931 นางสาวอภิชญา กันยา
63083018932 นางสาวพิดารัตน แสงน#อย
63083018933 นางสาวกัญญพร ทนันชัย
63083018934 นางสาวสรินญา ปาพันธ 
63083018935 นางสาวสิริวรัชยา โพธิ
63083018936 นายธนานัด สุริยะ
63083018937 นางสาวกรรณิการ ชื่นหม้ี
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63083018938 นางสาววิลาวัณย ยะสุทธิ
63083018939 นางสาวธัญญาภรณ ไชยขันธ 
63083018940 นางสาวนัทยา ใจมูล
63083018941 นางสาวสายฝน จันทะมาต
63083018942 นางสาวปนัดดา ตุ#ยสืบ
63083018943 นางสาวน้ําฝน อุตยานะ
63083018944 นางสาวผกามาศ เศรษเยาว 
63083018945 นางสาวมณียา มโนวงศ 
63083018946 นางสาวอัมพิกา สุขะเน
63083018947 นายอนุสิทธ์ิ ป7นดี
63083018948 นางสาวชุติมณฑน ไชยวรรณ 
63083018949 นายนพรัตน แต�งต้ัง
63083018950 นายกันตพล แบนอาภัย
63083018951 นางสาวศศิพร สีธิ
63083018952 นางสาวชไมพร นันต�ะสี
63083018953 นางสาวฉัตต ฐิตา ศิริธนังกูร
63083018954 นางสาวชญานุช สุจินพรัหม
63083018955 นางสาวแววตา อูปต�ะ
63083018956 นางสาวจิราพร มาเทพ
63083018957 นางสาวฉัตรฑริกา อูปเงิน
63083018958 นางสาวศศินา ศรีสุวรรณ
63083018959 นางสาวสุภาพร วงศ แก#ว
63083018960 นายพิเชษฐ ท#าววังแก#ว
63083018961 สิบตํารวจโทกฤษดา แก#วตา
63083018962 นางสาววลัยภรณ เย็นใจ
63083018963 นางสาวสุชานาถ ไชยนิสงค 
63083018964 นางสาวมัทนา เชื้อหมอ
63083018965 ว�าที่ร#อยตรีสมพล บุญมา
63083018966 นายวิทวัส ครูบา
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63083018967 นายสมลักษณ คําไอมาลี
63083018968 นางสาวปุณณ ณิษา จันต�ะวงค 
63083018969 นางสาวกฤษณา สีคําบุญลือ
63083018970 นายอาทิตย วัฒนาสมบูรณ 
63083018971 นางสาวจิราภรณ จุ�มมูล
63083018972 นางสาวปราณปรียา คําตุ#ย
63083018973 นางสาวศศิมาภรณ ใจมะโน
63083018974 นางสาวจิริยา อุปรี
63083018975 นายสุทธรัตน กะรัตน 
63083018976 นางสาวมุขสุดา เป1Uยกาศ
63083018977 นางสาวนันทนา อาเซ็ง
63083018978 นางสาวพัชรี ยาวุฒิ
63083018979 นางสาวอรทัย ต#อนรับ
63083018980 นายต้ังปณิธาน เนื่องกลิ่ม
63083018981 นางสาวสุทธิตา ฟูคํา
63083018982 นางสาวเกศวดี ผิวใส
63083018983 นางสาวอัจฉรา สุก2า
63083018984 นางสาวกุลธิดา ยะแก#ว
63083018985 นางสาวจิราวรรณ บ#านหมู�
63083018986 นางสาววรางคณา กําแพงแก#ว
63083018987 นายพัฒนศักร มูรพันธุ 
63083018988 นางสาวสรารัตน คําไชยวงค 
63083018989 นางสาวศิริลักษณ เด�นปรีชา
63083018990 นางสาวธมลวรรณ ชั้นทองคํา
63083018991 นางสาวเจนจิรา ศรีบุญมา
63083018992 นายณัฐดนัย ใหม�จันทร แดง
63083018993 นายทรงวุฒิ ต�ะมะครุธ
63083018994 นางสาวชนาธิป อินต�ะวงศ 
63083018995 น.ส.กนกพร ปะละตุ�น
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63083018996 นางสาวมณีรัตน สมจันทร 
63083018997 นางสาวพนิดา มหาวัน
63083018998 นางสาวญาติกานต มณีโชติ
63083018999 นายจีระวัฒน ชัย ทะนุกํ้า
63083019000 นางสาวพัชรินทร ม่ังมูล
63083019001 นางสาวดุจภาภร ผ�องใส
63083019002 นายธงชัย บัวศรี
63083019003 นางสาวอัญยมณี ขัตติยะ
63083019004 นายสิทธิศักด์ิ แก#วแสง
63083019005 นางสาวศศิวิมล ทะทอง
63083019006 นางสาวณัฐรดา อินทุวัน
63083019007 นายมงคล ประจงศิลปQ
63083019008 นางสาวรุ�งนภา อินทรภิรมย 
63083019009 นางสาวกานต พิชชา สอนอ#อ
63083019010 นายณัฐกิตต์ิ เทียมแสน
63083019011 นางสาวเกศรินทร จันต�ะโสภา
63083019012 นางสาววราภรณ เตจ�ะสา
63083019013 นางสาวชลิตา สุภาศรี
63083019014 นายกฤษฎา ภูมิเลิศ
63083019015 นางสาวสายพิณ หล#าจอมใจ
63083019016 นายวชิรวิทย วิธี
63083019017 นางสาวบุษยมาศ พิทักษ 
63083019018 นางสาวมัลลิกา ประภารัตน 
63083019019 นางสาวอรวรรณ ตาขัน
63083019020 นางสาววิลาสินี สายเกียรติวัฒน 
63083019021 นางสาวสุทธิตา สียะ
63083019022 นายณณัฐ คําทา
63083019023 นางสาวทิพวรรณ มีสุข
63083019024 นางสาวณัฐพร เสถียร
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63083019025 นายภาณุพงศ อ�อนละออ
63083019026 นายกรกช ทาเกิด
63083019027 นางสาวเบญจวรรณ กันทะแก#ว
63083019028 นางศิริพร บุญพันธ 
63083019029 นางสาวดลยา รัตนพยอม
63083019030 นายพัฒนพันธุ อินชัย
63083019031 นางสาวอัจฉราภรณ มูลแก#ว
63083019032 นางสาวเสาวลักษณ เมืองคํา
63083019033 นายพลวัต แก#วใจมา
63083019034 นางสาวเดือนฉาย ถานันดร 
63083019035 นางสาวพีรยา พันธวงค 
63083019036 นางสาวศิรินันท หอมนาน
63083019037 นางสาวกัลยา ดิถีวนาลัย
63083019038 นางสาวสายธาร วันแก#ว
63083019039 นางสาวพจน ศิรินทร สุคันธมาลา
63083019040 นางสาวชโรบล เข่ือนคํา
63083019041 นายศิขรินทร วิวัฒนพงศ พันธุ 
63083019042 นางสาวกรวีร จิตประสาร
63083019043 นางจินดา สโรพันธ 
63083019044 นางสาวพิมพ นิภา มังคะละ
63083019045 นางสาวพรพิมล เกลียวตัน
63083019046 นางสาวอิสยาห ทองชัย
63083019047 นางสาวธัญญาเรศ พอใจ
63083019048 นางสาวดุจกมล พนมการ
63083019049 นายนิพันธ อินสุข
63083019050 นางสาวเฌนิศา สารเก�ง
63083019051 นางสาวภาริษา กันทะมา
63083019052 นางสาววณิชญา แสนเงิน
63083019053 นางสาวสุพรรณี สังข ษี

หน#า 657 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019054 นางวิไลพร โสภาสถาวรกุล
63083019055 นายปรัชญา มาวงค วัน
63083019056 นางสาววชิราพรรณ ธรรมสาร
63083019057 นางสาวกนกวรรณ วิชัยศรี
63083019058 นางสาวธารารัตน ต#นศิริ
63083019059 นางสาวศุธาทิพย วังโพธ์ิ
63083019060 นางสาวพรพิมล กึกก#อง
63083019061 นางสาวชัญญา ปาวงค 
63083019062 นางสาวนลิตา ชาวล#อม
63083019063 นางสุรัชฎาภรณ จอมทัน
63083019064 นายอดิศักด์ิ ไชยตีฆะ
63083019065 นางสาวปนัดดา คําเป1ยงวงศ 
63083019066 นางสาวมัณฑนา ใจยะป7Pน
63083019067 นางสาวฉัตรนภา บุญมา
63083019068 นางสาวพรพรรณ มณีวรรณ 
63083019069 นายเปTนหนึ่ง ทันใจ
63083019070 นางสาวกรรณิการ หมอกมาเมิน
63083019071 นายจรัญ ตันใจ
63083019072 นายคมสันต ชัยรังษี
63083019073 ว�าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา ถือทอง
63083019074 นางสาวพัชราวรรณ คณาวุฒิกร
63083019075 นางสาวศุภกานต ชื่นจิต
63083019076 นางสาวเบญจวรรณ ป7นใจ
63083019077 นางสาวมาริสา พลับพลึงไพร
63083019078 นางสาวมนทกานต ดอกหอม
63083019079 นางสาวชนาภา คีรีวิริยจิตต 
63083019080 นางสาวอนิก นันท จันทร แฝด
63083019081 นางสาวปHZนขวัญร นันต�ะแขม
63083019082 นางสาวสุภาภรณ ป7ญจมา
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63083019083 นางสาวจุทาทิพย ทิพย มาน
63083019084 นางสาวรุจนา พนมไพศาลสกุล
63083019085 นางสาวสุปรียา ผุดผ�อง
63083019086 นางสาวธัญญาภรณ ป7ญญาแก#ว
63083019087 นายวิวัฒน กาวิละ
63083019088 นายกัมพล ศักด์ิเฉลียว
63083019089 นายจัตุรงค ครองแก#ว
63083019090 นางสาวชานุชนารถ สีสังข 
63083019091 นางสาวสุพิชญา เมืองคํา
63083019092 นายสุกุล รวงทอง
63083019093 นางสาวพิมญาเนตร บุรี
63083019094 นายสิรณัฐ เชื้อสะอาด
63083019095 นายดลวัฒน สิริธิติ
63083019096 นายอดิศร เกตุแดง
63083019097 นายกิจพิพัฒน อินต�ะแก#ว
63083019098 นางสาวภัณฑิลา จันทร อินตา
63083019099 นางสาวอรชฎา ใจระวัง
63083019100 นางสาวเฌอมาลย สุยะราช
63083019101 นายประทีป มะโนวัง
63083019102 นายกิตติโรจน หน#าผ�อง
63083019103 นางสาวชนากานต ชุ�มเรือน
63083019104 นายนพธนา คําราพิช
63083019105 นางสาวพฤกษ สร เสริมกิจ
63083019106 นางสาวเสริมกมล วงศ ฝ7Uน
63083019107 นางสาวเมทินี ลับแล
63083019108 นางสาวประภาพรรณ สันตะวงษ 
63083019109 นางสาวบุศราคัม ดอนแก#ว
63083019110 นายกฤษดากรณ วุฒิ
63083019111 นางสาวพรนิภา วิชัย
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63083019112 นายสิรภพ เจนใจ
63083019113 นางสาววิลาวัณย คล#ายทอง
63083019114 นายณัฐพล วิโชนิตย 
63083019115 นางสาวปภาดา อินนันชัย
63083019116 นายภาณุพัทร ดวงใจหาญ
63083019117 นางสาวรัตนาพร ต้ือยศ
63083019118 นางสาวสโรชา โสตถิกุล
63083019119 นายอดิพงศ ปารีเสน
63083019120 นายอติคุณ บุญต�อ
63083019121 นายสงกรานต นาใจ
63083019122 นางนัยน ปพร สกุลยุทธเสนี
63083019123 นางสาวจินตนา ยินดี
63083019124 นางสาวกิตติยา ฟองป7ญญา
63083019125 นายชาญณรงค กองแก#ว
63083019126 นางสาวนันท ธนัษฐ พรมซาว
63083019127 นางสาวปรางค ทิพย วิศาลกิจ
63083019128 นางสาวเบญญาภา กองไชย
63083019129 นายพัชรัช คุ#มแว�น
63083019130 นางสาวคณัสนันท บุญมาทัน
63083019131 นางสาวนรากร ชัยวงค 
63083019132 นายชัยชนะ จันทร เนตร
63083019133 นางสาวอัมพิรา ผัดโน
63083019134 นางสาวนันทิตา อินต�ะโคตร 
63083019135 นางสาววาสนา ปHนตาแจ�ม
63083019136 นางสาวสิริกุล จันต�ะคาด
63083019137 นางสาวสิรภัทร ยศคํา
63083019138 นางสาวปHยนุช พวงมาลัย
63083019139 นางสาวณัฐธยาภรณ บุญญผลานันท 
63083019140 นางสาวเพียงฤทัย คนล่ํา
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63083019141 นายลิขสิทธ์ิ ใหม�หนู
63083019142 นายพลวัชร ลีละวัฒนากูล
63083019143 นางสาวมีนา จันทร ตะวงศ 
63083019144 นายอรรถกร พุ�มประจักษ 
63083019145 นางสาวมนต นภา จิตตะ
63083019146 นายภานุวัฒน ใจหงอก
63083019147 นายวานิช เข่ือนสาร
63083019148 นางประภาพรรณ เกียรติกังวาลกุล
63083019149 นายสัจจา บุญมา
63083019150 นางสาวณัฐวรรณ สุทําปวง
63083019151 นางสาวพรรณิกา คําเข่ือน
63083019152 นางเขมิกา ล�องทอง
63083019153 นางสาวเบญญา ชัยนุวงค 
63083019154 นางสาวมณทิตา สายเทพ
63083019155 นางสาวกานต สุดา เชอหม่ือกู�
63083019156 นายพีรวัส อาราภา
63083019157 นายพงศ ธร ราชทัง
63083019158 นายรัฐพงษ สังฆบุญ
63083019159 นางสาวเกษศิรินทร วงค จักร
63083019160 นางสาวศิริขวัญ แก#วหล#า
63083019161 นางสาวปรารถนา ยามเลย
63083019162 นางสาวสริตา วีระสกุลชัย
63083019163 นางสาวสุณิสา ธรรมขันธ 
63083019164 นางสาวอังคณา จําปาวัน
63083019165 นางสาวสุจิตรา พงษ สงวน
63083019166 นางสุวิมล ตะเวที
63083019167 นางสาวณัฐยา สมสิทธ 
63083019168 นายณัฐพงศ หงษ คํา
63083019169 นายพิษณุ วงศ ประเสริฐ
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63083019170 นางสาวกุหลาบ มัธยเกรียงไกร
63083019171 นางสาวพิมพ พโยม กาบวัง
63083019172 นางสาวอาทิมา ผัดตันตุ�น
63083019173 นายตะวัน สุดใจ
63083019174 นายวชิรวิทย จันทนุปาน
63083019175 นายเอื้ออังกูร จริยาธรรมสกุล
63083019176 นางสาวอธิษฐาน เกิดรุ�ง
63083019177 นายธนวรรฒน จารเขียน
63083019178 นายฉัตรชัย บุญแน�น
63083019179 นางสาวอรวี รักไทย
63083019180 นางสาวกนกวรรณ ป7นต๊ิบ
63083019181 นางสาวจิราพร ดอนแก#ว
63083019182 นายวันเฉลิม แสงสุข
63083019183 นายปHยวัฒน การะเกตุ
63083019184 นางสาวลัลน ลลิต อินทร ต�ะ
63083019185 นางสาวธัญญารัตน ปHนตามา
63083019186 นางสาวกมลชนก สร#อยเงิน
63083019187 นายทีปพล ธรรมทอง
63083019188 นางสาวเพลินใจ เถิงจ�าง
63083019189 นางสาวภัทธิชา จิตนาวณิชย 
63083019190 นางสาวกฤษณา มณีวรรณ
63083019191 นายอํานวย สงวนวาจา
63083019192 นางสาววิลาวัลย คําวังพฤกษ 
63083019193 นางสาวชิดชนก โลหากาศ
63083019194 นางสาวศุภนิดา ชื้นขจร
63083019195 นางสาวธัญพิชชา ปาลีกุย
63083019196 นางสาวธีราภา สุยะใหญ�
63083019197 นางสาวบัวทิพย ปวงคํา
63083019198 นายกัญจน ชนน นามวงษา
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63083019199 นางสาวฉัตรฑริกา บุญเฟ_Zอง
63083019200 นายศรัณยู สุนันต�ะ
63083019201 นายศุภกิตต์ิ สีลิน
63083019202 นางสาวศิริญากร อุ�นนันกาศ
63083019203 นางสาวสุพรรษา พุฒธิกุล
63083019204 นางสาวพรหมชนก วันมูล
63083019205 นางสาวพัชรพร บุญป7Pน
63083019206 นางสาวสริตา ปHลันซิน
63083019207 นางสาวสาวิตรี สายแปง
63083019208 นายสุเมธ เขียวสด
63083019209 นายบูรโชติ สมฤทธ์ิ
63083019210 นางสาวชลดา ปาลี
63083019211 นางสาวภัทราภรณ ใจต�ะมา
63083019212 นางสาวณัฐธิดา อินนันชัย
63083019213 นายศุภกิจ บัวลอยลม
63083019214 นางสาวกนกวรรณ จิตรา
63083019215 นางสาวช�อมาลา มานะ
63083019216 นางสาวสุวรรณรัตน ยาวงษ 
63083019217 นายศุภการ ศรีแกวงศ 
63083019218 นางสาวนิติภรณ จาติญานิติ
63083019219 นางสาวจิรฐา จายสละ
63083019220 นางสาวมีนา ยงทวี
63083019221 นางสาวกนกวรรณ ตันวงค 
63083019222 นางสาวอัญทิกา มณีวรรณ
63083019223 นายชลฑิต วงศ ใหญ�
63083019224 นางสาวโยราภรณ สิทธิขันแก#ว
63083019225 นางสาวอัญธิกา จันทาพูน
63083019226 นางสาวอัมพิกา นามวงศ 
63083019227 นายยุรนันท ทองย#อย
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63083019228 นางสาวธนิษฐา อุ�นอุโมงค 
63083019229 นางสาวพรพิชชา หม่ืนพรมอินทร 
63083019230 นางสาวณัฐชยา ใจดี
63083019231 นางสาวกุณชฺพิชาพร เจริญฐิติกานต 
63083019232 นางสาวนิภาพรรณ สายทอง
63083019233 นายสิรวัฒน ศรีจันทร กาศ
63083019234 นายธนกิจ เต็มหล#า
63083019235 นางสาวสุภาภรณ มาอุด
63083019236 นางสาวกัลยา กันทะวงศ 
63083019237 นางสาวปณิดา ต๊ิบปาละ
63083019238 นางสาวรัชฏาภรณ ทีสม
63083019239 นางสาวพิชชาภา คําฝ7Uน
63083019240 นางสาวฐิติกาญจน อุมา
63083019241 นางสาวลภัสรดา โคตรธรรม
63083019242 นายภาณุพงศ ถากาศ
63083019243 นางชญาดล กาไชยา
63083019244 นางสาวไพรินทร มูลรังษี
63083019245 นางสาวสุพรรณี โยธาศรี
63083019246 นางสาวเกศริน จําปารัตน 
63083019247 นางสาวธนัตชนก ขัดเปTง
63083019248 นางสาวรัญชน วรัตถ หม่ืนใจโม
63083019249 นางสาวศศิธร แสนมา
63083019250 นางสาวศิริพร ธิป7น
63083019251 นางสาววิชิตา อินต�ะวงศ 
63083019252 นางสาวศุษมารัตน วงศ ผา
63083019253 นางสาวฉัตรทิพย เพ็ชรชลาลัย
63083019254 นางสาวลลิตา จันทร เชื้อ
63083019255 นายอภิเดช ชัยสมบัติ
63083019256 นายสัตยา จักร รถ
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63083019257 นางสาวพรวิภา กุยมา
63083019258 นางสาวสิรารมย แก#วประเสริฐ
63083019259 นางสาวอรณิชา ฮวบหิน
63083019260 นายศรายุทธ งามเป1Zยม
63083019261 นางสาววรัญยารัชย นาจันทร 
63083019262 นางสาวเฉลิมภรณ มูลสุข
63083019263 นางสาวศรัญญา จันทร เพชร
63083019264 นายจิระพงษ สุภามูล
63083019265 นายกิตติพันธ กันธิยะ
63083019266 นางสาวดรุณี พวงดอกแดง
63083019267 นางสาวชนิดา จันต�ะ
63083019268 นางสาวแพรวพรรณ สุคํา
63083019269 นายชวลิต โยนาธาน ลือเดช
63083019270 นางสาววาสนา พรหมวรรณ 
63083019271 นางสาวขนิษฐดา ชาญประเสริฐ
63083019272 นายฐิติกร ลิ้มสกุล
63083019273 นายธีรพงศ ก#อนศิลา
63083019274 นางสาวกรรณิการ สายแปง
63083019275 นางสาวกรนันท บัวกาญจน 
63083019276 นายดิตถกร ศรีสัตถา
63083019277 นายนนทวัฒน เตจา
63083019278 นายณัฐพล อุภิริ
63083019279 นายณัฐพงศ นิลคํา
63083019280 นางสาวโยฑกา แซ�อึ้ง
63083019281 นายอนุชาติ ชาติไธสง
63083019282 นางสาวกัญญารัตน อินเทพ
63083019283 นางสาวนุจจาลี กัมปนาทวุฒิกุล
63083019284 นายเอกลักษณ ป7ญญาชลรักาW
63083019285 นางสาวอ#อย บัวเขิน

หน#า 665 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019286 นางสาวมนต สินี พงศ สุวรรณ
63083019287 นางสาวเกศรินทร อินทะสังข 
63083019288 นางสาววาราภรณ แก#วเขียว
63083019289 นางสาวนัทธ หทัย จรูญป7ญญามณี
63083019290 นายณัฐพล วงศ พุฒ
63083019291 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณ 
63083019292 นายจิรายุส ใจก#อน
63083019293 นางสาวนีรนุช โนเปTง
63083019294 นางสาวสวนีย พูลทะจักร 
63083019295 นายปฏิภาณ สาระจันทร 
63083019296 นางสาวธัญวรรณ คิดดี
63083019297 นางสาวศรัญญา แซ�ก�วย
63083019298 นางสาวชนากานต ชัยวารินทร 
63083019299 นางสาวอัจฉรารัตน เรือนสิทธ์ิ
63083019300 นางสาวอภิพร แสนอาด
63083019301 นางสาวพรดารา นวลหงษ 
63083019302 นางสาวขวัญชนก สารมิตร
63083019303 ว�าที่ร#อยตรีเสกสรร มาปHนตา
63083019304 นายณัฐภูมิ สุทธิ
63083019305 นางสาวปภัสรา ดีอุโมงค 
63083019306 นางสาวสิริรัตน แปงใจ
63083019307 นายธนดล ศรีธิชัย
63083019308 นายจิระศักด์ิ น#อยสะปุaง
63083019309 นางสาววรรณนิดา ชัยแก#ว
63083019310 นางสาวอภิรดี มานะสุวรรณผล
63083019311 นางสาวปณิธิ แสนสมบัติ
63083019312 นายธนยศ หอมนาน
63083019313 นางสาวธันว รดา วงศ ศรีวิชัย
63083019314 นางสาวเปรมกมล นิลเพ็ชร

หน#า 666 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019315 นางสาวสุมิตรา แสงเมาะ
63083019316 นางสาวกิตติยา อินต�ะมา
63083019317 นางสาวภัสร ชนกพร วิมลชัยธนากร
63083019318 นางสาวกุลธิดา ทิพวงศ 
63083019319 นางสาวกัลยกร เรืองแจ�ม
63083019320 นายศตวรรษ สุรินทร 
63083019321 นางสาวญานิกา หอมดอก
63083019322 นางสาวปานตา พุ�มพวง
63083019323 นางสาวจินต จุฑา ไพบูลย วงศกร
63083019324 นางสาวกรรณิการ หล#าแก#ว
63083019325 นางสาวกุสุมา แซ�ลิ้ม
63083019326 นางสาวศรัณย รัชต อินชมภู
63083019327 นางสาวพิมชนก สุรินทร กาศ
63083019328 นายเทียนชัย คุณยศย่ิง
63083019329 นางสาวชนากานต กิลัย
63083019330 นางสาวพิมพ มณี ยาประโลหิต
63083019331 นายธีรพงศ ปHนตา
63083019332 นางสาวธรชญาน วันทา
63083019333 นางสาวอําพิกา เชื้อคําลือ
63083019334 นางสาวนลัทพร มีสุข
63083019335 นางสาวรักชนก ขัดพูล
63083019336 นางสาวธีรนุช เดชา
63083019337 นางสาวธัญญาภรณ วรรณศรี
63083019338 นางสาวกัญญา สร#อยเพ็ชร
63083019339 นางสาวเจนจิรา ชาวส#าน
63083019340 นางสาวชลธิชา กลอยเดช
63083019341 นางนิภาพร บิดาเรือน
63083019342 นางสาวสมอุรา ยุตติธรรม
63083019343 นางสาวศิลปQศุภา เสนามวงศ 
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63083019344 นายบุญธรรม จงสถาพรพิพัฒน 
63083019345 นายณัฐกิตต์ิ สุนันต�ะ
63083019346 นายวิษณ อัญชัญ
63083019347 นายวุฒิพงศ ป7ญโญ
63083019348 นายวีรพงษ กันไว
63083019349 นางสาวกมลพรรณ ป7นสุพฤกษ 
63083019350 นางสาวศิริรัตน เนตรหาญ
63083019351 นางสาวขวัญนภา บรรจง
63083019352 นางสาววราภรณ ศรีพล
63083019353 นายวัจน กร ถือนิล
63083019354 นายถิรพุทธ์ิ นันทชัยบัญชา
63083019355 นางสาวภรณ ณภัส ทนันชัย
63083019356 นายสมโภชน อวดผิว
63083019357 นายธนันณัฏฐ นําชัยรุ�งรัศมี
63083019358 นางสาวสุภาวดี จักรมานนท 
63083019359 นายพิษณุ จําธรรม
63083019360 นางสาวสุพรรษา สุธรรมยอง
63083019361 นางสาวจิณห ทิพา เทียนดอนไพร
63083019362 นายศักรินทร ชัยทา
63083019363 นางสาวขวัญกมล จันทเนตร 
63083019364 นางสาวธัญญารัตน อุสุยะ
63083019365 นางสาวศิรินภา เมืองมา
63083019366 นายผไท คชนิล
63083019367 นางสาวภาณุมาศ วรพัฒนานันต 
63083019368 นางสาวรุ�งนภา แสนสุรีย 
63083019369 นางวนัชภรณ มะโนวัง
63083019370 นางสาวสุนิสา ตายะ
63083019371 นางสาวฑริกา นันทจันทร 
63083019372 นางสาวิอุดมรัตน ศรีคชชา
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63083019373 นางสาวศิริขวัญ ทาดวงแดน
63083019374 นางสาวศรสวรรค สมบูรณ 
63083019375 นายวีรชิต ราชคํา
63083019376 นางสาววรัทยา แสนศรี
63083019377 นางสาวสรัลรัตน วงค ตุ#ย
63083019378 นายสิรภพ สวิง
63083019379 นางสาวรัตนา แสงเฮ�อ
63083019380 นางสาววรินญา ปุระเสาร 
63083019381 นางสาวกัญญ ภรณ ทองชัย
63083019382 นายชิตวัฒน ต�ะนา
63083019383 นางสาวจิรพร ศรีกันชัย
63083019384 นายศราวุธ เจิมจันทร 
63083019385 นางสาวนาตยา ยศบุรี
63083019386 นางสาวนปภัส วงค ต2าคํา
63083019387 นางสาวสุกัญญา ติเจ
63083019388 นายพงศกร อินทจักร 
63083019389 นางสาวกชพร สาวิลุน
63083019390 นางสาวดรุณี กัปกัลปQ
63083019391 นางสาวภัทรวดี ปHมสาร
63083019392 นายณัฐสิทธ์ิ ไชยแสน
63083019393 นางสาวพัชรินทร วงศ ษา
63083019394 นางสาวพัชรา ขันอุละ
63083019395 นางสาวนิภาพร ยอดปานันท 
63083019396 นางสาวอัญชิรีย ฐิติธนัญญา
63083019397 นายวิศรุต ย่ังยืน
63083019398 นางสาวเบญจภรณ วังวรรณรัตน 
63083019399 นางสาวเพ็ญพรรณา พรหมมินทร 
63083019400 นางสาวเกวลิน สุขบาน
63083019401 นางสาวรุ�งนภา ปุกปHนกาศ
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63083019402 นางสาววิไลวรรณ พนมไพร
63083019403 นางสาวพิมพิไล สายสอิ้ง
63083019404 นางสาวภาคินี รวิเดช
63083019405 นางสาวมลรัตน จันทรมาศ
63083019406 นางสาวกุญช ชญา กรุณาก#อ
63083019407 นางสาวกชพรรณ กิตติยงวิวัฒน 
63083019408 นางสาวภัทราพร มีทอง
63083019409 นางสาววรวรรณ พูลเลิศ
63083019410 นายกฤษดา เครือระยา
63083019411 นางสาวพิไลวรรณ หน�อแก#ว
63083019412 นางสาวเกตุสิรินทร คําบาล
63083019413 นางสาวสุมณฑา โตสุข
63083019414 นายกฤชณัท วงษ รัตน 
63083019415 นางสาวสุภาพร มาอุ�น
63083019416 นางสาวอภิรักษ โพธิ
63083019417 นายธณพรรศญ สมทรัพย 
63083019418 นางสาวมลทิรา คิดธิวงค 
63083019419 นางสาวกันตินันท ชาติพิพัฒพงศ 
63083019420 นางสาวจุฑามาศ คล#ายเมือง
63083019421 นางสาวณัฐดาวรรณ มณีวร
63083019422 นายยุทธพันธุ ธรรมตถา
63083019423 นางสาวณภัทรวรัญญ ชุมนุมพร#อม
63083019424 นายธนากร ไชยมงคล
63083019425 นางสาวนัดดา สีหล#า
63083019426 ว�าที่ร#อยตรีสาโรจน ตาหน#อย
63083019427 นางสาวภูริชญา กันขาว
63083019428 นางสาวคณัฏฐา ปุรณะพรรค 
63083019429 นายเจษฎา ชัยวุฒิ
63083019430 นายภานุวัฒน ขันติป7ญญา
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63083019431 นายปHยพนธ ภักดี
63083019432 นายรัฐนันท มันยวง
63083019433 นางสาวพิมพ ชนก ถุงพลอย
63083019434 นายณัฐวุฒิ ถาปะนา
63083019435 นายพงศ รวิ ฟูจิวารา
63083019436 นางสาวสิริญญา สุริยัง
63083019437 นางสาวมนัสวี วังไชยเลิศ
63083019438 นายภัทฐ ทัศษกรช ศรีวีชัย
63083019439 นายอานนท เรืองใจ
63083019440 นางสาววัลลี ดีหน#อย
63083019441 นางสาววิภาดา ข�าเหล็ก
63083019442 นายศิวานิช กมลโรจน 
63083019443 นางสาวสุทธิดา อินยาศรี
63083019444 นางสาววรินทรา แพะขุนทด
63083019445 นายกิตติพงษ ปรีดี
63083019446 นางสาวลีรญา สาขาเรือน
63083019447 นางสาวเบญาลักษณ งามตา
63083019448 นายภาณุวัฒน วงศ ปJาน
63083019449 นางสาวอุบลวรรณ จันทกิจ
63083019450 นางสาวนุสรา ขันซาว
63083019451 นายธีรภัทร จันทร เขียว
63083019452 นายนัฐชา บุญมาก
63083019453 นายศจาณุวัฒน เครือวิเสน
63083019454 นางสาวปHยาภรณ จิตต ใสย 
63083019455 นางฐิตาภา ศรีวิลัย
63083019456 นางสาวณัฐกานต จันป7นเมือง
63083019457 นางสาวสุมิตรา หน�อท#าว
63083019458 นางสาววิภาวดี อุตสาห 
63083019459 นายชัยชนะ ชัยสมบัติ
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63083019460 นายชนชิต อินตาพรหม
63083019461 นายปรานต เมฆอากาศ
63083019462 นางสาววรางคณา ธาตุรักษ 
63083019463 นางสาวธรารัตน โดดโยธิน
63083019464 นายจักรพันธ มงคลวาท
63083019465 นายกําชัย คิดสม
63083019466 นางสาวสุมินทร ตา แจ�มใส
63083019467 นางสาวศันสนีย คําเปลี่ยน
63083019468 นางสาวกนกพิชญ หวังใจ
63083019469 นางสาวรสริน ศิลปพงไพร
63083019470 นางสาวเกษริน อุ�นเมือง
63083019471 นางสาวปวริศา พรหมเทศ
63083019472 นางสาวรัตนาภรณ สวนรุน
63083019473 นางสาวพรกช แก#วใจบุญ
63083019474 นางสาวณัฏฐิยา น้ําสา
63083019475 นางสาวมุธิตา สุภาโพน
63083019476 นางสาวเมษยา ธรรมธิ
63083019477 นางสาวอทิติญา บัวบรรเทา
63083019478 นายศุภกร ชมดวง
63083019479 นายกัญจนภัทธ วนสัณฑ วงกต
63083019480 นางสาวอรอนงค ศรีบุรินทร 
63083019481 นายนาถพัฒน ชื่นใจ
63083019482 นายไกรลาศ ธรรมสัจจา
63083019483 นางสาวจุฑามาศ สุ�มมาตย 
63083019484 นางปุณณภา ทิพย สงค 
63083019485 นายวิษณุ กุนณะ
63083019486 นายสุธี บุญเฉลิม
63083019487 นางสาวศิวาลิณี นนท บุญ
63083019488 นายธวัชชัย สุขแว�น
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63083019489 นางสาวพชรพร หล�อสุพรรณพร
63083019490 นางสาวปทุมพร ไชยชะนาญ
63083019491 นางสาวรักษิณา ใจงาม
63083019492 นายเนติพงษ มุขตัน
63083019493 นางสาววิภาดา เทียนสว�าง
63083019494 นางสาวเบญจมาศ เก๋ียงแก#ว
63083019495 นายวรกานต แย#มยศ
63083019496 นายศุภวิชญ รัตนานพ
63083019497 นางสาวเพชรรัตน คําเงิน
63083019498 นางสาวณัฐภรณ เปอะป7นสุข
63083019499 นายชัยวัฒน งามรัชดาพันธ 
63083019500 นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย 
63083019501 นางสาวธณิวัลย จันทร สืบ
63083019502 นายอภิรักษ ยาวิชัย
63083019503 นางสาวสิริภัคร พิสมบูรณ 
63083019504 นางสาวศุภรักษ ใจกุณา
63083019505 นางสาวเฉลิมขวัญ สิทธิยศ
63083019506 นางสุณัฐญาณ ทิพย ชัย
63083019507 นางสาวอภิชญา เสนสุภา
63083019508 นางสาวศศิธร ธรรมลังกา
63083019509 นางสาวนันทิกานต ภูหลัก
63083019510 นางจุติพร เป1Uยต๋ัน
63083019511 นางสาววิลาวรรณ ไชยวงศ 
63083019512 นางสาวน้ําผึ้ง เชื้อต�าย
63083019513 นายวรัท คุณยศย่ิง
63083019514 นางสาวภิสชา ดวงประเสริฐ
63083019515 นางสาวณัฐณิชา ชัยนวน
63083019516 นายชนะภัย บุญมา
63083019517 นายวัชรพงศ ปHงชัย
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ระดับปริญญาตรี

63083019518 นางสาวเกตุวรินทร อินต�ะสิน
63083019519 นายสวิตต เทียนชัยพนา
63083019520 นายสมยศ คําม่ัน
63083019521 นางสาวอารดา อานุ
63083019522 นางสาวสุนันทา คงทรัพย 
63083019523 นางสาวศรัณย พร กาแก#ว
63083019524 นายชัชวรินทร วรวุฒิพุทธพงศ 
63083019525 นางสาวอภิญญา ใจสัตย 
63083019526 นางสาวดุจฤดี เเก#วมา
63083019527 นายวิฑูรย ธรรมป7ญญา
63083019528 นางสาวจารุนันท ก#อนธง
63083019529 นางศุภลักษณ ลาภิศไรวิณศ 
63083019530 นายธวัชชัย สมศรี
63083019531 นายจักริน วงศ ชัยพาณิชย 
63083019532 นายไกรสร นิลสุวรรณ
63083019533 นางสาวกติกา ใชยวังเย็น
63083019534 นางสาวศิริรัตน งามหมู�
63083019535 นางสาวรัตติกาล ปวงคํา
63083019536 นางสาวนภัสสร ธรรมฤทธ์ิ
63083019537 นางสาวพรสวรรค กอและ
63083019538 นายเวทิศ จิตไพศาล
63083019539 นางสาวธัญลักษณ บุญทวี
63083019540 นางสาวป7ณฑ ชนิต สีต�ะ
63083019541 นางสาวไพลิน พวงมาลา
63083019542 นางสาวมุกเรขา เครือวงษา
63083019543 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิริพัชต เสง่ียมศรี
63083019544 นางสาวนาฏนภา ตาแดง
63083019545 นางสาวชฎารัตน ป7ญจขันธ 
63083019546 นางสาวชนิสรา จินะการ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019547 นางสาวผกาวัลย น้ําคํา
63083019548 นายภูริพัฒน ดวงจิตต 
63083019549 นายสิทธิพงษ อินธรรม
63083019550 นายกฤษฎา กองสุข
63083019551 นางสาวพณิดา เด�นดาวเรือง
63083019552 นางจิรพรรณ สมป7ญญา
63083019553 นางสาววิไลลักษณ จิตแจง
63083019554 นายอาทิตย อุ�นจันทร 
63083019555 นางสาวกฤษฎาพร กันทะเลิศ
63083019556 นางสาวกฤษณีภรณ ดวงแก#วกาศ
63083019557 นายอัฐชรพงค ดาวจร
63083019558 นายภูริชเทพ นามมล
63083019559 นางสาวอารียา วงค ป7ญญา
63083019560 นางชฎารัตน ธิการ
63083019561 นายกฤตย ตนันต หมูแสนทอง
63083019562 นายนิธิศพงศ บุญเมือง
63083019563 นางสาวปพิชญา พุฒเปTง
63083019564 นางสาวจิราภรณ แก#วดํา
63083019565 นางสาวกรกนก ชีหรั่ง
63083019566 นางสาวพรพิรุณ ใจมิภักด์ิ
63083019567 นางสาวธีรวรรณ สุรินทร 
63083019568 นางสาวอริสา ตนะรัตน 
63083019569 นางสาวมนัญชยา ปุณวัตร 
63083019570 นางสาวจิราภรณ คงสุขพาณิชย 
63083019571 นางสาวเขมขจี เย็นใจ
63083019572 นางสาวเพ็ญนภา ยะวัง
63083019573 นายธีรภัทร แดนเหมือง
63083019574 นางสาวชญาพิชญ กาววิลัย
63083019575 นายยุทธภูมิ อุตยะราช
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ระดับปริญญาตรี

63083019576 นางสาวชฎาพร การเอื้อ
63083019577 นางสาวพิมพ วิภา ใจยวง
63083019578 นางสาวพีรชญา ธนวรณัฏฐ 
63083019579 นางสาวจารุวรรณ จาใจ
63083019580 นายศราวุฒิ ปHจคา
63083019581 นายกันณพงศ รัตนเดชพงษ เลิศ
63083019582 นางสาววิมลสิริ มหาวงค 
63083019583 นางสาวนิรชา จิตตป7นตา
63083019584 นายสรายุทธ แก#วมา
63083019585 นางปณิตา พิจอมบุตร
63083019586 นางสาวรัฎชยา อานา
63083019587 นายนัทวิศาสตร รังษีจันทร 
63083019588 นางสาวพิจิตรา หลักคํา
63083019589 นางสาววิลาพร จุมพิตร
63083019590 นายธนบดี ขันธะสีมา
63083019591 นางสาวภาวินี ลําน#อย
63083019592 นางสาวสุวนันท มูลเขา
63083019593 นางสาวอัญชลี อินป7Pน
63083019594 นางสาวโยธกา ธรรมไชยกุล
63083019595 นางสาววาสินี สิทธิประภา
63083019596 นางภัทราภรณ บํารุงรัตน 
63083019597 นางสาวมัสยา อินใจวงศ 
63083019598 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว
63083019599 นางสาวสุวัชนันท คําเงิน
63083019600 นางสาวกฤษณา เกิดศิลปQ
63083019601 นางสาวชรัญญา กันทะดง
63083019602 นางสาวขวัญฤทัย อะสะนิธิ
63083019603 นางสาวโชติกา พุทธโส
63083019604 นางสาวรุ�งทิวา ปละอุด
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019605 นางสาวจิรัชญา สุขเกียง
63083019606 นางสาวอุทัยวรรณ รักษากลิ่น
63083019607 นายปรัตถกร ลิขิตตระกูลวงศ 
63083019608 นางสาวศรัณย พร ศรีบุรี
63083019609 นางสาวสุมิตรา ขันคํา
63083019610 นางสาววิชญาดา สุวรรณชัญ
63083019611 นายฐิจิชล วุทธีรพล
63083019612 นางสาวอาภาภรณ พรหมพิงค 
63083019613 นางสาวผกาสินี วิชัยปะ
63083019614 นางสาวนีราภา เปTงจันตา
63083019615 นางสาวนิลุบล อินยม
63083019616 นายคริษฐ พรหโมบล
63083019617 นายดนุพงษ อัสดงไพรี
63083019618 นายณชรต เสาร ภาษี
63083019619 นางสาววิภาวี วงศ ใหญ�
63083019620 นางสาวนารีรัตน วงศ คํามูล
63083019621 นางสาววิภาดา คําคง
63083019622 นางสาวธิดารัตน ละมูล
63083019623 นางสาวแก#วทิพย ทิป7ญญา
63083019624 นางสาวหทัยรัตน วงค เพ็ญ
63083019625 นางสาวรุ#งตะวัน บุตรชัย
63083019626 นางสาวณัฏฐริชา อุทธิยา
63083019627 นางสาวมัทนา ป7ญญาคํา
63083019628 นางสาววิภาวี ยาอุด
63083019629 นางสาวอรทัย ศรีวิชัย
63083019630 นายพัทธนันท มณีฝ7Uน
63083019631 นายศรายุธ สุทิน
63083019632 นางสาวสุกัญญา ป7ญญาเจ็ก
63083019633 นางสาวกาญจนา คําโม�ะ
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ระดับปริญญาตรี

63083019634 นางจารุวรรณ คําใจดี
63083019635 นางสาวกุลนิษฐ อัมปาละ
63083019636 นายวรวิทย นามเทพ
63083019637 นายจีร พงษ  ใจรัก
63083019638 นางจงกลณี ศรีสุวรรณ
63083019639 นางสาวจิรัชญา พรหมพิลา
63083019640 นางสาวฐิติพรรณ เครือปา
63083019641 นางสาวบุษบา คุณยศย่ิง
63083019642 นางสาววนิดา ปวนยา
63083019643 นางสาวกัลยรัตน สมวงค 
63083019644 นายอัครวิชช กลิ่นหอม
63083019645 นางสาวรามิล ภพลือชัย
63083019646 นางสาวพิมพ ประภา ปงผาบ
63083019647 นางสาวสุภัสสรา แสนใจนา
63083019648 นางสาวปรางทอง ดวงประเสริฐ
63083019649 นายทนงฤทธ์ิ ทาพรม
63083019650 นายแดนชัย หาญณรงค 
63083019651 นายกรวิชญ สุดใจวงศ 
63083019652 นายจิรายุ ริยะอุด
63083019653 นายวชิระ ใจบุญมา
63083019654 นางสาวช�อผกา สุดามาต
63083019655 นางสาวจิราพร สุทธนิล
63083019656 นายนวพรรษ ป7ญญา
63083019657 นางสาวชิดชนก ชมชื่น
63083019658 นางสาวสายชล คล#ายเชย
63083019659 นางสาวกิติยากร สุวรรณมาลี
63083019660 นายเจษฎา ดวงใน
63083019661 นางสาวยศวดี เครื่องคํา
63083019662 นางสาวทิพวรรณ เก้ือพิทักษ โชค
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019663 นางสาวแพรพิไล คําดี
63083019664 นายทัตสึยะ กัณฑาบุญ
63083019665 นายสามารถ ก#องวนาสิริ
63083019666 นายวิทยา ฝ7Uนสกุล
63083019667 นางสาวสุวัชรีภรณ จิตใจ
63083019668 นายกิตติพงศ ทะนะ
63083019669 นายศุภเมธ ละวงค เยอ
63083019670 นางสาวไอลดา ศรีตาบุตร
63083019671 นางสาวชิดชนก ทิวงศ ษา
63083019672 นางสาวพิมพ ชนก เขียวดี
63083019673 นายณัฐพงษ เข็มบุญ
63083019674 นายชัชจิร พงษ ศิวัตม 
63083019675 นางสาวพัชญา ศรีปHนตา
63083019676 นางสาวอรอุมา ไชยชิน
63083019677 นางสาวฐาปนี พิทักษ เปรมกมล
63083019678 นายสิทธิชัย เครือวัลย 
63083019679 นายทวิพงษ แก#วทิพย 
63083019680 นายวรชัช ทาทะรักษ 
63083019681 นางสาวทิพย อักษร เทือกธรรมมา
63083019682 นางสาวขวัญภิรมย บุศย แWว
63083019683 นายรัชภูมิ สิงห คะตา
63083019684 นายปฏิพัทธ คําอั้น
63083019685 นางสาวพนัสสุดา จับจ�าย
63083019686 นางสาววัชรีย รัชญ นาจันทร 
63083019687 นางสาวเมทินี วงศ ชมภู
63083019688 นางสาวธัญญาลักษณ โชคสรรค สร#าง
63083019689 นางสาวญาสุมินทร ชุมภูศรี
63083019690 นางสาวกนกพิชญ อินเป1Uย
63083019691 นายพงศกร ใจนา
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ระดับปริญญาตรี

63083019692 นางสาวพัชรินทร บุญล้ํา
63083019693 นายนพรัตน กันชะธง
63083019694 นางสาวสิริจิตต วชิราวงศ 
63083019695 นางสาวชฎาพร บุญศรี
63083019696 นางสาวปาริชาติ บรรเรียนกิจ
63083019697 นายจิราศักด์ิ ภูเขียว
63083019698 นางสาวพัฒน ณสรณ สุภาพันธ 
63083019699 นายกฤษดา ป7ญญายาว
63083019700 นายบุญรักษ ทองอยู�
63083019701 นางสาวณภาภัช วรรณจิรากุล
63083019702 นางสาววิมลสิริ สุคํา
63083019703 นายกานต ชนิด ลูมา
63083019704 นายกฤตนัย คําภีระ
63083019705 นายภาณุพงษ อินทยศ
63083019706 นางสาวธัญชนก เม็งขาว
63083019707 นางสาวเบญญา พยาราษฎร 
63083019708 นางสาวอาภาศิริ ศิริมาศ
63083019709 นางสาวศศิปรียา หมอยาดี
63083019710 นายอรรถพันธ แจ�มกระจ�าง
63083019711 นายพิสิทธ์ิ สิทธิชุม
63083019712 นายธนกฤต แซ�ลี้
63083019713 นางสาวพิลักขณา ช�างแก#ว
63083019714 นายศักยภาพ จันทะวงษ 
63083019715 นางสาวนุชจิรา คิดอ�าน
63083019716 นางสาวปHยะพร เอกภัทรโยธิน
63083019717 นางสาวจุฑามาศ จินะกาศ
63083019718 นายรักษ ชล คนเที่ยง
63083019719 นางสาวธนัญญา ลาวนันท 
63083019720 นางสาวศรีสุภี เพชรโรจน 
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ระดับปริญญาตรี

63083019721 นางสาวอาทิตยา สินพยัคฆ 
63083019722 นางสาวเมธาวี ป7ญญาเหมือง
63083019723 นางสาวพิชชาพร กันทะวงค 
63083019724 นายยงยศ อิ่นคํา
63083019725 นายธรากร รัตนอุบล
63083019726 นางสาวธมนวรรณ สุนตาอินทร 
63083019727 นายธนพล เจริญสุข
63083019728 นายศุภชัย แก#วกระจ�าง
63083019729 นางสาวนันทิชา แก�นจันทอง
63083019730 นายภูพิพัฒน มาเมือง
63083019731 นางสาวสุพัตรา สร#อยสนธ์ิ
63083019732 นางสาวปริมินทร มณีเนตร
63083019733 นางสาววิจิตรา เตจ�ะ
63083019734 นางสาวกัญญารัตน สลีวงศ 
63083019735 นางสาวฐิติพร เจริญสิงห 
63083019736 นางสาวปฐมา โสภิณ
63083019737 นางสาวนวภัทธ กันธิมา
63083019738 นางสาวอัญชัน แก#วมณี
63083019739 นางสาวสุพรรษา กันธิยะ
63083019740 นางสาวสาวิตรี คุมคํา
63083019741 นางสาววิชชุลดา คําอ#าย
63083019742 นางสาวเกศรา หิติ
63083019743 นายนิติภูมิ ถมอินทร 
63083019744 นายรัฐพล ทะนันใจ
63083019745 นางสาวไอลดา ใจพราหมณ 
63083019746 นายณัฐวุฒิ บุญวัง
63083019747 นางสาวฉัตรฑริกา นะนักวัฒน 
63083019748 นางสาวสุวรรณา มูหลิ่ง
63083019749 นายศรายุธ คําไทย
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63083019750 นางสาวทารินทร พุทธวงค 
63083019751 นางสาวนิตยา บุญมาคํา
63083019752 นางสาวณัฐพิมล แสงภักดี
63083019753 นางสาววิลาวรรณ อินตา
63083019754 นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ ฝ7Uน
63083019755 นายไกรวิขญ คําพูล
63083019756 นายภูวนาถ ถิรพิบูล
63083019757 นายสันติ บุญวงศ 
63083019758 นางสาวมัณฑนา อุปะละ
63083019759 นางสาวปาลิตา ทาชนะ
63083019760 นางสาวณัฐฑริการ กันหา
63083019761 นางสาวจิราพร เขีนวคํา
63083019762 นางสาวลักษณารีย ประยูรหาญ
63083019763 นางสาวดวงพร สีใส
63083019764 นางสาวกิติยา มณีฝาย
63083019765 นางสาวเกวลิน จริยารัตนกูล
63083019766 นางสาววิชญา ปุรณะพรรค 
63083019767 นายพัฒนชัย กุลจันทร 
63083019768 นางสาวณัฐธิดา กรเรืองสกุล
63083019769 นายรุจิภาส ใจเย็น
63083019770 นางสาววิภาวี คงนิ่ม
63083019771 นางสาวศิรัญญา ลาดไชย
63083019772 นางสาวรัตน ฤทัย ธรรมขัน
63083019773 นางสาวปHยากร วงค เจริญ
63083019774 นางสาวปาริชาติ ธิหมุด
63083019775 นางสาวเมธินุช ลึแฮ
63083019776 นายอัษฎา นะธัม
63083019777 นางสาวภรัณยา มูลใหม�
63083019778 นายณัฐนา ฟูเทพ
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63083019779 นางสาวสุดารัตน พรมแบน
63083019780 นางสาวสิริรัตน สุนสะดี
63083019781 นายพีรพงศ ทาจีน
63083019782 นางสาวศิรินันท อรัญวาส
63083019783 นางสาวเบญญาภรณ ศรีบัวบาน
63083019784 นางจรีณา กันทิยะ
63083019785 นางสาวจุฑารัตน คันธชุมภู
63083019786 นางสาวนงลักษณ ทิพย อุด
63083019787 นายวรวัฒน ชุ�มเปTง
63083019788 นางสาวสุภัคพร นวลใส
63083019789 นายปภาวิน เชษฐบุตร
63083019790 นายรัฐพงค สินเทียม
63083019791 นายนลธวัช ปรางค เจริญ
63083019792 นางสาวพรพิมล ภูเขียว
63083019793 นางสาวอโณทัย ต#าวพรม
63083019794 นางสาวผกามาศ จันทรภักดี
63083019795 นางสาวมุจลินท หล�อนกลาง
63083019796 นายเกียรติศักด์ิ กันทะนะ
63083019797 นายพิสิษฐ บุญยงค 
63083019798 นางสาวศิริโสภา มูลศิริ
63083019799 นางสาวชญานี ขันตี
63083019800 นางสาวธนพร เรือนหล#า
63083019801 นางสาวรัชนีวรรณ โปธิ
63083019802 นางสาววชิรญาณ บัวเทศ
63083019803 นางสาวจุฑาทิพย ฟูเฟ_Zอง
63083019804 นางสาวเย็นจิตร ใจภูมิ
63083019805 นางสาวณัฐทรี สมศรี
63083019806 นางสาวสุวพัชร อินสอน
63083019807 นายปรีชา ยืนยงคีรีมาศ
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63083019808 นางสาวเสาวลักษณ จําป1เรือง
63083019809 นางสาวประดับดาว เขียวอาสะวะ
63083019810 นางสาวชัชฎาภรณ มะโนวรรณ 
63083019811 นางสาวจันทรารัตน พะยะ
63083019812 นายบุญเย่ียม ณ ลําปาง
63083019813 นางสาวพรรณวิภา ทองเหลื่อม
63083019814 นายประดิษฐ ศรีใจ
63083019815 นายรณชิต จันทร เรือน
63083019816 นางสาววิชุดา ชัยสมบัติ
63083019817 นางสาวลลิดา ปลื้มสําราญ
63083019818 นายณัฐวุฒิ ป7นธิ
63083019819 นางสาวกิตต์ิธัญญา ธนันต นิธิศ
63083019820 นายชินวัตร ดวงต๊ิบ
63083019821 นางสาวสุวารัตน กันหลวง
63083019822 นางสาวโชติกา พรหมวัชรานนท 
63083019823 นางสาวชลันดา ยอดย่ิง
63083019824 นางสาวสุทิสา ษมาจิตรุ�งโรจน 
63083019825 นางสาวศิริพร เตจ�ะน#อย
63083019826 นางสาวรัชนียา มณีแก#ว
63083019827 นางสาวป7ทพร พรหมทอง
63083019828 นายอนันต วัฒน ธรรมศิริ
63083019829 นางสาวธมลวรรณ จันทร คล#าย
63083019830 นางสาวอัจฉริยา บุญช�วย
63083019831 นางสาวปฏิญญา หินสูงเนิน
63083019832 นายสุวัฒน วิเศษนิสสัย
63083019833 นายณรงค ชัย ชุ�มมงคล
63083019834 นางเดือนเพ็ญ กาศโอสถ
63083019835 นายปรานฒ สัมฤทธ์ิ
63083019836 นางสาวอรญา จาธิทอง
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63083019837 นางสาวแพรวพรรณ กันไชมา
63083019838 นายสุรศักด์ิ สุเสถียรจรัส
63083019839 นางสาวนภัสวรรณ พิชัย
63083019840 นางสาวเพ็ญพิศุทธ เกียรติปรีชา
63083019841 นางสาวเบญจมาศ วันดี
63083019842 นางสาววนิดา อินทจร
63083019843 นายอิทธิพล ไวยภรณ 
63083019844 นางสาวพิมพลอย วีระศักด์ิ
63083019845 นางสริตา มณีอภัย
63083019846 นางสาวเบญจภรณ แก#ววิเชียร
63083019847 นางสาวสุนิสา จะวะนะ
63083019848 นางสาวณัฐธิดา ชื่นเมือง
63083019849 นางสาวเปมิกา คําปHนมาระ
63083019850 นางสาวระพีพรรณ จันทคลักษณ 
63083019851 นายปรียะพงษ หล#ามา
63083019852 นายธนายุทธ ต�อซอน
63083019853 นางสาวพิชญ นรี ศรีฉันทะมิตร
63083019854 นายวรพงษ อินต�ะสอน
63083019855 นางสาวรุ�งทิพย วรรณโน
63083019856 นายพุฒิพร บุญลอย
63083019857 นายอานนท สุขไทย
63083019858 นางสาวอําพิกา ดาววี
63083019859 นางสาวภัทรานิษฐ กันมุข
63083019860 นางสาวกฤษดาพร สิงห เงิน
63083019861 นางสาวอคิราภ จันทร เรือง
63083019862 นายเกรียงไกร ไชยยา
63083019863 นางสาวปุณิกา ปรีชาแสงสกุล
63083019864 นางสาวสุพรรษา บุตรเปา
63083019865 นางสาวดวงหทัย เสนปาหมุ#น
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63083019866 นางอรทัย เทียมแสน
63083019867 นางสาววรินทร ทิพย ศรีเศษนาม
63083019868 นางสาวอ#อยทิพย กัญญาเกิดกุล
63083019869 นางสาวชญาณี หาญใจ
63083019870 นางสาวมณทกานต ต#อนรับ
63083019871 นางสาวตันหยง เอมอยู�
63083019872 นางสาวศิริเพชร วุฒิการณ 
63083019873 นางสาวพิมผกา วุฒิ
63083019874 นายพงษ สิริ ใบเหลือง
63083019875 นางสาววิไลวรรณ ดวงบาล
63083019876 นางสาวเกษราภรณ เรืองต้ือ
63083019877 นางสาวอัณศยา อินต�ะวงค 
63083019878 นางศรัญญา ไชยชุมภู
63083019879 นางสาวคณิตา ทรัพย สุข
63083019880 นายปณัยกร ธีรธรรมป7ญญา
63083019881 นายณัฐพงษ แก#วกันทะ
63083019882 นายนัฐวุฒิ ไชยา
63083019883 นายกรณ สิงห เลิศ
63083019884 นางสาวกรกนก บุญลอย
63083019885 นางสาวกนกวรรณ ชมภูศรี
63083019886 นางสาวศศิธร ป7นโปธา
63083019887 นางสาวพืมพ จุฑา วิญญรัตน 
63083019888 นางสาวเกษิณี คะชา
63083019889 นางสาววิลาสินี อายุยืน
63083019890 นางสาวนันทนา จิตต ประจง
63083019891 นางสาวสุชานันท คนขยัน
63083019892 นางสาวสุรีรัตน เขียวต๋ัน
63083019893 นายณัฐกิตต เจ�กอยู�
63083019894 นางสาวธัญวรัตน คําวงค 
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63083019895 นางสาวสุรีพร เตชะ
63083019896 นางสาวลักษิกา สีใจสา
63083019897 นางสาวจุฑามณี มุณีแก#ว
63083019898 นางสาวพรชิตา โคตรนาแก
63083019899 นางสาวมินตรา เข่ือนศิริ
63083019900 นายศรัณยู จันคําสม
63083019901 นางสาวจุฬินญา กรัดศิริ
63083019902 นางสาวกนกวรรณ วันตานาม
63083019903 นายภูริวัฒน วงค ขัติ
63083019904 นางสาวนภากาญจน กันทะ
63083019905 นางสาวภานุมาศ ชาวลี้แสน
63083019906 นางสาวอรพิน ซาวสืบ
63083019907 นางสาวภิญญาพัชญ เครือจันทร แก#ว
63083019908 นางสาวเกียรติกัญญา กึกก#อง
63083019909 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
63083019910 นางสาวกรกนก ใจคําป7น
63083019911 นางสาวชนัญชิดา ต�ะบรรจง
63083019912 นางสาวศุภาพิชญ หารภาพ
63083019913 นางสาวดวงนภา กิตินันท 
63083019914 นางสาวธัณย สิตา โปธิมา
63083019915 นายณิฐิภัณฑ พรมมาแบน
63083019916 นางสาวรุจิรา ดวงแค
63083019917 นางสาวกลมพร คํามูล
63083019918 นายทวีวุฒิ มียันต 
63083019919 นางสาวเฟ_ZองฟRา จันทร กระจาย
63083019920 นายธนพงศ ป7นณะกูล
63083019921 นางสาวจริยา อารินทร 
63083019922 นายขจร ทรงคํา
63083019923 นางสาวฉัตรติยา ไฃยจําเริญ
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63083019924 นายณัฐพงษ บงกันคํา
63083019925 นางสาววราพร ต�ะเสน
63083019926 นางสาวมัลลิกา ศรีแปงวงศ 
63083019927 นางสาวเกวลี ศรีสุข
63083019928 นางสาวพิมพ ผกา ธรรมป7ญญา
63083019929 นางสาวทิพย วรรณ นันทะชัย
63083019930 ว�าที่ร#อยตรีสิงหา พริบไหว
63083019931 นางสาวพัสสมน ชัยเงินสุวรรณ
63083019932 นางสาวจนิสตา ทาปRอม
63083019933 นางสาวลลิตา กองฝHZน
63083019934 นางสาววัชรีพร กันทาฟ7ง
63083019935 นางสาวหทัยรัตน หาญจริง
63083019936 นางสาวทักษิณา ทองประไพ
63083019937 นางสาวภัทราภรณ ปHนต�ะ
63083019938 นางสาวฉัตรชฎาภรณ นีระเสน
63083019939 นางสาวจีราวรรณ แสนใจอิ
63083019940 นางสาวอุษณีย ชัยเนตร
63083019941 นางสาวธันยพร ชวนคิด
63083019942 นางสาวป7ทมาภรณ คําฟู
63083019943 นายธีรวุฒิ อนุจร
63083019944 นางสาวจิราภรณ ชัยก2า
63083019945 นางสาวธัญญารัตน ใจตรง
63083019946 นางสาวทิชา กัณหะกาญจนะ
63083019947 นายบัณฑิต จิตตรง
63083019948 นางสาวจุรนันท พันธุ จุ#ย
63083019949 นางสาวณฤทัย ฟูไฝต๊ิบ
63083019950 นางสาวสายธาร สุภาพ
63083019951 นางสาวจิรพรรณ วรรณอุบล
63083019952 นางสาวพัชราภรณ เพ็ชรมณี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019953 นายก#องภพ พานดอกไม#
63083019954 นางสาวจิตติกาญจน ใจคํากาศ
63083019955 นางสาวนัทธมน ปHงเมือง
63083019956 นางสาวภัทรณิชชา ไชยชนะ
63083019957 นายณัฐพงศ คงสมัย
63083019958 นางสาวกัลยาทิพย เนตรโสภา
63083019959 นางสาวภัทราวรรณ เกตุเสาะ
63083019960 นายณัฐวุฒิ ต�ะม�าน
63083019961 นางสาวอรชุดา ก2าวิราช
63083019962 นางสาววรัญญา หม่ืนราง
63083019963 นางสาวจริยา ตาคํา
63083019964 นางสาวตรีนุช ศรีนวล
63083019965 นายปฏิภาณ สมใจ
63083019966 นายศาสวัต สีเสือ
63083019967 นางสาวนภาพร เกติ
63083019968 นางสาวสุพรรษา แสนเตจ�ะ
63083019969 นางสาวธนิดา ผจงบูชิต
63083019970 นางสาวสุลาวัลย สิทธิน#อย
63083019971 นางสาวศิราณี ชัยมงคล
63083019972 นายเสกสรรค ดวงสิงห ธรรม
63083019973 นางสาวกุสุมา ศุภกุล
63083019974 นางสาวนภาพร เข่ือนคํา
63083019975 นางสาวรุ#งนภา กันทะมัง
63083019976 นายเอกนรินทร คิดชอบ
63083019977 นายศตพล บุญทวี
63083019978 นายการัณย จารุเฉลิม
63083019979 นางสาววราพร ทะชมภู
63083019980 นางสาวดารารัตน ธรรมใจ
63083019981 นางสาวอรพินท ธะนะแก#ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083019982 นางสาวศิริพร อ�อนตา
63083019983 นางสาวเกสรี ศรีสุวภัค
63083019984 นายกฤษดา ขระสุ
63083019985 นางสาวธนัญญา วุฒิตระกูลวรรณ
63083019986 นางสาวนิลวรรณ สุวรรณ 
63083019987 นางสาวพิมพิมล ภูแย#มศรี
63083019988 นางสาวสุพรรณิการ พอสม
63083019989 นายณาศิส คงแก#ว
63083019990 นางสาวฉัตรฑริตรา สารภี
63083019991 นางสาวปรารถนา ศักด์ิพานิช
63083019992 นายมานัส ลาพิตร
63083019993 นายพรชัย ศิริยานนท 
63083019994 นางสาวสุชานันท แสนคํา
63083019995 นายนพรัตน กันจินะ
63083019996 นางสาวชัญญา ขวดแก#ว
63083019997 นางสาวพิชชาภัทร ปงจันตา
63083019998 นางสาวภูริชญา สายวงศ 
63083019999 นางสาวปริยฉัตร ศิลา
63083020000 นางสาวพริสา ป7ดสี
63083020001 นางสาวกาญจนาพร รินลา
63083020002 นายพิชญ ภูมิ ใจสุขสันต 
63083020003 นายนเรศ อินทรกําแหง ณ ราชสีมา
63083020004 นายจีรวัฒน ดวงดี
63083020005 นางสาวอังค วรา ธิยัน
63083020006 นางสาวอรณัฏฐ คงกุลชัยวัชร 
63083020007 นางสาวพรรณิการ แดงซิว
63083020008 นางสาวนราทิพย จันมะณี
63083020009 นางสาวสุดาทิพย เรือนแก#ว
63083020010 นายธรรมนูญ สารกา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020011 นางสาวอัญชลี ป1บ#านใหม�
63083020012 นางสาวปรีดาภรณ สายจันเกตุ
63083020013 นายวีระกิตต์ิ ผุดผาด
63083020014 นายณัฐชา ศรีวิชัย
63083020015 นางสาวหทัยรัตน กุลศรีไชย
63083020016 นางสาววิศัลยา สืบสายดี
63083020017 นางสาวลักขิกา ป7ญญารักษา
63083020018 นายชัยณรงค เครื่องคํา
63083020019 นางสาวอชิรญา ซาวศักด์ิ
63083020020 นางสาวพรรณิกา เสนแก#ว
63083020021 นางสาวนวพร พันธุ สัมฤทธ์ิ
63083020022 นางสาวจีราดา พระจันทร แย#ม
63083020023 นางสาวชนนิกานต ขุนเงิน
63083020024 นางสาวพัชรี เข่ือนคําแสน
63083020025 นายเจษฎา คําหม�อม
63083020026 นางสาวสุพัตรา บุญสม
63083020027 นางประอรรัตน ธรรมวงค 
63083020028 นางสาวสุดารัตน วงศ จีนา
63083020029 นางสาวณัฐณิชา ทองประไพ
63083020030 นายบรรจง คําวังสืบ
63083020031 นางสาวชัญญา กองสาย
63083020032 นายฉัตรชัย สัมพันธ 
63083020033 นางสาวกัญญารัตน สายเเปง
63083020034 นางสาวกมลรัตน ป7นต�ะ
63083020035 นายอดิศักด์ิ ฟองจันทร ตา
63083020036 นางสาวพัชรพร ปรังการ
63083020037 นางสาววริศรา ขาววัฒน 
63083020038 นายสันติชัย นําพลสัก
63083020039 นางสาวณฐมน ชัยพิชิต

หน#า 691 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020040 นายไพศาล ปุริกา
63083020041 นางสาวพลอยพรรณ สลีสองสม
63083020042 นางสาววรรณศิณี แซ�โค#ว
63083020043 นางสาวนิรชา โสมะ
63083020044 นายสุกฤษ ชมภูวัง
63083020045 นางสาวอาจารี ใจพลแสน
63083020046 นายปฏิพัทธ เนื่องวงศ 
63083020047 นางสาวณัฐณิชา บุญมา
63083020048 นางสาวเบญจมาภรณ อุ�นแก#ว
63083020049 นางสาวประภัสสร นงนุช
63083020050 นางสาวณัฐวรินทร แก#วพันวงค 
63083020051 นางสาวสวรส เพชรสุข
63083020052 นางสาวจริญญา จาอาบาล
63083020053 นางสาววริษา ฟองทา
63083020054 นางสาวสุรีพร กะจันต�ะ
63083020055 นางสาวสาวิตรา ริญญา
63083020056 นายอานันต อ�วมบุญ
63083020057 นางสาวปHยะพร คําสายใย
63083020058 นางสาวฐิติพร โลมะวิสัย
63083020059 นางสาวกนกวรรณ ก�อกอง
63083020060 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ 
63083020061 นายภาสวิชญ ศรีมุก
63083020062 นางสาวเบญจวรรณ พะจาง
63083020063 นางสาวนิภา วิชาโห#ง
63083020064 นายภาณุพงศ จันหอม
63083020065 นายสุธิเกียรติ อินฟากท�า
63083020066 นายวรุตม ชายสม
63083020067 นางสาวแสงสุรีย ปHZนมณี
63083020068 นายอะชิระ เต2จาต๊ิบ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020069 นางสาวปรียานุช เกิดผล
63083020070 นางสาวพิมพ เพชร ศรีอิ่นแก#ว
63083020071 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจิตราภรณ เงินคํา
63083020072 นางสาวกัญญาณัฐ มะโนตา
63083020073 นางสาวธนัชชา คงทน
63083020074 นางสาวกัลยา เฟ_Zองประสบ
63083020075 นางสาวชุติมา วงษ อุบล
63083020076 นายปHยะวัฒน มีฉวี
63083020077 นางสาวพรพิมล อุตสาสาร
63083020078 นางสาวเยาวเรศ กาฬภักดี
63083020079 นายณัฐพล ค�าคํา
63083020080 นางสาวฐานิตดา เทพคํา
63083020081 นายจีระศักด์ิ กําเนิดมงคล
63083020082 นายกฤช จันทร แสนตอ
63083020083 นางสาวจิราวรรณ ชาติพันจันทร 
63083020084 นายธนภัทร โนราช
63083020085 นางสาวพิมพ รัฐ สรวยเอี่ยม
63083020086 นางสาวเก้ือชิตา ท�นไชย
63083020087 นายไตรภัทร ศรีม�วง
63083020088 นางสาวจุไรรัตน สุฤทธ์ิ
63083020089 นายสิทธิชัย ยุตินันท 
63083020090 นายชัยรัตน หยาดทองคํา
63083020091 นายณรงค วิทย สนิทวงค 
63083020092 นายณรงค ฤทธ์ิ นาทะจันทร 
63083020093 นางสาวอาริยา วิลาวัลย 
63083020094 นางสาวฐิติพร คณะเพ่ิม
63083020095 นางนทกมล เชษฐธง
63083020096 นางสาววันวิสา จอมสวรรค 
63083020097 นายทีปQพศิน มูลเภา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020098 นางสาวปาวิตา เตียงศรี
63083020099 นางสาวดารุณี ใจอักษร
63083020100 นางสาวชนากานต รีตน
63083020101 นายไกรสร แปงใจ
63083020102 นายกนกพล นะติกา
63083020103 นายปฎิพัทธ ตันคําแดง
63083020104 นายกัญจน ชาญ สวยงาม
63083020105 นายชูเกียรติ สะปู
63083020106 นายณฐพงศ ใจมัง
63083020107 นางสาวพิมพ ชนก สาฉลาด
63083020108 นายนวพล เลิศประเสริฐ
63083020109 นางสาวเขมจิรา เข่ือนเพชร
63083020110 นางสาวณัฐวดี จองหนาน
63083020111 นายกิติคุณ สุริโยดร
63083020112 นายวิชญ พล ปรานวัฒนา
63083020113 นางสาวเพ็ญพิชชา ตรงผดุงสิน
63083020114 นายธีรพงศ ยะกร
63083020115 นายจิรายุ ชมภูแก#ว
63083020116 นางสาวสุภานัน มูลยอง
63083020117 นายกฤษฎา มีสุข
63083020118 นางสาวภาสินี สิงห แก#ว
63083020119 นางสาวสุทธิดา วงศาลา
63083020120 นายพัฒน ชัย ค#าแก#ว
63083020121 นางสาวสายธาร ดุลย 
63083020122 นางสาวธัญญารัตน สาก#อน
63083020123 นางสาวสุรัตน มณี ธิสา
63083020124 นายสุริยา เขียวออน
63083020125 นางสาวอัญชลี ดําเนิน
63083020126 นางสาวผุสรัตน สุยะใหญ�
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020127 นายภานุวัฒน มาหล#า
63083020128 นางสาวพจนา ธรรมโคร�ง
63083020129 นายณัฐวัฒน แสนป7ญญา
63083020130 นางสาวณัฐชยา ปากหวาน
63083020131 นางสาวณิรินทร ขัดตระกูล
63083020132 นางสาวป7ญญา แซ�ลี
63083020133 นางสาวบุญสิตา พรหมานนท 
63083020134 นายมงคลศักด์ิ จิตตะ
63083020135 นางสาววลิตชญา เรืองเสน
63083020136 นางสาวณัฐริกา บุตรคํา
63083020137 นางสาวกันย สินี กันทะ
63083020138 นายดิลกธรรม วงชารี
63083020139 นางสาวฉัตรภิรมย ภิรมย แก#ว
63083020140 นางสาวศิริลักษณ ปุกเจริญ
63083020141 นางสาวสุพิมน สารปHมปา
63083020142 นางสาวจิดาภา ป`อกคําอู2
63083020143 นางสาวเพชรดารินทร เดชชลธี
63083020144 นายเดชาวัฒน อร�ามแสงเทียน
63083020145 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพัชรา จันต�ะโสภา
63083020146 นางสาวเจนจิรา ใจหาญ
63083020147 นายเจริญ ชมภูคํา
63083020148 นางสาวศิลา ปาโน
63083020149 นางสาวรัตนา ไชยลังกา
63083020150 นางสาวสาธินี ชื่นสุขนภากุล
63083020151 นางสาวสายสุณี สุเมธ 
63083020152 นางสาวสมฤดี วิจ่ิง
63083020153 นางสาวสุดารัตน ขันจันแสง
63083020154 นายวชิราวุฒิ คําแก#ว
63083020155 นางสาวณัฐพร ผาดี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020156 นางสาวทิพาพร ชูวงศ วรพินิจ
63083020157 นายนฤพนธ พรมลอย
63083020158 นายกฤติธัญ ป7นแก#ว
63083020159 นายรุ�งวิทย ปHยะธํารงชัย
63083020160 นายสุภิสรา มะโนรพ
63083020161 นางสาวธีราภรณ อาชนี
63083020162 นางสาวเมลดา นาน้ําเชี่ยว
63083020163 นางสาววีรปริยา คําแอ�น
63083020164 นายธนนท บุญสุขมาศรี
63083020165 นายนครินทร ศักด์ิสูง
63083020166 นางสาวอัญชลี คําสุข
63083020167 นางสาววนิดา พรมเลิศ
63083020168 นายปราชญา ป7นประสพ
63083020169 นางสาวดาวนภา เกรียงชัยไพรพนา
63083020170 นางสาวหล#าชีวัน อุปนันท 
63083020171 นายวิทวัส บัวหลวง
63083020172 นางสาวศิวพร ไมตรี
63083020173 นางสาวนลัทพร ฝ7Uนอุตมะ
63083020174 นางสาวชนาภา เรือนตุ�น
63083020175 นางสาววารุณี แก#วเทพ
63083020176 นายวรปรัชญ ทรายใจ
63083020177 นางสาวธิดารัตน ศรีวิชัย
63083020178 นางสาวพัณณิตา เอนก
63083020179 นางสาวนันท ธนัษฐ พรหมจ๋ิว
63083020180 นางสาวนุจรี หล#าปา
63083020181 นางสาวฐิตารีย ไชยตาจักร 
63083020182 นางสาวผกามาศ ป7ญญาผาบ
63083020183 นางสาวสาวิตรี ถันวิราช
63083020184 นางสาววนาพร ย่ิงยศคงอนันต 

หน#า 696 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020185 นางสาวจริญญา คําพิคํา
63083020186 นางสาวบุษบา แสนสุข
63083020187 นายโภคพัฒน โล�พานิช
63083020188 นางสาวแพรพิไล วรรณภิระ
63083020189 นางสาวศุภาพร เทียมใจ
63083020190 นางสาวพรไพลิน โพธ์ิเผือก
63083020191 นายณัฐกร อุ�นสาลี
63083020192 นางสาวสุนิชา วงพินิจ
63083020193 นางสาวรัตนมณี ชัยเดชทยากูล
63083020194 นางสาวมณฑกานต ถาวัง
63083020195 นายธนวัฒน วงค คม
63083020196 นางสาวกัลยกร พูลอินทะจักร 
63083020197 นางสาวกนกวรรณ สายนาวงค 
63083020198 นายสุธิชาญ ปRาดีเหนือ
63083020199 นางอาภากร พงษ วัฒนานุกูล
63083020200 นางสาวเกศริน ไชยเสน
63083020201 นายต�อศักด์ิ โพธิกุล
63083020202 นายศุภวิชญ เทพขุนทอง
63083020203 นายภาคภูมิ ดวงบาล
63083020204 นางสาวเนตรนภา อินทร ใจ
63083020205 นางสาวสิริวิมล เส�มือแม�
63083020206 นางสาวพัฒน นรี จําปา
63083020207 นายภูฒิพงศ ขัติครุฑ
63083020208 นางสาวรุ�งฤทัย จะลอ
63083020209 นางสาวสุดาวรรณ เมืองใจ
63083020210 นางสาวเขมิกา เอี้ยงเถ่ือน
63083020211 นางสาวฐิติพร อุดก#อน
63083020212 นางสาวกนกนิภา รัตนศิลา
63083020213 นางสาวชญานันท ป7นศรี

หน#า 697 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020214 นางสาวเบญญาภา ธนากมลรักษา
63083020215 นางณัฐวดี เจ#าสุวรรณ
63083020216 นายศตวรรษ บุญทวี
63083020217 นางสาวศุภลักษณ อิ่นคํา
63083020218 นางสาวธนภรณ หม่ืนศรีวงค 
63083020219 นางรุ�งนภา ภูลังกา
63083020220 นายพงศ สิทธ์ิ ใจวงค 
63083020221 นางสาวมินตรา คําป7น
63083020222 นายณัฐพงษ ป7ญญาดี
63083020223 นางสาวกชมล โตวิยานนท 
63083020224 นางสาววิไลพร สอนสมฤทธ์ิ
63083020225 นายธนกฤต อิทธิฤทธ์ิเดช
63083020226 นายกฤษฎา ก2าใจ
63083020227 นายศติญา เชียงแรง
63083020228 นายชีวานนท เกษจรัล
63083020229 นางสาวสุกัลยา สารข#าว
63083020230 นายธวัชชัย กาศโอสถ
63083020231 นางสาวธนาพร ฟองสมุทร
63083020232 นางสาวรัชดาพร ชัยวิเศษ
63083020233 นางอําพร ขัดแข็งแรง
63083020234 นายเมธาสิทธ์ิ ทิพย กันทา
63083020235 นายณัฏฐ ชวัญช พรหมวังศรี
63083020236 นายเจษฎา บุญสุวรรณ
63083020237 นางสาวศิรินญา ทะลาบุญ
63083020238 นางสาวพิทยาพร คําต๋ัน
63083020239 นางสาวกรกนก เทพวัง
63083020240 นางสาวภานุมาส ก2องใจ
63083020241 นางสาวนภาพร เพชรแก#ว
63083020242 นางสาวสุภัทรา ทาวรรณ 

หน#า 698 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020243 นางสาวอัณณ ชญา จันทร พร่ํา
63083020244 นางสาวศศิพร ปะนันชัย
63083020245 นายณัฐวุฒิ ขวัญศรีวงค 
63083020246 นางสาวสุชาดา ธิชูโต
63083020247 นางสาวรัชนี วิชัย
63083020248 นางสาวณัชชา วงค จินดา
63083020249 นางสาวปHยะมาศ เครือวงศ 
63083020250 นางสาวศศิประภา พงษ กลาง
63083020251 นางสาวณัฐชญา เยาวณา
63083020252 นางสาวชัญญารัตน มูลสาร
63083020253 นางสาวอายาณี เซงกะแส�
63083020254 นายนฤเบศ ถาพิวงค 
63083020255 นายวัชรกร เดชคุณมาก
63083020256 นางสาวศิริวรรณ ฟูคํา
63083020257 นางสาวลดาวัลย สมรมิตร
63083020258 นางสาวอิสศริยา น#อยปลูก
63083020259 นางสาวกุลนรี ต�ะกัณทา
63083020260 นายพงศ ฤทธ์ิ ลือโฮ#ง
63083020261 นายอนุรักษ สารขาว
63083020262 นางสาวอนงค พร ป7ญโญใหญ�
63083020263 นางสาวธัญสมร อาทิตย สาม
63083020264 นางสาวศิริพร ป7นยัง
63083020265 นายกฤตานน ทิพยวงค 
63083020266 นายสิทธิชัย สายวงค เคียน
63083020267 นางสาวรวีภรณ โนวิชัย
63083020268 นายยศพนต สุเมธรา
63083020269 นางสาวกัญญาพัชร ชอบพอ
63083020270 นางสาวพิมลณัฏฐ ไชยมงคล
63083020271 นางสาวนารีรัตน หมอยาดี

หน#า 699 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020272 นางสาวพรทิวา ศรีคํามูล
63083020273 นางสาวณัฐฏ ชลกร จันต�ะวงค 
63083020274 นางสาวเจนจิรา ภิระจันทร 
63083020275 นางสาวรัชณีภรณ สาลี
63083020276 นายชัยณรงค มูลดี
63083020277 นางสาวลลิดา ชํานาญคง
63083020278 นายชัยนันท ดวงสม
63083020279 นางกัลญา ปงคําเฟย
63083020280 นางสาวประภัสสร กันธิพร#าว
63083020281 นางสาวทิพวัลย สุป7ญญา
63083020282 นางสาวเกศฎาพร จันทร ต๊ิบ
63083020283 นางสาวอัญชลี เวทย พิทักษ สกุล
63083020284 นางสาวจันทร จิรา คลาบแพม
63083020285 นางสาวทอรุ#ง ทาทัน
63083020286 นางสาวปHยภรณ อนงค จิตร
63083020287 นางวารุณี อํานาจผูก
63083020288 นางสาวสราลักษณ โชติรโส
63083020289 นายภัทรพงศ ดลประสิทธ์ิ
63083020290 นายธนกร มูลใจทราย
63083020291 นางสาวพรรณนิดา ทองประดิษฐ 
63083020292 นายปHยวัฒน มหาวัน
63083020293 นายกนกพล ชัยณรงค พันธุ 
63083020294 นางสาวธันวาภรณ เวชโกศล
63083020295 นางสาววิจิตรา ไชยสลี
63083020296 นางสาวกัญวรา เปHUนเขียว
63083020297 นางสาวหงส เหม ครุฑทอง
63083020298 นางสาวนภาพร ใจมอย
63083020299 นางสาวบุษบากร แก#วเรือน
63083020300 นายพชร วัฒนศิริ

หน#า 700 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020301 นางสาวมาริษา วุฒิคุณ
63083020302 นางสาวธัญญาลักษณ สุทธานิน
63083020303 นายนราพงศ ภักดี
63083020304 นางสาวธัญลักษณ ปHZนฝ7Uน
63083020305 นางสาวกมลฉัตร ยงศิริ
63083020306 นางสาวอรไพลิน อิ่นแก#ว
63083020307 นางสาวศุภาพิชญ ศิริมาเมือง
63083020308 นางสาวจริยา ป7ญญาวงค 
63083020309 นางสาวเสาวลักษณ บุญเย็น
63083020310 นางสาวปาริฉัตร ลําเทียน
63083020311 นางสาวชนม นิภา ตาจุมปา
63083020312 นายไอยาสิทธ์ิ พันธุรพงศ 
63083020313 นางสาวกัลยา พิเมีย
63083020314 นายสิทธิกร บุตรตาคํา
63083020315 นางสาวนงณภัส นาเจริญ
63083020316 นางสาวอาทิตยา สุดใจ
63083020317 นางสาวสุรีย วรชาติสกุลเลิศ
63083020318 นางสาวณัฐกานต ขาวละออ
63083020319 นางสาวจิดาภา ชัยประเสริฐวิทย 
63083020320 นางสาวณัฏฐ ชุดา ธเนศวงศ วณิช
63083020321 นางสาวปภาวรินท ทิพย หมึก
63083020322 นางสาวอัญชัญ บูรณเครือ
63083020323 นายภุชงค ศรีจอมทอง
63083020324 นางสาวจุไรรัตน ไชยวัน
63083020325 นางสาวตวงภรณ ปฤษฎี
63083020326 นางสาวฉัตราภรณ โปธิ
63083020327 นางสาวระพีพรรณ ทําของดี
63083020328 นางสาวแคทรียา สุทธวงค 
63083020329 นางสาวพิชชาพร หน�อสุภา

หน#า 701 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020330 นางสาวกรรณิการ ก2าแก#ว
63083020331 นางสาวพิมพ วลัญช เข็มทอง
63083020332 นางสาววนิดา อุ�นนันท 
63083020333 นางสาวปรียพร ขวัญจิWตต ให#คุณ
63083020334 นางสาวโยทะกา สายเขียว
63083020335 นายอดิศักด์ิ ไชยหมู
63083020336 นางสาวสุวรรณา ต้ังตัว
63083020337 นางสาวปวีณา ชื่นเมือง
63083020338 นางสาวศิรินันท ป7นทู
63083020339 นางสาวพันธกานต สันยทิพย 
63083020340 นางสาวนรินทร พรหมมินทร 
63083020341 นางสาวปณิดา คําปา
63083020342 นายวิริทธ์ิ ภาวะกุล
63083020343 นางสุภาวดี พรหมชนะ
63083020344 นายชุติพนธ ศรีคําภา
63083020345 นางสาววารุณี จงบริบูรณ 
63083020346 นายเสฏฐวุฒิ วังซ#าย
63083020347 นางสาวศิรินทา ทาสิทธ์ิ
63083020348 นางสาวกานต ชนก ไชยอุต
63083020349 นายธีระชัย พิทักษ ไพรศรี
63083020350 นางสาวอรทัย ปHงธิ
63083020351 นางสาวฐิติมา ธรรมนูญ
63083020352 นางสาววราภรณ ขยันขาย
63083020353 นางสาววิมลทิพย กลางบุรัมย 
63083020354 นางสาวยุพเรศ มาศวรรณา
63083020355 นางสาวฉัตรฤทัย ไชยชนะ
63083020356 นางสาวชนิษฐา พรมเสน
63083020357 นางสาวจิดาภา ฟRาเลิศ
63083020358 นางสาววิลาวัณย คําป7ญญา

หน#า 702 จาก 988               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020359 นางสาวณัฐนันญ รักสุจริต
63083020360 นางสาวทยิดา ไชยจันดี
63083020361 นายยืนยง คํามูลตา
63083020362 นายนฤปนาท อินตายวง
63083020363 นางสาวจรรยา อินตา
63083020364 นางสาวชนากานต ก2องแก#วเครือ
63083020365 นางสาวชนิดา จันต�ะ
63083020366 นางสาวทนิกา พุทธปวน
63083020367 นางสาวภาวินี กระสินธุ สุขสันต 
63083020368 นางสาวทัศนีย วรรณ สมบูรณ 
63083020369 นางสาวจินตนา ศรีวงค 
63083020370 นายทิวชาตรี สากล
63083020371 นายอนุรักษ ยาใจ
63083020372 นางสาวรัชนีกร ชัยนิเวศน วัฒนา
63083020373 นางสาวกมนวรรณ ไชยสาร
63083020374 นางสาวจิราพร ไชยชมชื่น
63083020375 นางสาวโสรยา จอมคํา
63083020376 นายณฐกร งามขํา
63083020377 นางสาวกชนิภา แก#วหน#อย
63083020378 นายสรวิศ สนธิคุณ
63083020379 นายอัครวัฒน แสงทอง
63083020380 นายฐิติวัสส ศรีใจ
63083020381 นายนราวิชญ หนองช#าง
63083020382 นางสาวขวัญฤดี อาดย�อแฮ
63083020383 นางสาวพิชญ นรี อุทัยทวีป
63083020384 นางสาวเก็ดแก#ว หนักแน�น
63083020385 นางสาวอภิญญา มูลคง
63083020386 นางสาวผไทมาศ แสงสนิท
63083020387 นางสาวศศิประภา ธาตุอินจันทร 

หน#า 703 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020388 นายชัยจักรภพ เพ็ชรย#อย
63083020389 นายศรราม จันต�ะเวียง
63083020390 นายปฐมพงษ ไหวดี
63083020391 นายสิทธิพล บุญตอม
63083020392 นางสาวจิราพร ย่ีเทพ
63083020393 นางสาวพัทธนันท บุญสละ
63083020394 นางสาวศิริกานดา เครือโอ2
63083020395 นางสาวอนัญญา ฐานหนักแน�น
63083020396 นายศุภชัย ดวงสุดา
63083020397 นางสาวปพิชญา ป7ญญายศ
63083020398 นางสาวแคทรียา ไชยลังกา
63083020399 นายเอกจิต น้ําใจเพ็ชร
63083020400 นายรังสิวุฒิ คนเที่ยง
63083020401 นางสาวกรกมล อินตา
63083020402 นางพิญชญา ดวงแก#ว
63083020403 นางสุริยา เชียงจันทร 
63083020404 นางสาวปนัดดา พรหมฟ7ง
63083020405 นางสาวชลกนก รักษ ตรีกุล
63083020406 นายสาธิต กาญจนกุล
63083020407 นางสาวดรุณี คะปานา
63083020408 นายการัณต ซาวบุญตัน
63083020409 นางสาวประกายกานต วีรกุล
63083020410 นายมงคล สังข ธรรม
63083020411 นายชินภัทร แก#วศรี
63083020412 นางสาวกุลสินี อุปาลี
63083020413 นายพัชระ วงศ โสภา
63083020414 นางสาวพิทยารัตน วันมหาชัย
63083020415 นางสาวอุบลวรรณ ทาสุวรรณ
63083020416 นายพิตรพิบูล พงศ สรรเพชญ

หน#า 704 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020417 นายชาภีม พิมพิศาล
63083020418 นางสาววีรกานต บุญทาป7Pน
63083020419 นางสาวปวีณา ยอดศร
63083020420 นางสาวกานต สินี สีเข่ือนแก#ว
63083020421 นางสาวพัชรินทร กาวี
63083020422 นางสาวธัญญารัตน มะโนเพรียว
63083020423 นางสาวศิราภรณ สีแสด
63083020424 นางสาววรกานต ทานศิลา
63083020425 นางสาวชไมพร มูลเก้ียว
63083020426 นางสาวจินตหรา ธาตุอินจันทร 
63083020427 นายอัครชัย แสงบุญ
63083020428 นางสาวสุทธิดา ใจยะเลิศ
63083020429 นายปวีณ ไชยวงค วิลาน
63083020430 นางสาวศุภนิดา ปHนตา
63083020431 นายภาสกร ม#าสดร
63083020432 นางสาวมติมนต บุญสุข
63083020433 นางสาวนริศร มงคล
63083020434 นางสาวเกศแก#ว ใบศรี
63083020435 นายญาณะวัฒน ปHนตาธรรม
63083020436 ว�าที่ ร.ต.หญิงมาลีวัลย มาเจริญ
63083020437 นางสาวกศนรรธ เหมืองพูล
63083020438 นางสาวธัญญาเรศ แสนเขียววงศ 
63083020439 นางสาวศิริลักษณ หม่ืนโฮ#ง
63083020440 นายศิรวิชญ พุทธิมา
63083020441 นางสาวศิริลักษณ วงศ สุธางศ รัตน 
63083020442 นางสาวปณิดา ตันมี
63083020443 นางสาวกันยารักษ แซ�ลี
63083020444 นายอนาวิล ผันแก#ว
63083020445 นางสาวขนิษฐา ใหม�นวล

หน#า 705 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020446 นายกฤษดา ทะกอกคํา
63083020447 นายศตวรรษ ฟองรัตน 
63083020448 นางนงคราญ สีไชย
63083020449 นายอนุชา สารเถ่ือนแก#ว
63083020450 นายภูวนารถ เมืองเล็น
63083020451 นางสาวปHยพรรณ จันทร ศรีเมือง
63083020452 นางมิรันตี อินต�ะพันธ 
63083020453 นางสาวไอรดา ภู�ทิพย 
63083020454 นางสาวณัฐริยา ดัดดีสอง
63083020455 นางสาววิไลยพร ป7ญญาปHน
63083020456 นายกนกศักด์ิ อินทะรังษี
63083020457 นางสาวอริสรา ยงยุทธวิชัย
63083020458 นายขจรศักด์ิ ณ ลําพูน
63083020459 นางกันยารัตน สีบุ
63083020460 นายป7ณณธร วุฒิปริยาธร
63083020461 นางสาววัชรียา บุญงาม
63083020462 นายภานุทัศน นัดสาสาร
63083020463 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพรกนก ฝ1ปากเพราะ
63083020464 นางสุภะพิชชญพร เข่ือนแก#ว
63083020465 นางสาวจุฑาพร วิงวอน
63083020466 นางสาวธิดารัตน ภูคะเณร
63083020467 นางสาวสุนารี ขันโท
63083020468 นางสาวจริยาภรณ จักรกาศ
63083020469 นางกฤษสุดา ทิพย อุบล สุมะนะเซคะลา
63083020470 นางสาวจันทนี ทาคํามา
63083020471 นางสาวธนนันท ไทยกรรณ 
63083020472 นายนภัทร ไชยวงค 
63083020473 นายนรินทร สุทธศรี
63083020474 ว�าที่ ร.ต.หญิงปุณยาพร โตวิเชียร

หน#า 706 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020475 นางสาวกัญญารัตน ห#วยผัด
63083020476 นายสุรนาถ ใจหาญ
63083020477 นายชาญ วิทย  เจถะ
63083020478 ว�าที่ร#อยตรีหญิงญาณภา จินดาแดง
63083020479 นายธนวินท ใจคํา
63083020480 นางสาวอรชร กาโน
63083020481 นางสาวกัลยรัตน กุลสัมพันธ ชัย
63083020482 นายชัยศักด์ิ เศรษฐาไชย
63083020483 นางสาวเพ็ญนภา บุญมา
63083020484 นางสาวพัชรินทร พร สดับ
63083020485 นายปรัชญา จินดาดวง
63083020486 นางสาวมณฑิตา สมัครธัญกิจ
63083020487 นางสาวรวินท นิภา รุจนรงศ 
63083020488 ว�าที่ ร.ต.หญิงวชิรฎาพร ครื้นอุระ
63083020489 นางสาวดาราภรณ ทองก#อน
63083020490 นายอนุชิต แก#วเปTง
63083020491 นายอนุชา รักสนิท
63083020492 นางสาวภัทรา สนแก#ว
63083020493 นางสาวจิราภรณ สมยอง
63083020494 นางสาวพีนัท แสงงาม
63083020495 นางสาวกัญญารัตน กันทา
63083020496 นางสาวศศิวิมล ธิป7น
63083020497 นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ
63083020498 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย
63083020499 นางสาวพิกุลทอง คําแก#ว
63083020500 นายกรพชร แสงพายัพ
63083020501 นายประทีป พิทักษ วรานุกุล
63083020502 นางสาวชุติมา อนุรักษ สักทอง
63083020503 นางสาวรัตติกาล เพชรสุข

หน#า 707 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020504 นางสาวฌาฐิตา ใจคําลือ
63083020505 นางสาวยลดา เจริญสุข
63083020506 นางสาวเกตศินี บุญประเสริฐ
63083020507 นายชลนที การหม่ัน
63083020508 นายทวีชัย สุนภาวรานนท 
63083020509 นายวรวิช มงคลกาวิล
63083020510 นางสาวณัฐกานต จันทนุปาน
63083020511 นางสาวนุชฏาภรณ ณ เชียงใหม�
63083020512 นายชัยณรงค ต�ะวงค ษา
63083020513 นายวิศรุต ธรรมสอน
63083020514 นายชัยโย อุดมเดช
63083020515 นายเกรียงไกร ประพฤติ
63083020516 นายพงศ ภัค ประภากรมลฑล
63083020517 นายกฤษณะ ระวังทรัพย 
63083020518 นางสาวรวิพร ขยันกิจ
63083020519 นายฐานทัพ ธิกัน
63083020520 นางสาวนุจรินทร ศรีคุณเมือง
63083020521 นางสาวณัฏฐรัตน พินยา
63083020522 นางสาวภัทราวดี กันตี
63083020523 นายนิติพงศ น#อยพยัคฆ 
63083020524 นางสาววิไลวรรณ ศักด์ิสิทธานุภาพ
63083020525 นายวัชรพงศ ใจแปง
63083020526 นางอาภาวดี สีหะป7ญญา
63083020527 นายสิรวิชญ ขัตตะนัน
63083020528 นางสาวอนุสรา คําซาว
63083020529 นางสาวชญานิศา นันติแสง
63083020530 นางวรภร แก#วนาบอน
63083020531 นางสาวนันทิชา วิจิตร
63083020532 นายไตรภพ ศรีจันดา

หน#า 708 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020533 นางสาวจิตติมา ยาสมุทร
63083020534 นางสาวจันทร จิรา อินตุ�น
63083020535 นายศักดินนท มูลคํา
63083020536 นางพัทธนันท ชูเลิศ
63083020537 นางสาวทิพย ตะวัน ตันต�ะ
63083020538 นายธีรภัทร แบ�งทิศ
63083020539 นางสาวศศิกานต นามนาย
63083020540 นายวีรพงศ วีระคํา
63083020541 นายภานุเดช พันธุเดช
63083020542 นายกันต ธีทัต เรือนทิพย 
63083020543 นายกฤษฎา ชุมภูบาง
63083020544 นางสาวนิตยา วรารินท 
63083020545 นางสาวดาริกา ขัดป7ญญา
63083020546 นางสาวรุจิเรศ ไชยอ#าย
63083020547 นางสาววิลาสินี อินสันทราย
63083020548 นางสาวรุ�งฟRา สุริยา
63083020549 นางณภัค นากวิไล
63083020550 นางสาวชรินทร ยา ผิวร�วมชาติ
63083020551 นางสาวธนพร ฟองคํา
63083020552 นางสาววริศรา คําก#อน
63083020553 นายฉัตรชัย นาเมืองรักษ 
63083020554 นายรณชัย ดีโลก
63083020555 นายณัฐพงษ ทะปะละ
63083020556 นางสาวศศิวิมล แสนแล
63083020557 นายนัฐวุฒิ จูสวัสด์ิ 
63083020558 นางสาวเยาวเรศ สุรินทร 
63083020559 นางสาวหทัยรัตน หรรษาวงค 
63083020560 นายณัฐพันธ กันธิยะ
63083020561 นางสาวกัลยาณี ป7นจินะ

หน#า 709 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020562 นางสาวปวีณ ธิดา คุณาธารกุล
63083020563 นางสาวสาธิกา สิงหมู�
63083020564 นายทศพร กุยปวง
63083020565 นายฤทธิเกียรติ เตมีย ศักด์ิ
63083020566 นางสาวสนธยา มะโนวงษ 
63083020567 นางสาวฟRาใส ดิษยบุตร
63083020568 นางธัญทิพย แสงสุวรรณ 
63083020569 นางสุนารี จันทร ชุม
63083020570 นางสาวนีรนุช ชมชื่น
63083020571 นางสาวธนพร วังแวว
63083020572 นายอดิศร เมืองมูล
63083020573 นางสาวมฤษฎา คุณยศย่ิง
63083020574 นางสาวสุกัญญา ขนุนป7Pน
63083020575 นางสาวปรียาพร เสือเรือง
63083020576 นางสาวรุ�งตะวัน โท�ะศรี
63083020577 นางสาวปรลิตา จําปาคํา
63083020578 นางสาวลัดดาวัลย ขัติธิ
63083020579 นางสาววิชุดา พวงมาลัย
63083020580 นางสาวพรรณ ทิพย เหลี่ยมศรี
63083020581 นางสาวนภัสภร พรหมเทศ
63083020582 นางสาวกิตติยา อินสาม
63083020583 นางสาวลลิลทิพย สุภาพันธ 
63083020584 นางสาวฐิตารีย บุญยืน
63083020585 นายภาคภูมิ อุตตะมะ
63083020586 นางสาวเบญจมาศ ถือแก#ว
63083020587 นางสาวศศิวลัย ฟองคํา
63083020588 นายวสุธัช ตันวิพงษ ตระกูล
63083020589 นางสาวอธิณญา บัวแก#ว
63083020590 นางสาววริญญา พรหมเทศ

หน#า 710 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020591 นางสาวอมรรัตน เอกรัตน 
63083020592 นางสาวเกวลิน ทองดี
63083020593 นางสาวนงเยาว นิธิภคโรจน 
63083020594 นางสาวธัญชนก อภิชัย
63083020595 นางสาวเจนจิรา วงศ คํา
63083020596 นางสาวสุทธินันท กันทะวะ
63083020597 นายสามารถ รักษาวงศ ตระกูล
63083020598 นางสาวสิริรัตน ชัยวร
63083020599 นายอิทธิพร พิชัยศิริ
63083020600 นางสาวแคทธรินทร วรรณทา
63083020601 ว�าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร 
63083020602 นางสาวธนิษฐา สายบัว
63083020603 นางสาวธัญพิมล ปHนตา
63083020604 นางสาวศิริลักษณ สมปาน
63083020605 นางสาวชลธิชา ม่ันสัตย 
63083020606 นางสาวพรพิมล คําปวน
63083020607 นายวรรษพล เลปนานนท 
63083020608 นางสาวจริยา ลุงเพ
63083020609 นายนฤดม ปูJยุง
63083020610 นางสาวเปรมฤทัย เตจ�ะสุภา
63083020611 นางสาวพราวฟRา ม�านทอง
63083020612 นางสาวธันยชนก มูลสาร
63083020613 นางสาวศรัณยา ดาวศรี
63083020614 นายดิศรณ เทพวงค 
63083020615 นายรัฐพงศ ชุ�มใจ
63083020616 นางสาววชิรวิทย ไชยเรือน
63083020617 ว�าที่ร#อยตรีหญิงปวีณา วงศ หาญ
63083020618 นางสาวสิริณัฏฐ พงษ สุวรรณ
63083020619 นางสาวขนิษฐา สลอบแสง
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63083020620 นางสาวพรรวี ตันติวงค 
63083020621 นางสาววิไลลักษณ ป7ญญาคํา
63083020622 นางสาวน.ส.ปนัฎฐา ป7ญญายอง
63083020623 นางสาวนิภารัตน บรรลุ
63083020624 นางสาววัณญณีย เลาต2า
63083020625 นายธีรยุทธ กิจพิทักษ 
63083020626 นางสาววรัญญา แสงอาคม
63083020627 นายพงษ พันธ ไทยใจอุ�น
63083020628 นายสุวิชาต์ิ อุทธิยา
63083020629 นางสาวกฤติมา พ่ึงพวก
63083020630 นายธีรพันธ เตจะฝ7Uน
63083020631 นายณัฐวุฒิ หล#าติ
63083020632 นางสาวธันย ชนก สีดาสมา
63083020633 นางสาวจารุวรรณ ยานะ
63083020634 นางสาวฐิติยากร ชุมภู
63083020635 นางสาวมณสรา สุมาลัย
63083020636 นางสาวพนิดา ญาติฝูง
63083020637 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
63083020638 นายวรกานต เปTงเขียว
63083020639 นางสาวนัทฐา ม่ิงทุม
63083020640 นางสาวพิชญาภา ศรียอด
63083020641 นางสาวสุพรรณนิการ สุภา
63083020642 นางสาวศุภักษร เจดีย ยศ
63083020643 ว�าที่ร.ต.หญิงชลิตา ศรีเวียง
63083020644 นางสาวพรประภา พงษ พล
63083020645 นางสาวเสาวลักษณ จําชาติ
63083020646 ว�าที่ ร.ต.ปฏิภาณ เสธา
63083020647 นางสาวณัฐมล วงค ฟู
63083020648 นางสาวนุชนาฎ ดวงประทีป
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63083020649 นายรณชัย สุคําหน#อย
63083020650 นางสาวสุชฎา สุดี
63083020651 นางสาวศิริรัตน มาทาเม
63083020652 นางสาวหทัยรัตน อุ�นเมือง
63083020653 นางสาวปริญญาทิพย จอมสง�าวงส 
63083020654 นางสาววรรณิกา ญาณะทวี
63083020655 นางสาวเสาวภา รินดวง
63083020656 นายศิวกร เกษม
63083020657 นายนนทชัย พลหาญ
63083020658 นางสาวชญานิศ จิรภาสธร
63083020659 นางสาวแสงระวี วงค เขียว
63083020660 นางยุวดี สิงห แก#ว
63083020661 นางสาวนภารินทร ณ บางช#าง
63083020662 นางสาวกาญจนา แก#วนิล
63083020663 นางสาวปวีณา คําวัน
63083020664 นางสาวกนกวรรณ อินทมา
63083020665 นายเทพบดี กีตา
63083020666 นายกฤษณะ ก2องหล#า
63083020667 นางสาวณัฐริตา วังศิริกุล
63083020668 นายศุภกิจ จ้ีสละ
63083020669 นายนิติกร ไชยมงคล
63083020670 นางสาวมยุรี รักษาพงไพร
63083020671 นางสาวเยาวลักษณ ฟองตา
63083020672 นางสาวสุธิดา แสงมาลา
63083020673 นางสาววาสนา เพ็ชรประกอบ
63083020674 นายวรยศ แซ�เต๋ิน
63083020675 นายกฤษฏ์ิศรัณย เนตรใส
63083020676 นายณัทพล เชียงทอง
63083020677 นางเบญญา เปTงนําสุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

63083020678 นางสาวชนากานต กองรัตน 
63083020679 นางสาวศิริพร โกมิตร
63083020680 นายมิตติพงศ พรมภิบาล
63083020681 นางสาวสกุลรัตน วันมาละ
63083020682 นายศรากร ศรีเที่ยง
63083020683 นายกิตติเทพ ก#องแดนไพร
63083020684 นางสาวจีเต#ง เป1ยงตา
63083020685 นางอนัญพร สถานเดิม
63083020686 นางสาวภัทรวดี ไชยมงคล
63083020687 นางสาวศิวาพร ศิรินันท 
63083020688 นางสาวพัชรินทร คําชู
63083020689 นางสาววริศรา เต็มกันทา
63083020690 นางสาวเบญจวรรณ ธิเขียว
63083020691 นางสาวพิศมัย ชัยนคร
63083020692 นางสาววรรณี สินป7กษา
63083020693 นายวุฒิพงศ อภัยกาวี
63083020694 นางสาววนาลี แก#วใจ
63083020695 นางสาวณัฐธิดา พิเคราะห 
63083020696 นางสาวนุสรา โพธา
63083020697 นางสาวนภสร ศรีจันทร 
63083020698 นางสาวจีรานุช ตุ#ยกาศ
63083020699 นางสาวสุพรรณี ทําบุญ
63083020700 นางสาวเบญจวรรณ ป7นดอนตอง
63083020701 นายโรจนินทร พงศภัควรวัฒน 
63083020702 นางสาวชรินรัตน รัตนบุรี
63083020703 นายอนุสรณ เมืองแก#ว
63083020704 นางสาวป7ทธมล ปวงนคร
63083020705 นางชินานันต  อุบลเขียว วัชรวิศิษฏ 
63083020706 นายภูมิ พัฒน  ปHติ พัช ร ธ  ี ร กุล 
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ระดับปริญญาตรี

63083020707 นายนพพร อุ#มเมือง
63083020708 นางสาวศิราพร อุดอ#าย
63083020709 นางสาวกนกภรณ เตชะบริบูรณ 
63083020710 นางสาวอรุณรัตน ใจเมา
63083020711 นางสาวศิรินภา บุญยืน
63083020712 นางสาวพจนีย อริยา
63083020713 นางสาวชิดชนก เจริญสุข
63083020714 นางสาวมัลลิกา ม#าทอง
63083020715 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ
63083020716 นางสาวสัตตบงกช ทับทิม
63083020717 นางสาววิรัญชนา เดชบุญ
63083020718 นางสาวปณิดา พลา
63083020719 นายเรืองวิทย หวงสุวรรณากร
63083020720 นางสาววิสุดา จานชา
63083020721 นางสาวอัจฉราพรรณ ภู�พงษ 
63083020722 นางสาวกชกร ค�วยเทศ
63083020723 นางสาวพรเทวี อินทร สวัสด์ิ
63083020724 นางสาวปรียานุช ยศกุณา
63083020725 นางสาวศุภกานต วงค แก#ว
63083020726 นายวีระวัฒน โนโชติ
63083020727 นางสาวโศจิรัตน พุกะนัดด 
63083020728 นายนรินทร ปHมปา
63083020729 นางสาวนิตยา ปาอ#าย
63083020730 นางสาวดารารัตน ทะโยโส
63083020731 นางสาวอารีรัตน สมศรี
63083020732 นางสาวเสาวลักษณ ภู�เทศ
63083020733 นายพันธ เดช ปHจดี
63083020734 นางสาวรัตติยากร ฟูปHง
63083020735 นายกันต รวมสุขนิรันดร
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ระดับปริญญาตรี

63083020736 ส.ต.ต.ชัชพล สมบูรณ 
63083020737 นางสาวณิชาภา สายอินต�ะ
63083020738 นางสาวตะวันฉาย ช�างเหล็กน#อย
63083020739 นางสาวศศิ กานต  ธรรม วงศา 
63083020740 นายต#นตะวัน วงศ กองแก#ว
63083020741 นางสาวมณฑิรา จินาใจ
63083020742 นายธงไชย แซ�เฮ#ง
63083020743 นางสาวธิดารัตน เวียนขุนทด
63083020744 นางสาวบัญจรัตน ยอดคํา
63083020745 นางสาวณัฐวรรณ แก#วนันไชย
63083020746 นางสาวกมลชนก กาวิต�ะ
63083020747 นางสาวชฎารัตน นันต�ะคํามี
63083020748 นางเกตุชริน ธนะสมบัติ
63083020749 นางสาวธัญวรัตม เอี่ยมกระสินธ 
63083020750 นางสาวเกศรินทร อินทะรน
63083020751 นางสาวอาภาพร เตต�ะวา
63083020752 สิบตรีฐิติพล ชัยชมภู
63083020753 นายอนุชา ปรีชาวัย
63083020754 นางสาวสุดาพร แก#วม�วงมัน
63083020755 นางสาวชโลทร สูนศรี
63083020756 นางสาวนารีลักษณ สาวะจันทร 
63083020757 นางสาวนลินี สมลา
63083020758 นางสาวพิชญาภรณ ศรีแสง
63083020759 นายประกาศิต มีสวัสด์ิ
63083020760 นายธีรภัทร เพชรหาญ
63083020761 นางสาวสุชาภัสร คงทอง
63083020762 นางสาวมนัสยา ไชยโย
63083020763 นางสาวศิริรัตน อิกําเหนิด
63083020764 นางสาวรุจิสา ล#อสินคํา
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ระดับปริญญาตรี

63083020765 นายศรัณย คําปา
63083020766 นางสาววรกาญจน ก2าสม
63083020767 นายศรัณญ บุญมาดง
63083020768 นายถิรวัฒน ปกปRอง
63083020769 นางสาวกนกวรรณ เป1Zยมสุวรรณศิริ
63083020770 นางสาวสกาวเดือน จันทราภรณ 
63083020771 นายกฤษณะ ดอนเช#า
63083020772 นางสาววารุณี เฮงทรัพย 
63083020773 นางสาววิสุดา ใจยาบุตร
63083020774 นางสาวจุฑารัตน ทิยาว
63083020775 นางสาวสุทธิดา ถ#วยเหลือง
63083020776 นางสาวสุพรรษา แกล#วกล#า
63083020777 นายอาทิตย ซาวบุญตัน
63083020778 นางสาวกมลรัตน โกศิริ
63083020779 นางอรนรินร อินทรวงค 
63083020780 นางสาวณัฏฐณิชา อสงไชยวัฒนกุล
63083020781 นางสาวแตงกวา พงษ วิชัย
63083020782 นางสาวพัณทิวา สุขแก#ว
63083020783 นางสาวชินธีร วงค ฮู#
63083020784 นางสาวธิดารัตน ลาวิชัย
63083020785 นายศักรินทร พานทอง
63083020786 นางสาวณัฐกานต ดีสุยา
63083020787 นางสาวชไมพร เครือพรมมินทร 
63083020788 นางสาวอนัญญา ฟูแสง
63083020789 นายอดิศร ใจสิทธ์ิ
63083020790 นายเจนภพ คนทน
63083020791 นางสาวฐิติกา กาตาสาย
63083020792 นายจิระพงษ วงค ดาราวรรณ
63083020793 นายธนพล จันทร คํา
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ระดับปริญญาตรี

63083020794 นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร
63083020795 นางสาวณัฐชยา เนตรสว�าง
63083020796 นายศุภกิจ เหล�าสามารถ
63083020797 นายกณิศ สุภาษา
63083020798 นางสาวนราภร คําเชียงเงิน
63083020799 นางสาวนิรัศยา ใจศรี
63083020800 นายเจษฎา เดินแปง
63083020801 นางสาวน้ําฟRา จันลาศีร
63083020802 นายพลภัทร คําลือ
63083020803 นางสาวจุฬาลักษณ ศรีทิพย 
63083020804 นางสาวปภัสรา สุภามูล
63083020805 นายวิสุทธ์ิ เครือพรมมินทร 
63083020806 นางสาวมิรันตรี คําพงษ 
63083020807 นางสาวเบญญาภา สุตะวงค 
63083020808 นายอดิศร นันทะ
63083020809 นางสาวปวีณา วงศ ชัย
63083020810 นางสาวธนภัทร เขียวพันธ 
63083020811 นางสาวรุ�งอรุณ พ�อชมภู
63083020812 นายอําพล บุญจู
63083020813 นายกฤษฎา สิทธิ
63083020814 นายอิทธิพงษ ผ�องเดช
63083020815 นายราเชนทร ท#าววัง
63083020816 นางสาวสุปราณี ตองต๊ิบแดง
63083020817 นางสาวดรุณี ปHนตาแสน
63083020818 นางสาวสุปรียา ยอดแก#ว
63083020819 นางสาวสุดารักษ ปHงทะวัง
63083020820 นางสาวกาญจนา ดาก#อน
63083020821 นางสาวภคพร มือแช
63083020822 นางสาวจุฑารัตน อุทธิยา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020823 นางสาวจรินยา อินต�ะชัย
63083020824 นายสุทธิสันต เนาวฤทธ์ิ
63083020825 นายสมปอง พรชัย
63083020826 นายรัชชานนท เกียรติขจรเดชา
63083020827 นายสุรเชษฐ สุภานันต 
63083020828 นายวิรุฬห โพธิชัยเลิศ
63083020829 นายฉันทกร เกิดกล่ํา
63083020830 นายสุริวัฒน พุทธัง
63083020831 นางสาวฐิรญาดา ไปรเวทย 
63083020832 นางสาวทอฝ7น บรรพตผล
63083020833 นางสาวเบญจพร จันทราช
63083020834 นางสาวกรกนก ธรรมอุประ
63083020835 นางสาวเบญจมาศ เมืองวงศ 
63083020836 นายนพดล จันทร อ#าย
63083020837 นายมานพ กาบศรี
63083020838 นางสาวณัฐจรี แก#วอ#าย
63083020839 นางสาววาสนา แก#วเทพ
63083020840 นางสาวฐิติพร แซ�ลี
63083020841 นางสาววรรัตน ฤทธิกัน
63083020842 นางสาวจุฑามาศ แซ�ย�อง
63083020843 นางสาวธีริศรา กันทะวงค 
63083020844 นางสาวฐิยาภา บานทรงกิจ
63083020845 นางสาวอัมพร ทองประเสริฐ
63083020846 นางสาวสุภาพร ชีหม่ือ
63083020847 นางสาวศุภลักษณ เสวิกา
63083020848 นายธิติวุฒิ พ่ึงพุทธ
63083020849 นางสาวกชพร ชูเจริญ
63083020850 นายกฤษดา เกียรติมหาชัย
63083020851 นางสาวจินดาภร เข่ือนแก#ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020852 นางสาวนภารัตน เปอะปHน
63083020853 นางสาวพัชรา เพลิดนอก
63083020854 นางสาวภัณฑิรา วัยวุฒิ
63083020855 นายวันชนะ วงค ตระกูล
63083020856 นายพงศกร หม่ืนเดชธนพงศ 
63083020857 นายจิรกิตต์ิ ร#องหาญแก#ว
63083020858 นางสาววรรณิกา คําแปงตัน
63083020859 นายประกาย ชาวส#าน
63083020860 นายธีระวัฒน รัตนพจน 
63083020861 นายชญชล ต�ะเฟย
63083020862 นางมาลีวรรณ พงษ จันทร 
63083020863 นางสาววิจิตรา สอนใต#
63083020864 นายวรากร วงค นัน
63083020865 นางสาวขวัญฤทัย คําภิโล
63083020866 นางสาวคุณากร หารพันธุ 
63083020867 นายวีระ ศรีนารา
63083020868 นางสาวมณฑาลักษณ ฝ7Uนพรม
63083020869 นางสาวทิพย ธัญญา จําปา
63083020870 นางสาวรัฎฎาภรณ รัตนขอดสกุล
63083020871 นางสาวสุธิชา ปูJไก�
63083020872 นางสาวนิภาวรรณ ใหคํา
63083020873 นางสาวเบญจวรรณ จ่ัวทอง
63083020874 นางสาวศิริลักษณ ถาธง
63083020875 นางสาวณัฏฐ ชุดา สุขสม
63083020876 นางสาวนันท นภา ภูมิจิตรพิพัฒน 
63083020877 นางสาวกรรณิการ รีวงค 
63083020878 นางสาวภาวิณี สารคุณ
63083020879 นางสาวนิตยา มณีสิงหราช
63083020880 นายศุภกร ธรรมทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020881 นางสาวปนัดดา วงค วิราช
63083020882 นายยศวัฒน คําสมุทร
63083020883 นางสาวพนิดา แก#วกันหา
63083020884 นายอนุสรณ วะยาคํา
63083020885 นายณัฐพงศ กันศรี
63083020886 นายสุภกิณห โพธิอ#น
63083020887 ว�าที่ร#อยตรีชัยณรงค บัวคํา
63083020888 นางสาวดวงเดือน ธนะพงษ 
63083020889 นายก�อเกียรติ แก#วรากมุข
63083020890 นางสาวอัจฉรา จินะกาศ
63083020891 นางสาวภูริชญา ไชยโย
63083020892 นายกฤษฎา สิงหราชโยคี
63083020893 นายเกียรติศักด์ิ จันทรมณีโชติ
63083020894 นางสาวศิรภัสสร เพ็ชรทอง
63083020895 นางสาวประทุมพร ช�างเหล็ก
63083020896 นางสาวอังคณา ตันน#อย
63083020897 นางสาวไพรินทร โนรี
63083020898 นางสาวปHยะรัตน จักรยาโน
63083020899 นางสาวโยทะกา มหาวุฒิ
63083020900 นางสาวศรัณญา โพธ์ิขุนทด
63083020901 นางสาวชิตาภรณ ปานเหลือง
63083020902 นางสาวณิชาพร สร#อยงาม
63083020903 นายต้ัม ป7นสมุทร
63083020904 นางสาวกุลนันท จันพล
63083020905 นายอดุลย ศักด์ิ ย่ิงยง
63083020906 นางสาวพิมผกา ดวงพัตรา
63083020907 นางสาวปภัสรินทร วัชรเมธีพัฒน 
63083020908 นายวีรยุทธ ปHนใจ
63083020909 นางสาวกชมน ชําหา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020910 นางสาวกุลวดี อินทร แพง
63083020911 นางสาวพัชรินทร พงษ ชัยภูมิ
63083020912 นายจิรานุวัฒน กลิ่นหอม
63083020913 นายพิพัฒน สันใจ
63083020914 นายสิทธิเดช อินทะชัย
63083020915 นางสาวกุลธิดา วงค ตาน#อย
63083020916 นายณัฐกานต ซาวพงค 
63083020917 นายพีรณัฐ ไชยจําเริญ
63083020918 นางสาวพัชรินทร อุดมฤทธ์ิ
63083020919 นางสาวนัฐญา พวงดอกแดง
63083020920 นายณัฐวุฒิ อนันต 
63083020921 นางสาวอภิชญา คิดธิวงศ 
63083020922 นางสาวฤทัยรัตน รางแขก
63083020923 นางสาวรัฏฐิกา เปTงมูล
63083020924 นางสาวปาณิสรา เจริญ
63083020925 นางสาวอารยา ฟRารุ�งสาง
63083020926 นางสาวกชกร ปRอมชัย
63083020927 นางสาวประภาพรรณ ฟ7กอ�วม
63083020928 นางสาวพรทิพย ปร�ะย�อ
63083020929 นางสาวกรณ กวี ทนุธรรมพิทักษ 
63083020930 นางสาวศิริขวัญ กาไว
63083020931 นายสรัลรัชต ดอนมูล
63083020932 นางสาวกรองทอง เทพช�วยสุข
63083020933 นางสาวสุปริญญา รัตนดุลยวิจิตร
63083020934 นายชิษณุพงศ ใจกลม
63083020935 นางสาวอภิรดี สีวิยศ
63083020936 นายอนุพล ชาญประเสริฐ
63083020937 นายรุจิโรจน แก#วสกุล
63083020938 นางสาวชุติมา คนภู

หน#า 722 จาก 988               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020939 นางสาวนภาพร สีธิ
63083020940 นางสาวสิริการย เสาวลักษณ กุล
63083020941 นางสาวพิชญา สุมาลัย
63083020942 นางสาวอรญา พวงมาลัย
63083020943 นางสาวธนาภรณ โยธาราษฎร 
63083020944 นายประทีป มะโนรี
63083020945 นายฐิติพัทธ อนรรฆเวช
63083020946 นางสาวสุภชา ลูนเปTง
63083020947 นางสาวจุฑาทิพย ป7ญจะสี
63083020948 นางสาวภัทรภรณ รูปละออ
63083020949 นางสาวสุชีรา สงวนศักด์ิ
63083020950 นางสาววรรณทิวา บุญมี
63083020951 นางสาวณัฐวรา ชัยพูน
63083020952 นายกิตติวุฒิ โนชัยวงค 
63083020953 นายอนุสิทธ์ิ วะยาคํา
63083020954 นางสาวณิชฌานันทน อ�อนเกตุ
63083020955 นางสาววิไลวรรณ กันปู
63083020956 นางสาวณัฐกาญจน กันทะโฮ#ง
63083020957 นายกําพล ตาอ#าย
63083020958 นางสาวเอื้องพร ริจนา
63083020959 นายอนุวัฒน กุณารบ
63083020960 นายยุทธภูมิ จิตรคง
63083020961 นางสาวชรินทร ทิพย ธงศรี
63083020962 นางสาวสุวัฒนา พรมเรือง
63083020963 นางสาวจิดาภา ดอกตือ
63083020964 นางสาวอารยา ยอดโอวาท
63083020965 นางสาวดวงเดือน มาน#อย
63083020966 นางสาวสุชาวดี อุปาระสินธุ
63083020967 นายวัฒนา โยมงาม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020968 นางสาวผกามาศ แย#มแขไข
63083020969 นางสาวจิรภิญญา มาตระกูล
63083020970 นางสาวธิติสุดา กาละวิล
63083020971 นางสาวญาณัญฎา วัฒนพงษ 
63083020972 นางอุษา แสงเรือน
63083020973 นางสาวกาญจนา ยอดสุวรรณ 
63083020974 นางสาวเมย ริศา ศรีบุญเรือง
63083020975 นางสาวพิมพกานต วันสี
63083020976 ส.อ.พงษ ศักด์ิ ทองอินต�ะ
63083020977 นายบุญญฤทธ์ิ ธิราช
63083020978 นายสุเมธา กัลยาโน
63083020979 นางสาวดลยา เทพเสาร 
63083020980 นางสาวกมลทิพย ทิพย พงดา
63083020981 นางสาวอิสรียา สุนทราวงศ 
63083020982 นางสาวจิรภา วะเท
63083020983 นางสาวศริญญา ดาวันดี
63083020984 นายอดิศวร นาคะพงษ 
63083020985 นางสาววิชยาพร เครื่องพนัด
63083020986 นางสาวอาทิมา ไทยหย�า
63083020987 นายธนภณ จารุทะวัย
63083020988 นางสาวชฎาพร ก#อใจ
63083020989 นายพชรพล นิตย อํานวยผล
63083020990 นางสาวมณฑาทิพย สนสับ
63083020991 นางสาวเกษรินทรฺ จิตรหาญ
63083020992 นางสาวอรทัย มะเตปHน
63083020993 นางสาวพรพรรณ ยศอูป
63083020994 นางสาวพรทิพย เรือนยา
63083020995 นางสาวจินดากาญจน โสภาพันธ 
63083020996 นางสาวเมษ ทิวา แก#วยา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083020997 นางสาววิลาวัลย ไชยพูน
63083020998 นางสาวสายทอง ยารังษี
63083020999 นางสาวภัทราวรรณ โทพรม
63083021000 นางสาวรุ�งนภา กันธรรม
63083021001 นางสาวยลดา ติวรรณะ
63083021002 นายณัฐกรณ รักสัตย 
63083021003 นายชานนทท กิจนันทการ
63083021004 นางสาวอนงค คําต๋ัน
63083021005 นางสาวสิริวัจน รัตนพันธ 
63083021006 นางสาวนัยนา จันทาคํา
63083021007 นางสาวปภาวรินท ต�อมใจ
63083021008 นางสาววิภาดา เมืองหนองว#า
63083021009 ว�าที่ร.ต.ณัฐพล อุดมแก#ว
63083021010 นางศรีประภา ใจศรี
63083021011 นางสาวขวัญหทัย กันหา
63083021012 นางสาววิมน อ#ายอ#อ
63083021013 นายศุภณัฐ ป7ญศิริ
63083021014 นางสาวพิมชนก พูนพิน
63083021015 นายพุฒิพัฒน แก�งศิริ
63083021016 นางสาวสุธารักษ ส�วนเสมอ
63083021017 นางสาวชุติมา ผดุงกิจ
63083021018 นายธียะ กันทะสาร
63083021019 นายสุทธิพงศ ไร�พุทซา
63083021020 นางสาวจุฬาลักษณ วิเศษคุณ
63083021021 นางสาวชลธาร ทิวงค ชาย
63083021022 นางสาวธมลวรรณ ออนเขียว
63083021023 นายนพพล เงินสายตา
63083021024 นายจอมภูภพ อิศโร
63083021025 นางสาวกุลธิดา ศรีสวัสดิWW
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021026 นางสาวกัญญาภัค คําเข่ือน
63083021027 นางสาวชลธิชา รุ�งเรือง
63083021028 นายประสพชัย พันทิพา
63083021029 นางสาวนิภารัตน รัตนอุดมสวัสด์ิ
63083021030 นายกฤติเดช ชินายี
63083021031 นายชาธนิก พฤกษะวัน
63083021032 นางสาวจิราภรณ ลาบุตรดี
63083021033 นางสาวกาญจนา นามมิตรมาก
63083021034 นายจักรพงษ สุภาใจ
63083021035 นางสาวนภัสวรรณ เจริญภักดี
63083021036 นางพนาลี พุ�มพวง
63083021037 นางสาวอติภา กิตติวันฤกษ 
63083021038 นางสาวณัฐณิชา บุญกอง
63083021039 นางสาวนฤมล สุภากาวี
63083021040 นางสาวมาลินี ทรงคํา
63083021041 นางสาวณัชชรัศม ธงแดง
63083021042 นายวิษณุ สิงคะราช
63083021043 นางสาวรมณีย สันปJาแก#ว
63083021044 นางสาวจารุณี ทายะ
63083021045 นางสาวอรวรรณ โพธิกุล
63083021046 นางสาวนาวิกกา สุชาติวุฒิ
63083021047 นางสาวจิราพร พูลวานิช
63083021048 นางสาวอชิรญาณ คํามากาศ
63083021049 นางสาวเขมิกา รัตนวิฑูรย 
63083021050 นางสาวสุวนันท เดือนเด�น
63083021051 นางสาวปรียนันท ศรียอดโชติวัต
63083021052 นายจิรายุส เรือนแผง
63083021053 นายณรงค เดช สว�างดี
63083021054 นางสาวกุลนิดา ไพลสีม�วง
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63083021055 นายพร#อมพันธ กันธิยะ
63083021056 นางสาวสุมาลิน ฮาวคําฟู
63083021057 นางสาวศิริรัตน สิรินาจ
63083021058 นางสาวกัลยกร ณ น�าน
63083021059 นายธนวิชญ มณีรัตน จงสกุล
63083021060 นางสาวธัญญารัตน อินอร
63083021061 นายอนันต ดวงตัน
63083021062 นางสาววิชชุดา ปฏิกา
63083021063 นางสาวธีราพร ศักด์ิศฤงคาร
63083021064 นางสาวทิพาพร เฟ_Zองวงศ 
63083021065 นายวัชรพงษ กรสวรรค 
63083021066 นางสาวอุทุมพร แซ�อึ้ง
63083021067 นางสาวญานิศา ตาวตา
63083021068 นายฐาโนดม ประทุมมาตย 
63083021069 นางสาวอารีวรรณ คําภิโล
63083021070 นางสาวรัชฎาพร สันพูวัน
63083021071 นายธีระพงษ กันทะวงศ 
63083021072 นางสาวสุพัตรา ศรีเดช
63083021073 นางสาวกฤตยา อารีย 
63083021074 นายธันวา ชัยพรหม
63083021075 นางสาวอังคณา ศรีร�างกาย
63083021076 นางสาวพรพิสุทธ์ิ เอมสอาด
63083021077 นายณัฐวุฒิ ทาแกง
63083021078 นางสาวณัฐธดา คําฟู
63083021079 นางสาวสิรีธร มังคลา
63083021080 นางสาวสุภาพร ไชยทอง
63083021081 นางสาวภัทรียา นภาลัย
63083021082 นายธีรพงษ รักพงษ 
63083021083 นางสาวป7ทมา พันวิลัย
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ระดับปริญญาตรี

63083021084 นางสาวอารีรัตน หม่ืนลาง
63083021085 นายบุรธัช น#อยปวง
63083021086 นางสาวธนวรรณ แซ�เรียม
63083021087 นายพุฒิเมธ กันธะ
63083021088 นางสาวชรินรัตน ตุวานนท 
63083021089 นางสาวชนมน ยานะ
63083021090 นางสาวภัครมัย ใจมา
63083021091 นายธวัชชัย เตชะวงค 
63083021092 นางสาวกมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
63083021093 นางกนกกาญจน บุตรดี
63083021094 นายจักรกฤษ มาทา
63083021095 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิโรรัตน บุญมี
63083021096 นางสาวภัทราพร เวชสุคํา
63083021097 นางสาวนิศามณี วันมูล
63083021098 นายพิWสิฎฐ ณ  วันจันทร 
63083021099 นางสาวธัญสิริ ปารินทร 
63083021100 นางสาวป1ณฑิรา ตาคําอิน
63083021101 นางสาววันพญา วงศ ไทย
63083021102 นายวิจัย ไชยมูล
63083021103 นายณัฐพงศ คําดา
63083021104 นางสาวกฤติกา ณ ลําปาง
63083021105 นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ 
63083021106 นายณัฐพงพงษ ป7ญญาสิทธ์ิ
63083021107 นายจักริน กันธราช
63083021108 นางฐานิกา ทองบัว
63083021109 นางสาวพัชรา สีโม#
63083021110 นางสาวสิริยา ปูเงิน
63083021111 นายณัฐกานต สิงห แก#ว
63083021112 นางอภิญญา พิศไพร�
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021113 นางสาวสุตานัน จีปูคํา
63083021114 นางสาวสุภาวิณี นาเมือง
63083021115 นางสาวธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ
63083021116 นางสาวฐิติมา ปละดี
63083021117 นายกันตธีร ฉันทะ
63083021118 นางสาวเบญจวรรณ มูลคํา
63083021119 นางสาวพรทิพย พันธวงค 
63083021120 นายเจนณรงค ปูJเงิน
63083021121 นายสุกัลย ชุ�มใจ
63083021122 นางสาวโชติรส ฉันทะนิตย 
63083021123 นางสาวพิชญ สินี ชื่นบุญเพ่ิม
63083021124 นางสาวธีนิดา วิจิต
63083021125 นางสาวสโรชา ใจวรณ 
63083021126 นางสาวสุวนันท ทิพย พิมพ วงศ 
63083021127 นางสาวธัญชนก แสงจันทร 
63083021128 นางสาวสุวีรยา นามกร
63083021129 นายธนภูมิ มโนสกุล
63083021130 นางสาวสุมาลิน ไชยแรง
63083021131 นางสาวกาญจนา มูลแก#ว
63083021132 นางสาววันวิสา วรรณขัน
63083021133 นายภิญโญ แก#ววิจิต
63083021134 นางสาวธัญนันท ราชภัณฑ 
63083021135 นายกัมพล อุ�นเมือง
63083021136 นายศรายุทธ รัตนชัยประสิทธ์ิ
63083021137 นางสาวเกวลิน พัฒนทรัพย กุล
63083021138 นายปรัชญา ศรีคํามูล
63083021139 นางสาวพิมวลา สุขเกษม
63083021140 นางสาวอมรา จินาอ#าย
63083021141 นายชนาธิป สีสด
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021142 นางสาวดวงพร เบ#าสมศรี
63083021143 นางสาวกันยารัตน ใจกลางดุก
63083021144 นางสาวสุภาพร การบูรณ 
63083021145 นายสถิตคุณ นิติสุทธิกา
63083021146 นางสาวกุลสตรี คํามิธรรม
63083021147 นางสาวธรรมริญกานต ธรรมสิทธ์ิ
63083021148 นางสาวศรัณยา เจียมทอง
63083021149 นางสาวสุพรรณวดี กิติ
63083021150 นางสาวเยาวลักษณ ทําไร�
63083021151 นางสาวอังค วรา ทะริยะ
63083021152 นายอภิชัย รัตนะ
63083021153 นางสาววรีธดา คําวงค ปHน
63083021154 นายอุเทน ดีโก2
63083021155 นางสาววารุณี ต�ะอินทร 
63083021156 นางสาวอัจฉราพร ปHนสว�าง
63083021157 นางสาวธนาภรณ จถติธรรมกุล
63083021158 นางสาวฐิติมา สุยะ
63083021159 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ
63083021160 นางสาวสุชาดา เมฆสาคร
63083021161 นางสาวสุปรียาทัศน วรไพโรจน 
63083021162 นายเจษฎา สืบมาศ
63083021163 นางสาวปทุมมา ยศวงค 
63083021164 นางสาวพิชชานันท กันทะเขียว
63083021165 นางสาวนุชวรา พ�วงแย#ม
63083021166 นางสาวจิรารุตินันท ทาธิมงคล
63083021167 นางสาวสโรชา สมศักด์ิศรี
63083021168 นางสาวนฤมล สุวรรณ 
63083021169 นางสาวก่ิงกาญจน คําใบ
63083021170 นางสาวกมลวรรณ เฮ#าเฮง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021171 นางสาวกมลพรรณ ธนป7ญญาเกษม
63083021172 นายพันแสง ยาวิเลิศ
63083021173 นางสาวกาญจนา วิใจคํา
63083021174 นายจักรินทร ขาวสะอาด
63083021175 นายพิสิษฐ จันทรพินิจ
63083021176 นางสาวอัมพิกา บริบูรณ 
63083021177 นายณฐพงศ นภาลัย
63083021178 นายกิตติวัฒน สวัสด์ิมิลินท 
63083021179 นางสาวหทัยชนก กลมกล�อม
63083021180 นางสาวมณฑิตา เวชขลัง
63083021181 นางสาวเอมมิกา แสนธิวัง
63083021182 นางสาวศิริพร วงศ ดี
63083021183 นายวิชญพัฒน เรืองยุบล
63083021184 นายวิวัฒน ไชยมงคล
63083021185 นางสาวภัทรนารถ ฟูญาติ
63083021186 นางสาวณัฏฐากร แตงเลี่ยน
63083021187 นางสาวนภัสวรรณ สนสร#อย
63083021188 นายณัฐพงศ พิทักษ 
63083021189 นางสาวกมลพร แสนคํา
63083021190 นายณรงค ศักด์ิ สิงห ธร
63083021191 นางสาวพิไลรัตน สุพงษ 
63083021192 นายยุทธนา ยามานนท 
63083021193 นางสาวชฎาทิพย โยกาศ
63083021194 นายฉัตรชัย เจริญผล
63083021195 นางสาวศิริพร การะกัน
63083021196 นางสาวพัชรพร ศรีฉันทรัตน 
63083021197 นางปHยมาศ ไชยยา
63083021198 นางสาวสุนิสา อารยจิตรสกุล
63083021199 นางสาวปริญญาภรณ แสงจันทร 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021200 นายจิรายุทธ ไชยยังคํา
63083021201 นางสาวรุจีรัตน จริยา
63083021202 นางสาวพิมพ ชนก พาณิชย วัฒนานุกูล
63083021203 นางสาวพัชรินทร รุณตัน
63083021204 นายกฤตภาส ต�ะจักร 
63083021205 นางสาวอารีรัตน ศรีภูมิ
63083021206 นางสาวเบญจมาศ ฉัตรคํา
63083021207 นายเอกลักษณ ต�อมใจ
63083021208 นางทิตย ธิดา คําวัน
63083021209 นางสาวแจ�มจันทร กันทะวงค 
63083021210 นางสาวนัฐนันท ปาละกวงค  ณ อยุธยา
63083021211 นายวีรยุทธ ลวดคํา
63083021212 นางสาววรรณฐิสา เหลี่ยมแหลม
63083021213 นางสาวนิรชา เชียงหนุ#น
63083021214 นางสาวมนสิการ สัญชาติไทย
63083021215 นางสาวปรีญาภรณ อุตเรือน
63083021216 นางสาวกมลวรรณ มูลมา
63083021217 นางสาวนาตยา นาระต�ะ
63083021218 นางสาวปHยะพร มาตตรี
63083021219 นางสาวแพรพลอย ศิรินาม
63083021220 นางสาวรักชนก ฤทธิศักด์ิ
63083021221 นางสาวผกามาศ อาฆะโรจน 
63083021222 นางสาวพรนภา จินาจันทร 
63083021223 นายคัมภีร วิจักขณาภรณ 
63083021224 นางสาวสิริรัตน สาระศรี
63083021225 นายนพรัตน คําป7น
63083021226 นางสาวก่ิงกาญจน เดชอุดม
63083021227 นางสาวรัตนาภรณ รัตนธนสาร
63083021228 นายนันทิพัฒน ป1ละออ
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ระดับปริญญาตรี

63083021229 นายอภิรักษ ยอดสอน
63083021230 นายเจนณรงค เงาผ�อง
63083021231 นายนัทธพงศ จักรทอง
63083021232 นางสาววรดา อุสาใจ
63083021233 นางสาวเจนจิรา อินตา
63083021234 นายทรงภพ สุขวุฒิกุล
63083021235 นางสาวนันทิยา เรือนกองเงิน
63083021236 นางสาวกนกรักษ สุแก#ว
63083021237 นางสาวกัลยาวดี กองมี
63083021238 นางสาวฑิวัญญา เชยสูงเนิน
63083021239 นางสาวฉัตรสุดา จันทร ปHง
63083021240 นางสาวอมลวรรณ แหลมกล#า
63083021241 นายกฤษณพงษ พุ�มดอกไม#
63083021242 นางสาวณัทฐ นันทมนต สิงห คํา
63083021243 นางสาวนภาพรรณ ยอดยัง
63083021244 นางสาวอรุณรัตน พุทธเมฆ
63083021245 นางสาวปรางค สุดา วาทุคะ
63083021246 นายสุเมธ พรมสาร
63083021247 นางสาวสิริพิมล คําลือเกียรต์ิ
63083021248 นายอาทิตย สุทธิวรวุฒิกุล
63083021249 นางสาวกฤตชญา ใจเที่ยงตรง
63083021250 นางสาวศิริวัฒนา ยุวงค 
63083021251 นางสาวณัฐรินีย ชาวเหนือ
63083021252 นายภควัต กุศลสถิตย 
63083021253 นางสาวโชติกา พิมสาร
63083021254 นางสาวจริยนุช ธิการ
63083021255 นางสาวชุติกาญจน เต็มกันทา
63083021256 นางสาวกัญญา เหียดใส
63083021257 นางสาวทัศพร บุญมี
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63083021258 นางสาวอรปรียา หลีกเลี่ยง
63083021259 นางสาวรจนา โนสุยะ
63083021260 นายวรายุทธ สมร
63083021261 นางสาวคณัญญา ชมประเสริฐ
63083021262 นางสาวทิพย ทิวา จอมปRอ
63083021263 นางสาวกันต ปวีร นาชัยเวียง
63083021264 นายบริพัตร ชัยมุข
63083021265 นางสาวชวิศา เวียงนาค
63083021266 นายนัทธพงศ แก#วเสมอตา
63083021267 นางสาวสุธินี หล#าทา
63083021268 นายศิริพงษ เเสงบุญเรือง
63083021269 นางสาวมินตรา บัวไลเดช
63083021270 นายรัตนกร จันทร แจ�ม
63083021271 นางสาวสุนิษา แก#วศรี
63083021272 นายพันธศักด์ิ บุญรัตน 
63083021273 นางสาวปHยะนุช ฤทธิธรรม
63083021274 นางสาววชิราภรณ ผาด�านพัฒนา
63083021275 นางเอมภิกา ปฏิภัทร สกุล
63083021276 นางสาวกนกพร บุญปRอ
63083021277 นางสาวเบญจวรรณ ผุดผ�องพรรณ
63083021278 นางสาวนิชธาวัลย ขันทะ
63083021279 นางสาวมนต นภา สาย
63083021280 นางสาวบุษริน เปTงใจ
63083021281 นางสาวอนงค สิทธ์ิประเสริฐ
63083021282 นางสาวอริสรา ยะมะโน
63083021283 นางสาวจิรัชญา จินาวงศ 
63083021284 นายคชนม ใจมุข
63083021285 นายธีรพล แดงจา
63083021286 นายณัฐพนน สกุลพาณิชเจริญ
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63083021287 นางสาวทัศวรรณ มีสันติภาพ
63083021288 นายวัชระ อินถา
63083021289 นางสาวนัทยา ไชยทิศ
63083021290 นางสาวรังสิยาภรณ สุริยะ
63083021291 นางสาวกิตติมาภรณ คมวิทยาการ
63083021292 นายพงศกร งอกข้ึน
63083021293 นายสุภกร เฟยลุง
63083021294 นางสาวชมพูนุท อินทรโกศล
63083021295 นางสาวสุวิชาดา เปTงนาค
63083021296 นางสาวภัทรพรรณ สันปJาแก#ว
63083021297 นางสาวมิลธิรา หอมนาน
63083021298 นายเทียนชัย เหลาลา
63083021299 นางสาวภัทรวดี ย่ิงโยชน 
63083021300 นางสาวอรไท ธิไชยวงค 
63083021301 นางสาวมยุรฉัตร อินทะยา
63083021302 นางสาวเมธิณี ทองรักษ 
63083021303 นายปHยะนัฐ คําสาย
63083021304 นายทรงเกียรติ กันธิกา
63083021305 นางสาวมณีรัตน พิทักษ พนาสิทธ์ิ
63083021306 นางสาวชยาภรณ เทพอินทร 
63083021307 นางสาวณัฐชา โสธารัตน 
63083021308 นายภากร ขัติยะ
63083021309 นายธวัชชัย ศรียาบ
63083021310 นางสาวเกศรา เชื้อเมืองพาน
63083021311 นางสาวศิริกุล ลาวเครือ
63083021312 นางสาวณัฐจรีย ธนวัฒน โชคชัย
63083021313 นายกาจอาสา ศรีหิรัญ
63083021314 นางสาวสุทธิกานต กันตี
63083021315 นางสาวมินตรา อินต�ะ
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63083021316 นายสิทธิพร สมบูรณ 
63083021317 นายสราทิตย เรืองยศ
63083021318 นายทิวากร ศุภการมงคล
63083021319 นางสาวทิวา ไชยชิด
63083021320 นางสาวจิตศิกาญจน ก่ัวพานิช
63083021321 นายประนุพงษ ภูสนาม
63083021322 นางสาวพัณณ ชิตา ธรรมมาด
63083021323 นางสาวสุจิตรา ป7ญญา
63083021324 นางสาวนัดธชา แก#วค#าง
63083021325 นางสาวสาวิณี ธนพรกว#างไกล
63083021326 นางสาวชุติภา ชัยป7น
63083021327 นายอนุชา นาพิลาด
63083021328 นางสาวพิมพ พัฒน ท#าวคําลือ
63083021329 นางสาวอาทิตยา ชมภูกาศ
63083021330 นายธีระพร ตาจันทร ดี
63083021331 ว�าที่ร#อยตรีหญิงฐานมาศ กันภัย
63083021332 นายณัฐการ สมเมืองมา
63083021333 นายฐณพล อารีย 
63083021334 นางสาวกัญญาพัชร บุญหนัก
63083021335 ว�าที่ร#อยตรีพิชิตพล เสนนะ
63083021336 นายพีรวิชญ เสียงหาญ
63083021337 นางสาวบัวจันทร แสงเครือ
63083021338 นางสาวณัฐริกา สุขสะอาด
63083021339 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิมาท
63083021340 นางสาวรุ�งฤทัย บุญชื่น
63083021341 นางสาววันวิสาข เทียมเย็น
63083021342 นางสาววริยา เรืองสุขสุด
63083021343 นายกรวิชญ ชัยนันท 
63083021344 นายกนิษฐภาดา พ่ึงผล
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63083021345 นางสาววิธัญญา แสงสุวรรณ
63083021346 นางสาวสุภาวดี จันทร เจริญ
63083021347 นางสาวปพิชญา สระทองคํา
63083021348 นางสาววิมลรัตน คําเหมือง
63083021349 นายณัฐพงษ สุคํา
63083021350 นางสาวอนัญลักษณ ปRอศรี
63083021351 นายบิลลี่ กําเนิดคีรี
63083021352 นายฐิติพงศ จันทอง
63083021353 นางศุภลักษณ กองปาง
63083021354 นางสาวสุทธิชา พวงประทุม
63083021355 นางสาวกมลชนก ประสงค ทรัพย 
63083021356 นางสาวธัญลักษณ เครือน#อย
63083021357 นางสาวน.ส.กรทอง ใจวังเย็น
63083021358 นางสาวชญานิศ พรหมวัชรานนท 
63083021359 นางสาววิชญาภัทร สายสุธนาวิชญ 
63083021360 นางชมัยพร อาษาพนม
63083021361 นายธีรเมธ ไชยวุฒิ
63083021362 นายวงศธร ขันแยงป7น
63083021363 นางสาวสุรีรัตน ใจมาโม�ะ
63083021364 นายฮุง คิม ตัน
63083021365 นายณัฐวุฒิ ช�างสอน
63083021366 นางสาวธมลวรรณ ธรรมสละ
63083021367 นางสาวอัมพร แก#วเทพ
63083021368 นางสาวเมทินี โยรภัตร
63083021369 นางปภาดา เรืองฉาย
63083021370 นางสาวทัศนาภรณ กองศรี
63083021371 นายปวีณ สัมมานุช
63083021372 นางสาวศุภรดา ขันศรี
63083021373 นางสาวศุภมาศ ธรรมวงค 
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63083021374 นางสาวอุไรพร ช�างบรรจง
63083021375 นางสาวพรชิตตา น#อยตุ�น
63083021376 นางสาวอําไพวรรณ แหล�งปJา
63083021377 นายนวรินทร สมณาวรรณ
63083021378 นางสาวเยาวพร ปวงคํา
63083021379 นายธนกฤต ศรีวิชา
63083021380 นางสาวลักษิกา วรธรรม
63083021381 นายป7ฐพงศ พาเรือนคํา
63083021382 นางสาวอรณัชชา สุริยะจันทร หอม
63083021383 นางสาวศิริพิณญา ไชยคํา
63083021384 นางดวงพร ปHนทาวงค 
63083021385 นางสาววันทนีย สัญญาสัมพันธ 
63083021386 นายปฏิภาณ แสนจิตร 
63083021387 นายกิตติชัย มงคล
63083021388 นายฐิติวัฒน ชมชื่น
63083021389 นางสาวพรทิวา หวายคํา
63083021390 นางสาวปุญญิสา จันทร สม
63083021391 นางสาวจุฑามาศ กองแก#ว
63083021392 นางสาวภัณฑิรา ใจผ�อง
63083021393 นายจักรพงษ ดํารงเชิดชู
63083021394 นางสาวอมรรัตน แทนกลาง
63083021395 นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ 
63083021396 นางสาวณัฐวรา ไชยมณี
63083021397 นางสาวปHยนุช พิจอมบุตร
63083021398 นายชนาธิป กันทะโน
63083021399 นายอิทธิพล ผลอาหาร
63083021400 นางสาวพัชรี แก#วภา
63083021401 นางสาวกัลยา ชื่นหัวใจ
63083021402 นายวุฒิกร ปRองตัน
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63083021403 นางสาวสุจิตรา พ่ึงจันทร 
63083021404 นางสาววรินทร นุช สมบูรณ 
63083021405 นางสาวนัยรัตน วงค ประเสริฐ
63083021406 นางสาวธุมาวลี ดอนราชลี
63083021407 นางสาวชฎาภรณ อินทรวง
63083021408 นางสาวพลับพลึง กําแพง
63083021409 นางสาวอัจฉราพรรณ ผิวอ�อน
63083021410 นางสาวขนิษฐา คําสุวรรณ 
63083021411 นางสาวอังคณา ศรีหม่ืน
63083021412 นางสาวฐิติกาญจน สุทธิลักษณ 
63083021413 นายโสภณ เคลือบคลาย
63083021414 นางสาวนิตยา กันทะโว
63083021415 นางสาวนฤดี หอเจริญ
63083021416 นายวสันต เสนาธรรม
63083021417 นางสาวรวิสรา ภิรมย 
63083021418 นางสาววรรณวิสา อิ่นแก#วปวงคํา
63083021419 นางสาววราลักษณ ขันสุรินทร 
63083021420 นางสาวปรียาพร ทองอินทร 
63083021421 นางสาวนิธิพร ใสปา
63083021422 นายณัฎฐพันธ อัศวเสรีรัตน 
63083021423 นางสาวอลิสรา หินวงศ 
63083021424 นายปHยะพงศ ดวงธรรมพร
63083021425 นางสาวชนันนัท ติฉัน
63083021426 นางสาวสิริมา พรมกสิกร
63083021427 นางสาวสุดารัตน เครื่องชัย
63083021428 นางสาวอัมพวรรณ ต๊ิบบุตร
63083021429 นางสาวธัญชนก ทาวงศ 
63083021430 นางสาวนริสศรา บุญโต
63083021431 นางสาวนฤนาท คําน#อย
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63083021432 นายพรชัย ใจสา
63083021433 นางสาวกมลชนก ชาวไร�
63083021434 นายหัสบดินทร ธรรมชัย
63083021435 นายวัชรพงศ สาพิน
63083021436 นายคงศักด์ิ จิตใฝJธรรม
63083021437 นางสาววริษฐา อุกฤษ
63083021438 นายวีรวัฒน ของดีงาม
63083021439 นางสาวสุณิสา ใส�ยะ
63083021440 นายปHยะณัฐ ผิวผ�อง
63083021441 นางสาวอวิกา นวสิริกุล
63083021442 นางสาวเบญจพร นันธิน#อย
63083021443 นายพีรพัฒน วงค ไฝ
63083021444 นางสาวจิราพรรณ พุ�มพวง
63083021445 นางสาวสุนิสา สุธรรม
63083021446 นางสาวสุภาพร มาใจ
63083021447 นายวิทวัตร ก#อนแก#ว
63083021448 นางสาวเพ็ญลักษณ กันชัย
63083021449 นางสาวประภาศิริ มูลรังศรี
63083021450 นางสาวธิราภรณ ขัดสาร
63083021451 นางสาวรุ�งนภา แก#วกังวาล
63083021452 นางสาววิชญาพร มะลิซ#อน
63083021453 นายเกรียงศักด์ิ หมวกเมือง
63083021454 นางสาวจุฑารัตน มากมาย
63083021455 นางสาวจิดาภา ไชยถา
63083021456 นางสาวพรพิมล ทานันท 
63083021457 นายกิตติศักด์ิ ขันทะสีมา
63083021458 นางสาวปฐมาพรรณ ป7ญญาทา
63083021459 นางสาวกฤษณา แสนปุaย
63083021460 นางสาวนกัสสร หม�อนกันทา
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63083021461 นายอรรถพล ทิพย ศรีบุตร
63083021462 นางสาววรวรรณ ภูยางตูม
63083021463 นางสาวจุฑารัตน สมวาส
63083021464 นางสาวสุทธิดา ชูจิตร 
63083021465 นายเจษฎา มูลเมือง
63083021466 นางสาวนุสรา กมลรัตนานันท 
63083021467 นางสาวณิชาภัทร ปานสูงเนิน
63083021468 นางสาวนิรัณตรี แซ�เต๋ิน
63083021469 นางสาวฐิตินันท เปาหลิกหลี้
63083021470 นางสาวพรไพลิน หนวดคํา
63083021471 นายชุติพงศ คันทะวงค 
63083021472 นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต 
63083021473 นายอํานาจ วรรณจิตต 
63083021474 นางสาววันทนา ทามะณีวรรณ 
63083021475 นายอัครเดช ขยันกิจ
63083021476 นางสาวศศิธร กองวุฒิ
63083021477 นายธีระพล พิมสาร
63083021478 นายวราเทพ สุทธิกูล
63083021479 นางสาวนราวดี วรรณใส
63083021480 นางสาวสุธิดา สุภาทานนท 
63083021481 นางสาวสวรินทร มูลดี
63083021482 นางสาวพิชชาภา ป7Pนขุ�ย
63083021483 นายวรรณชัย สกุลอุดมกาญจน 
63083021484 นายสหรัฐ เพ่ิมทรัพย 
63083021485 นางสาวภัทรพร จัดพล
63083021486 นายธวัช  ิ สุรินทร 
63083021487 นางสาวนวพร ศรีสว�าง
63083021488 นางสาววิกานดา แสงตํา
63083021489 นางสาวปริชญา ไชยสาร
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63083021490 นางสาวเมธาวี บุญญาภิบาลวงศ 
63083021491 นางสาวมัณฑณา สุริราวงค 
63083021492 นางสาววิภาพรรณ ก2ามี
63083021493 นางสาวณัฐพัชร ทองคํา
63083021494 นางสาวพุทธชาด ปูJโอ�ด
63083021495 นางสาวณัฏฐ พิมล ไชยาโส
63083021496 นางสาวสุดารัตน  โกตะมะ
63083021497 นายฤทธิเกียรติ สงนอก
63083021498 นางสาวเชษฐ ธิดา จืนทอง
63083021499 นางสาววิไลพร ผัดแก#ว
63083021500 นายนัฐวิทย สุวรรณวงค 
63083021501 นางสาวชลลดา เดชนาลักษณ 
63083021502 นางสาวปานฤทัย วงศ น#อย
63083021503 นางสาวอรพรรณ ศรีจันทรา
63083021504 นางสาวกิตต์ิธัญญา เครือโลมา
63083021505 นางสาวบุศรา มีมาเมิน
63083021506 นางสาวณัฐพร ฉายมุกดา
63083021507 นางสาวญาธิป คําทา
63083021508 นายดนัย ถือแก#ว
63083021509 นางสาวอุบลวรรณ ปวงฟู
63083021510 นายพิตตินันท รักจักร 
63083021511 นางสาวพิมพ ชนา นันตาลิตร
63083021512 นางสาวธนัฏฐา คําภิไร
63083021513 นางสาวธัญลักษณ ป7ญญาพรเลิศ
63083021514 นางสาวอรอนงค บุญเปTง
63083021515 นางสาวหรรษา เครือต�ะ
63083021516 นายคมกริช อุตส�าห 
63083021517 นายพรไพรสณฑ ใจมูล
63083021518 นางสาววิป7ศยา อะทะวงศา
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63083021519 นางสาวนนทนันท มูลสาร
63083021520 นางสาวศิริปภัสสร สุวรรณ 
63083021521 นายนิพล ทรายคํา
63083021522 นายบรรจบพนธ สุขวุฒิไชย
63083021523 นางสาวสุนันทา ดําสนิท
63083021524 นางสาวอังสุมา ปRอยะ
63083021525 นางสาวสุริยามณี เหล�าป7ญญาโชติ
63083021526 นางสาวบุษรา สิทธิโชติ
63083021527 นางสาวณัชชา โสภา
63083021528 นางสาวรัชนีกร คําใส
63083021529 นางสาวเขมอักษร ทิพย ป7ญญา
63083021530 นางสาวศิรินยา ตันติอนุพงศ 
63083021531 นางสาวเกศวลี กันทา
63083021532 นายมงคล บุษบาไกวัล
63083021533 นายศุภกิจ สิทธิวงค 
63083021534 นายธนกร อําไพจิตร
63083021535 นางสาววิรุณรัตน อุปละ
63083021536 นางสาวศิริพรรณ ตินันท 
63083021537 นางสาวพัณณ อร ชูขาว
63083021538 นางสาวภิรมย ญา  �จักรเครือ
63083021539 นายสืบสิริ สิริกาญจนขจี
63083021540 นางสาววิไลวรรณ ใบธรรม
63083021541 นางสาวพรทิพย มหายศ
63083021542 นายอรุณชัย จิตต ประเสริฐ
63083021543 นางสาวศรสวรรค สายทรัพย สิน
63083021544 นางสาวกานต พิชชา บุญศิริ
63083021545 นางสาวกฤติมา ทองกก
63083021546 นางสาวศิรินภา สารขาว
63083021547 นางสาววันวิสาข  รัตนคชิน ทร  
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63083021548 นางสาววศิดา เสาร เทพ
63083021549 นายณัฐพงศ หาญเตชะ
63083021550 นางสาวอารยา แสนวังทอง
63083021551 นายยุทธพิชัย แสนหลี
63083021552 นางสาวสุภาพร พลแก#ว
63083021553 นางสาวกนกวรรณ คําองค ถ่ิน
63083021554 นายธีระพงศ อินต�ะ
63083021555 นายภูธเรศ อนุสนธ 
63083021556 นายมนสิช กันธิวาท
63083021557 นางนพรัตน ธรรมป7ญญา
63083021558 นายปกรณ รินฤทธ์ิ
63083021559 นางสาวศศิราพร น#อยจันทร 
63083021560 นายธนากร เรือแก#ว
63083021561 นางสาวนราภรณ กัลมา
63083021562 นางสาวพิรัฐา ภาณุวงศ 
63083021563 นางสาวกรภัทร กันขัด
63083021564 นางสาวเจณิสตา สิทธิปลื้ม
63083021565 นายภานุกร เนตรทิพย 
63083021566 นางสาววีรวรรณ ทนุชิต
63083021567 นางสาววิจิตรา หม�องเขียว
63083021568 นางสาวธัญญลักษณ ศรีรักษา
63083021569 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวงศ 
63083021570 นายเจนยุทธ ทุนผล
63083021571 นางสาวก่ิงกาญจน ป7ญญาโส
63083021572 นายกฤษฎา แสนศรีมล
63083021573 นายอนุรักษ ทาหนัด
63083021574 นางสาวชรินธร สมเปTง
63083021575 นางสาวอนัญญา เชอกอง
63083021576 นายณัฐวุฒิ ขันตา
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63083021577 นางสาวกรกนก ครุฑเมือง
63083021578 นางสาวกันทิยา เมืองคํา
63083021579 นางสาวอรพรรณ สมบัติหอม
63083021580 นายชยพล ดวงแก#ว
63083021581 นายมนัส ป7นดี
63083021582 นางสาวเหมือนฝ7น ฝ7Uนคําอ#าย
63083021583 นางสาวศรีแพร แสงงาม
63083021584 นางสาวสุดารัตน หอมเจริญ
63083021585 นางสาวรัตนาภรณ ศรีทิพย 
63083021586 นางสาวชุติรัตน ศิริ
63083021587 นายพาสิษฐ ทาลมดี
63083021588 นางสาวอภิรัญญา ชัยชนะ
63083021589 นางสาวนภัสกร สุริยา
63083021590 นายธราธาร ทิพยโสตถิ
63083021591 นายพูนทรัพย อินทนนท 
63083021592 นางสาวนริชา คําหลวง
63083021593 นายณภัทร หวังสันติธรรม
63083021594 นางสาวสนธยา พินทรศรี
63083021595 นางสาววารุณี ตุงคณาคร
63083021596 นางสาวศุภรดา พุ�มสลิด
63083021597 นางสาวสุพัตรา พิมลมาตร 
63083021598 นางสาวปHริญญา กามล
63083021599 นางสาวพิมพ ชนก งานนันไชย
63083021600 นางสาวฐิติมา ยะใจ
63083021601 นางสาวมธุรวันต น้ําสา
63083021602 ว�าที่ ร.ต.หญิงกัญฐมณี ไชยยา
63083021603 นางสาวนันท ลภัส ก่ิงก#าน
63083021604 นางสาวจิตราภรณ วงค จีนา
63083021605 นางสาวมณีรัตน เมืองใจ
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63083021606 นายจัตุรพักตร คุณา
63083021607 นางสาวศุภาพิชญ มีอาหาร
63083021608 นายเทวนาถ สํานัก
63083021609 นางสาวพิมพวรรณ พ่ึงสุยะ
63083021610 นางสาวประภัสสร กุณนะ
63083021611 นางสาววินัฐดา อร�ามแสงเทียน
63083021612 นายวีรชิต คําแปง
63083021613 นายธนากร สุดาลา
63083021614 นายวสันต นิลคง
63083021615 นายเกริกชัย จองส�า
63083021616 นายคณิศร จอมมณี
63083021617 นายบุญฤทธ์ิ สมีนาง
63083021618 นางสาวนารีรัตน พานทอง
63083021619 นางสาวดวงดาว กันทวงค 
63083021620 นายพิพัฒน สุยาโน
63083021621 นางสาวนพัสรา ปวงขันธะ
63083021622 นางสาวนภัสสร เนื่องกลิ่น
63083021623 นางสาวจิตรากานต วัชรมณฑล
63083021624 นางสาววีรนุช ทันนิธิ
63083021625 นางสาวพวงผกา ผดุงกิจ
63083021626 นางสาวศิริรัตน ขัดสม
63083021627 นางสาวนงลักษณ นําป7ญญา
63083021628 นายนราธิป ขจรเกียรติสกุล
63083021629 นางสาวจุฑามาศ ศุภลักษณ 
63083021630 นางสาวอัจฉราภรณ แก#ววงค ก#อน
63083021631 นางสาวสร#อยเพชร แสนเสนยา
63083021632 นางสาวปวเรศ ลิ้มเฉลิม
63083021633 นางสาวณัฐากาญจน เต็มระวงค 
63083021634 นางสาวพรสวรรค โพธิเสน
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63083021635 นายหาญณรงค อินทะวัง
63083021636 นายญาณกิตต มูลคํา
63083021637 นางสาวกมลชนก คํายันต 
63083021638 นางสาวสุพรรณี มาแปง
63083021639 นางสาวสุพรรษา ผดุง
63083021640 นางสาวปราณี คีรีทรัพย ทวี
63083021641 นางสาววราภรณ W ธงชัยเลิศ
63083021642 นางสาวสุภาภรณ สายปHน
63083021643 นางสาวศิริลักษณ คําชัยลึก
63083021644 นางสาววัฒนา ชัยยะ
63083021645 นางสาวเจนจิรา ใจชมภู
63083021646 นายธวัชชัย อุปนันท 
63083021647 นางสาวณปภัช พรมมินทร 
63083021648 นางสาวปานภัสส ทองจัตุ
63083021649 นายวรธน อรุณสวัสด์ิ
63083021650 นางสาวสุธิสา ดีเลิศ
63083021651 นางสาวสร#อยฟRา ทองคําโฮ#ง
63083021652 นางสาวสหัสทยา กาใจ
63083021653 นางสาวสายรุ#ง บัวศรี
63083021654 นางสาวสุกฤตา ชมภูขัติ
63083021655 นายเทอดพงษ เวียงคํา
63083021656 นางสาวเปรมฤทัย ปHจดี
63083021657 นางสาวยลรดี ไชยชมภู
63083021658 นางสาวสุพัตรา คํามาตร
63083021659 นางสาวสุทธิกานต วิชา
63083021660 นางสาวเรขวิภา ไชยสาร
63083021661 นางสาวชมพูนุท อินทนนท 
63083021662 นายพัฒนวัฒน อย�างเจริญ
63083021663 นางสาวศิวาพร ศรีสวัสด 
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63083021664 นางสาวศิริพร วงค เทพ
63083021665 นางสาวผุสนา ธีระกุล
63083021666 นางสาวศิริพร สุทธลูน
63083021667 นายไตรสิทธ์ิ รัชตะฐานุพงศ 
63083021668 นางสาวปภัสรา เข่ือนเก#า
63083021669 นางสาวทัตพร คําป7น
63083021670 นายวีระพงษ ถามา
63083021671 นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย 
63083021672 นางสาวสุญาดา คําปHงใจ
63083021673 นางสาวนรีกานต สุขเจริญ
63083021674 นางสาวกฤษณพร พละพล
63083021675 นางสาวณัฐนารี วิชัยพันธ 
63083021676 นางสาววิลาสินี บุญสิงมา
63083021677 นายเทอดศักด์ิ ฟูเทพ
63083021678 นางสาวอิสรีย วิเชียรกันทา
63083021679 นายปริวัต เรือนรักเรา
63083021680 นางสาวจีรวรรณ เมืองคํา
63083021681 นางสาวธาดารัตน สายแก#ว
63083021682 นางสาวอัครวดี คนงาน
63083021683 นางสาวชนกนันท โตวัฒน นิมิต
63083021684 นางสาวธัญญานุช ดีปHนตา
63083021685 นางสาวเบญญาภา ครอบครอง
63083021686 นายณัฐพล บุญมา
63083021687 นางสาวจินตพร กันจินะ
63083021688 นายอภิวัฒน ฮองกุล
63083021689 นายชวิน พรมสาร
63083021690 นายกุลธวัช ลาภภพเพ่ิมพูน
63083021691 นางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน 
63083021692 นางสาวกชวรรณ เทศทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021693 นายณัฐนันท เกษณา
63083021694 นายอาณัต เตียนธนา
63083021695 นายณัฐพงศ ทิพยกมลพันธ 
63083021696 นางสาวธัญศิริ มีทอง
63083021697 นางสาวศิริรัตน ศรีงาม
63083021698 นางสาวอาราดา ธงสิบเก#า
63083021699 นางสาวนันนภัส อ�อนหวาน
63083021700 นางสาวชไมพร เชื้อแดง
63083021701 นางสาวสุดารัตน ศรีภักด์ิ
63083021702 นายวรพล ไชยวงค 
63083021703 นางสาวสุภาพร มาตรา
63083021704 นางสาวกมลวรรณ กุลวัตร
63083021705 นางสาวณัฐชา ภูดรนาง
63083021706 นางสาววราภรณ ละอองอ�อน
63083021707 นางสาววิยะดา สุทธิประภา
63083021708 นายเฉลิมชัย บุรีย 
63083021709 นางสาววังพิงค ชัยภา
63083021710 นางสาวสุรภี กวงใหม
63083021711 นางสาวรจนา แก#วอินตา
63083021712 นายสุทธินัย ขนทอง
63083021713 นางสาววราภรณ ธรรมสอน
63083021714 นางสาวนฤมล ทิพย ประเสริฐ
63083021715 นางสาวสุภนิดา มาแก#ว
63083021716 นายภานุดล ไชยเขียว
63083021717 นายกิติพล ดอนดง
63083021718 นายเจษฎา จันตะพันธ 
63083021719 นายศรัณย ใจปHนตา
63083021720 นางสาวนรีรัตน มะโนชัย
63083021721 นางสาวยวิษฐา ทองย#อย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021722 นางสาวปภัสรา ทิพย แมม
63083021723 นางสาวสุภาภัค เสือจําศิลปQ
63083021724 นางสาววรางค ศิริ ต๊ิบจันทร 
63083021725 นายอานุภาพ ลือเรือง
63083021726 นางสาวปHยวรรณ จักรกาศ
63083021727 นางสาววิภาวรรณ ชัยอินทร 
63083021728 นางสาวจุฑามาศ อุตตะมะติง
63083021729 นายอภิเชษฐ สมควร
63083021730 นายจักรพันธุ อินต�ะใหม�
63083021731 นายพีรศุษม กิตติศักด์ิกําจร
63083021732 นางสาวศิริพร ศรเตโช
63083021733 นางสาวศรัณญา มีซอง
63083021734 นางสาวณัฐชยา พรมเสพสัก
63083021735 นายธีรพงษ มนต ขลัง
63083021736 นางสาวพัฒนา ส�องแสง
63083021737 นางสาวศิรประภา ยศทองงาม
63083021738 นายอลงกรณ อําขํา
63083021739 นางอริสรา บุตรสุวรรณ 
63083021740 นายวัชรพงษ ยศธวงศ 
63083021741 นางสาวณัฐนิชา ผาสุก
63083021742 นางสาวสมิตา คําสม
63083021743 นางสาวปาริฉัตต กาศคําสุข
63083021744 นางสาวอังคณา ทองยศ
63083021745 นางสาวสุภาพร ภูเขียว
63083021746 นางสาวกนกอร เถาเป1Uยปลูก
63083021747 นางสาวศิริวรรณ นาคะปา
63083021748 นางสาวสุรอนงค อุดมี
63083021749 นางสาวพัชรี หร�ายอุดทา
63083021750 นางสาวอรุโณทัย เนตรประสาท
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021751 นางสาววิลาวรรณ ศูนย กลาง
63083021752 นางสาวลัดดาวัลย แสงอินทร 
63083021753 นายการัณย ป7นศรี
63083021754 นางสาวกรรณิกา พาโยม
63083021755 นายอรรณพ โพธ์ิจา
63083021756 นางสาวปาริฉัตร กาวิล
63083021757 นางสาวกานต์ิชนิต สิริโรจน ธรรม
63083021758 นางสาวอัจจิมา สุริยนต 
63083021759 นางสาวปทุมพร ปงเทพ
63083021760 นายรักษชาต ไชยยาศรี
63083021761 นายกรวิชญ สุวรรณดี
63083021762 นางสุภาภรณ บุญสารวัง
63083021763 นางสาวจริยา จันทร คํา
63083021764 นางสาวจันทร จิรา ยอดคํา
63083021765 นางสาวดรัลพร สุวรรณา
63083021766 นางสาวอภิชญา เข็มขํา
63083021767 นางสาวณัฐชยา ลําน#อย
63083021768 นางสาววิศนี เมืองเมา
63083021769 นางสาวศิราภรณ คําซาว
63083021770 นางหนึ่งฤทัย ชาญเวช
63083021771 นางสาวศศิธร ทาหน�อทอง
63083021772 นางสาวกมลชนก เมืองใจ
63083021773 นางสาวธนัชพร ประสงค ผลชัย
63083021774 นางสาวศิริพร จันทราช
63083021775 นายประวิทย กําเนิด
63083021776 นางสาวบุษกานต แก#วสุวรรณ
63083021777 นางสาวพิชญา วงศ อรินทร 
63083021778 นางสาวชนิสรา สุรจิต
63083021779 นายศุกลกรณ โคตรอาษา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021780 ว�าที่ ร.ต.ศุภสัณห พงษ ป7น
63083021781 นางสาววราภรณ ดวงแก#ว
63083021782 นายณัฐชา คําศักด์ิ
63083021783 นางสาวรัชฎาภรณ ไชยวงค 
63083021784 นางสาวปาริชาติ เชื้อปา
63083021785 นางสาวชุติกาญจน มหาวี
63083021786 นายภูมินทร สุคันธรัต
63083021787 นางสาวรจเรข โอดศรี
63083021788 นางสาวสุทธาทิพย วุฒิไกร
63083021789 นายสาธิต ไชยเรือน
63083021790 นางสาวศิริพร แสนตา
63083021791 นางสาวณัฏฐ ลิตา นิสสัยกล#า
63083021792 นางสาวเยาวเรศ ศิริชุมภู
63083021793 นางสาวกุสุมา ป7นยศ
63083021794 นางสาววรัญญา กันทะเมืองลี้
63083021795 นางสาวมาลินี บุญเรือง
63083021796 นางสาวการณ ภัสร เตาะแป
63083021797 นางสาวพลอยไพริน วงศ อ#าย
63083021798 นายสุทธิชัย ชะเต
63083021799 นางสาวปณิดา ชาดีกรณ 
63083021800 ว�าที่ร.ต.หญิงพัชราภรณ ปงขัติ
63083021801 นางสาวรัตนาภรณ จันทร ยอง
63083021802 นางสาวอังคณาพร เกตะมะ
63083021803 นายพชร จันทวรรณ
63083021804 นายจักรพงษ สิทธิแก#ว
63083021805 นายวัชรินทร เฮือนคํา
63083021806 นางสาวนฤมล กรณ สนธ์ิ
63083021807 นางสาวดารินทร ปRอมูล
63083021808 นายรัฐฉัตร จันต�ะมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021809 นางสาวนุชรัตน แสนธิ
63083021810 นางสาวผกามาศ มูลแก#ว
63083021811 นางสาวสิตรานีรัช นุสุริยาสันต 
63083021812 นางสาวปาลิตา นากองสี
63083021813 นางสาวจุฬาลักษณ ทอนช�วย
63083021814 นางสาวพรวลัย ภาพเฉลิมพจน 
63083021815 ว�าที่ ร.ต.หญิงนฤมล มณีโชติ
63083021816 นางสาวชนิสรา ป7นปHง
63083021817 นางสาวธัญญาทิพย ปHงแก#ว
63083021818 นางสาวสิรินันท สมวงค 
63083021819 นายศกุนต ณัฐ ต๋ันฟู
63083021820 นางสาวรัตนาพร เทพปHนตา
63083021821 นายวิชญะ ยศกาศ
63083021822 นายชานนทร คงมอญ
63083021823 นางสาวปาริชาต อานา
63083021824 นางสาวจันทรา สุวรรณวงษ 
63083021825 นางสาวกิตยากาญจน นิลคํา
63083021826 นายอมรเทพ สูงศักด์ิ
63083021827 นางสาวพิมพลอย พรหมกันธา
63083021828 นางรุ�งจิรา แก#วชัย
63083021829 นางสาววรรณิดา สุภาชนะ
63083021830 นายชญานิน ไขแสง
63083021831 นางสาวเกษรินทร ก2าใจ
63083021832 นางสาวสุดาริน ดวงใย
63083021833 นางสาวประวัณรัตน ใจสุข
63083021834 นางสาวหทัยกาญจน สมใจ
63083021835 นางสาวสุดารัตน อ#วนดี
63083021836 นายภูวิศ แผ�นทอง
63083021837 นายเตชัส บุญสม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021838 นายเอกวิทย แซ�ท#าว
63083021839 นางสาวณัฐชา บุญแก#ว
63083021840 นางสาวกานติมา ปาโน
63083021841 นางสาวกัณฐาภรณ ช#าม่ัง
63083021842 นายกาญจนพงษ กลิ่นพยอม
63083021843 นางสาววนิดา ภูมิภู
63083021844 นางสาวประภัสสร ทนดี
63083021845 นายวสันต ผันคํามา
63083021846 นายมาวิน เปรมชัยฤทธ์ิ
63083021847 นางสาววชิราภรณ ป7ตถาวะโร
63083021848 นางสาวบุญญาภรณ นวลดี
63083021849 นางสาวนิภาพร เหมยต�อม
63083021850 นางสาวแสงจันทร ฟRาร�วน
63083021851 นางสาวณิชารีย ต#องใจ
63083021852 นางสาวดาราวัลย ก2าวิโยค
63083021853 นางสาวพรทิพย อุดมสุข
63083021854 นางสาวสุรีย รัตน ธงชัย
63083021855 นางสาวภานุมาศ กันธิยะ
63083021856 นางสาวหทัยรัตน วงศ สูน
63083021857 นายพงษ ศิลปQ จินดาแดง
63083021858 นางสาวอังศุมา โพธ์ิปาน
63083021859 นางสาวสุณีรัตน จิตรเร็ว
63083021860 นายวรเรศน ไชยประคอง
63083021861 นางสาวอารยา คําศรีใจ
63083021862 นางสาวศิริวรรณ ไชยคําร#อง
63083021863 นายพิษณุพงศ จันทร ธง
63083021864 นายวุฒิพงศ จอมป7ญญา
63083021865 นางสาวกนกกานต ธงชัยเลิศ
63083021866 นางสาวจีรภา กุณราชา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021867 นายปรเมศร จริงแล#ว
63083021868 นางสาวสายสุดา สามิบัติ
63083021869 นางสาวนลินทร นันตาวงค 
63083021870 นายวัชรวีร ล#อเลิศสกุล
63083021871 นายอาณกร อิ่มอยู�
63083021872 นายชนะกรณ อุปจักร 
63083021873 นายแมน ปาละ
63083021874 นางสาวรณพร ดวงมา
63083021875 นางสาวสุธิสา ฝ7Uนต�ะ
63083021876 นายณัฐวุฒิ ไชยจินดา
63083021877 นางสาวกชภรณ สัจจมงคล
63083021878 นางสาวทราภรณ สุธรรมมะ
63083021879 นางสาวภัทราพร พนมไพร
63083021880 นางสาวอัจฉริยา ใจกล#า
63083021881 นายนิรุตต ปละอุตม 
63083021882 นางสาวศ ศ  ิภา นิลพันธ 
63083021883 นางสาววณัฐชยา มาคา
63083021884 นางสาวรักษิณา ปูJชั่ง
63083021885 นายณัฐสุชา รัศมีแจ�ม
63083021886 นางสาวณัฐศิมา เถระป7ญญา
63083021887 นางสาวกลมชนก สวนยศ
63083021888 นางสาวเบญจมาศ ก่ิงก#าน
63083021889 นางสาวชนม ณนันท จันทร หอม
63083021890 นางสาววรวลัญช มีสุข
63083021891 นางสาวศิรัณญาภรณ กองใจ
63083021892 นางสาวฟารีดา สุภาวุฒยางกูร
63083021893 นางสาวรัตติยา ถาเป1ยง
63083021894 นางสาวปHZนมณี อุ�นผูก
63083021895 นายอรรถพล นะวะยศ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083021896 นางสาวสุธินันท ศรีธิยศ
63083021897 นายศิวัตม สรณ เชี่ยวชาญทอง
63083021898 นางสาวปุณณ ณิษา สิทธิเศษ
63083021899 นางสาวปHยนุสรณ ป7ญโยใหญ�
63083021900 นายภาคิน พวงจํา
63083021901 นายอธิกานต แดงมูล
63083021902 นายเดชชาติ สิทธิยศ
63083021903 นางสาวกนกวรรณ แก#วแสง
63083021904 นายยุทธนา ตนมิตร
63083021905 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจิตตรา หนองช#าง
63083021906 นางสาวกาญจนา กติกาสติ
63083021907 นายอิสรพงศ บุญมาดํา
63083021908 นายตุลภัต ขัดแก#ว
63083021909 นายโยธิน ขัติพิบูลย 
63083021910 นายพีรพล สบหลม
63083021911 นายวชิรวิทย วราฤทธ์ิกิตติกุล
63083021912 นายเพ่ิมพูล ศรีทรงเมือง
63083021913 นางสาวรจรี เตปHน
63083021914 นางสาวมณัญญา กันทะมะโน
63083021915 นางสาวเยาวลักษณ ทามูล
63083021916 นางสาวมรกต พ�วงมาลี
63083021917 นายอธิฐาน สิงห เล็ก
63083021918 นางสาวอรชา ไชยเมืองชื่น
63083021919 นายกฤตวัฒน วิยาพร#าว
63083021920 นางสาวอินประภา อุ�นเสนีย 
63083021921 นางสาวพจนีย สนธิคุณ
63083021922 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสกมล บุญเติม
63083021923 นายธานี งามจารุเกียงไกร
63083021924 นายอภิสันต สามัญตา
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63083021925 นางสาวดลยา วงค จันทร ตา
63083021926 นางสาวอาทิตยา คําตา
63083021927 นางสาวปณชล ชัยวงค 
63083021928 นางสาวกฤตยา ใจปHนตา
63083021929 นางสาวปนัดดา ไชยเมืองชื่น
63083021930 นางสาวกฤษณา สมบัติป7น
63083021931 นางสาวธนพร ภักดี
63083021932 นายพิทักษ ยาสมุทร
63083021933 นางสาวจารุณี สิริป7ญญาวงศ 
63083021934 นายถิรายุธ คําหล#า
63083021935 นางสาวศุภิสรา วัชรมาศหาญ
63083021936 นางสาวกาญจนีย กํ่าเเก#ว
63083021937 ว�าที่ ร.ต.อนุวัฒน เผ�าเต็ม
63083021938 นางสาวพิมพาภรณ ศรีหนองโคตร
63083021939 นางสาวพิมนิศา คํายี
63083021940 นางสาวพรนภา กอนไข
63083021941 นางสาวสมฤทัย สุจาคํา
63083021942 นายอนุพงษ โกศสืบ
63083021943 นายอภิเชษฐ ซาวคํา
63083021944 นางสาวมนธิตา รัตนพงค 
63083021945 นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ
63083021946 นายวีระพล ถ่ินกวาว
63083021947 นางสาวศิริลักษณ กันแก#ว
63083021948 นางสาวเมียวดี ไชยแก#ว
63083021949 นางสาวช�อผกา วงค สอน
63083021950 นางสาวชมพูนุท ยะเรือน
63083021951 นายณัธฐพล ดวงแก#ว
63083021952 นายจักรพงษ จันทาพูน
63083021953 นายวชิราวุธ ทาปา
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63083021954 นางสาวอภิญญา แปงการิยา
63083021955 นายโรจนศักด์ิ ปุมะ
63083021956 นายศักรินทร มุ#งทอง
63083021957 นางสาวณัฏฐนิชา อิ่นคําใจ
63083021958 นางสาวพชรินธร สิงห ใส
63083021959 นางสาวนพมาศ พรหมวงศ 
63083021960 นางสาวนิศานาถ คําสุข
63083021961 นายวัชรพงษ ดุริยประณีต
63083021962 นางสาวชบาไพร ใจน#อย
63083021963 นางสาวปนัชดา บุญป7ญญาโรจน 
63083021964 นางสาวพิลาสินี เอ#ยวัน
63083021965 นางสาวเกตุวดี ธรรมวงค 
63083021966 นางสาวกานต ธีรา ปRอมสุวรรณ
63083021967 นายวีรยุทธ กองหล#า
63083021968 นายเอกวรรถ ป7นสุวรรณ 
63083021969 นางสาวอรชอน อินใจดี
63083021970 นางสาวณัฐกานต พรหมจักร
63083021971 นายสุริยันต แก#วคําแก#ว
63083021972 นางสาวเทียนทอง อุตมะแก#ว
63083021973 ส.อ.ภานุเขต พรหมราช
63083021974 นางโชติณัฐ อินต�ะ
63083021975 นายสินทการณ วนาพันธ 
63083021976 นางสาวนลินี สุดาคํา
63083021977 นายธนพิพัฒน จันทร รอด
63083021978 นางสาวพัชราภรณ มีอาจ
63083021979 นางสาวณัฐริกา บุญทิพย 
63083021980 นางสาวสายน้ําทิพย ทองศรี
63083021981 นายพีระณัฐ วงค ครองศักด์ิ
63083021982 นางสาวแคทรียา กาทองทุ�ง
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63083021983 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกุลธิดา บุญมา
63083021984 นางสาวเบญญาทิพย เขียวหล#า
63083021985 นางสาวประทุมพร ฟุJมฟองฟู
63083021986 นางสาวธันย ชนก ศรีอุทธา
63083021987 นายวิศรุต ทามูล
63083021988 นายทศพร บุญธรรม
63083021989 นางสาวเมธาวี อุดทา
63083021990 นางสาวเบญจวรรณ ทิวัง
63083021991 นางสาวอนงค นาถ เจริญในเมือง
63083021992 นางสาวเครือฟRา บุญเทพ
63083021993 นางสาวทิพย กมล ธิการาช
63083021994 นายจารุศิลปQ สุริยา
63083021995 นายธนกร โภคินวัฒนากุล
63083021996 นางสาวรัชดา ธรรมขัน
63083021997 นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑ
63083021998 นางสาวชนิสรา อยู�ทิม
63083021999 นางสาวณัฐริกา ปHติ
63083022000 นางสาวทินกร ขันตรี
63083022001 นางสาวทรรศนีย ปHนตากรณ 
63083022002 นางสาวเพ็ญนภา มูลศาลา
63083022003 นายสุริวงศ นทีศรีแดนดอย
63083022004 นางสาวจิตรลดา ตระกูลม่ังมี
63083022005 นางสาวเขมิกา สุขเสริฐ
63083022006 นางสาวเกศศิริ สิทธิคุณ
63083022007 นายณัฐวุฒิ คําแปง
63083022008 นายเกียรติศักด์ิ ในเวียง
63083022009 นายกฤษฎา ยาสุวรรณ 
63083022010 นายศักดิกร บุตรศรีมา
63083022011 นายวีรวัฒน วัฒนป7ญโญ
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63083022012 นางสาวรัชนี องอาจ
63083022013 นายเกรียงไกรวุฒิ ทองใจ
63083022014 นางสาววนัชพร คําตุ#ย
63083022015 นายเชาวลิต บุญรัตน 
63083022016 นายณัฐกร ใหญ�หลวง
63083022017 นายจิรายุ ป7ญญาฟู
63083022018 นางสาวธัญภรณ เรือนดี
63083022019 นางสาวปริศนา ป7ญญากิจตระกูล
63083022020 นางสาวพีรดา ศรีวิชัย
63083022021 นางสาวณัฐริกา โปธาพันธ 
63083022022 นางสาวชนิกานต อนรรฆเวช
63083022023 นางสาวเสาวเรศ เถนนิยม
63083022024 นายศราวุฒิ ตาจิโน
63083022025 นางสาวรัชนีกร เข่ือนคํา
63083022026 นางสาวช�อผกา จิรัฏฐิติกาล
63083022027 นายธณัฐกิจ กินเรือน
63083022028 นางสาวรัชนีกร เสริมสุข
63083022029 นางสาวจิราภรณ ต๋ันเต2
63083022030 นางสาวพิมพ ทิรา ขันทะ
63083022031 นางสาวมนกร พร#อมสุภา
63083022032 นางสาวฤดีวรรณ อินต�ะ
63083022033 นางสาววรรณกานต เหล�าสูง
63083022034 นางสาวธาวินี ป7ญญาสอน
63083022035 นายมังกร แสงจันทร 
63083022036 นางสาวศิวนาถ สมรูป
63083022037 นายประทิน เงางาม
63083022038 นางสาวจุฑามาศ รางแดง
63083022039 นางสาวแพรวพรรณ มหาวรรณ
63083022040 นายปณชัย หลําน#อย
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63083022041 นางสาวภัทรดา สมวงค 
63083022042 นายวัชรพร คําแดง
63083022043 นางสาวพัชรี คําแสน
63083022044 นางสาวชญาณิศา ขันทสีมา
63083022045 นายจิรัสย ศรีวรกุล
63083022046 นางสาวนลพรรณ แก#วก2องมา
63083022047 นายศตวรรษ สุวรรณฤทธ์ิ
63083022048 นางสาวทักษพร ไชยปรุง
63083022049 นายต�อพล ชัยแก#ว
63083022050 นายสันติชัย แก#วน
63083022051 นายอดิศักด์ิ คําหล�อ
63083022052 นางกฤษริญาพร ม�วงคํา
63083022053 นางสาวนัฐทิชา เผ�ากันทะ
63083022054 นางสาวนิรชา ศิริวัฒนโชติกุล
63083022055 นางสาวฐิติรัตน ลัดดาวรพรรณุ 
63083022056 นายเฉลิมชัย ศรีทนนท 
63083022057 นางสาวเฌนิศา หมูทอง
63083022058 นายอนันต คําอ#ายอุด
63083022059 นายสิทธิชัย ธรรมธิ
63083022060 นายณัฐวัฒน พ้ืนงาม
63083022061 นายณัฐกานต กาอุทัย
63083022062 นายอัมรินทร เมืองมูล
63083022063 นางสาววรัญญา บุญมา
63083022064 นางสาวธนาภรณ ซอนสุข
63083022065 นายกิติกร ศักด์ิคีรีงาม
63083022066 นางสาวกันทิยา ขาวฟอง
63083022067 นายเอกพจน วัดศรี
63083022068 นางสาวปรีชญา ตุ#ยแก#ว
63083022069 นางสาวสุกัญญา ป7ญญาทิพย 
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63083022070 นางสาวเพ็ญศรี แยส�อ
63083022071 นางสาวนลพรรณ สมปาน
63083022072 นายกิตติกานต กองยา
63083022073 นางสาวสุภาพร เรือนเปTง
63083022074 นางสาวจุฬาลักษณ ทาเหมย
63083022075 นายประกอบ ค#าสม
63083022076 นายภาณุวิชญ บุญธิมา
63083022077 นายสังวรณ ตุ#ยศรี
63083022078 นางสาววรันชญาณ จาแก#ว
63083022079 นายทรงศักด์ิ ขลังวิชา
63083022080 นางสาวอินทุอร คชฤทธ์ิ
63083022081 นายสิทธิ สิงห คราม
63083022082 นางสาวยุวภา แก#วน#อย
63083022083 นางสาวสุภาวดี อนุดีเก#า
63083022084 นางสาวสุวิมล เกตุหมัด
63083022085 นางสาวจีรนันท จันทร ศิริ
63083022086 นางสาวเกตุดาว หลงลืม
63083022087 นางสาวพิมพ ประไพ ประธานราษฎร 
63083022088 นางสาวพิชชาพร รอดศรี
63083022089 นางสาวกุลยา หิรัญวิทยากุล
63083022090 นางสาวชนนพร กันทา
63083022091 นางสาวอัญชนา ปาเขียว
63083022092 นางสาวมัลลิกา หอมนาน
63083022093 นายบุญฤทธ์ิ น#อยหัวหาด
63083022094 นางสาวจารุวรรณ จันทร ฝ7Uน
63083022095 นางสาวธัญรดา ปHZนแก#ว
63083022096 นางสาวปHยะนุช ร#องสาคร
63083022097 นางสาวสุภวลักษณ เรือนสิทธ์ิ
63083022098 นายภาสวิชญ รุ�งเรืองวงศ 
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63083022099 นางสาววิระยา มณีใจ
63083022100 นางสาวเกตุศณี ศรีร�างกาย
63083022101 นางสาวปรียา กุลนา
63083022102 นางสาวปHยธิดา ท�องเที่ยว
63083022103 นายจีรณัฐ สุวรรณภาค
63083022104 นางสาวมัญชรัตน ป7ญญามี
63083022105 นางสาวนลินทิพย มณีรุ�งรัตน 
63083022106 นางสาวสุปราณี ก2าคํา
63083022107 นางสาวชยุตรา แปงสนิท
63083022108 นายกิติภูมิ ผึ้งทอง
63083022109 นายกฤตเมธ ยังม่ัง
63083022110 นายนันทะยุทธ สิรีธรรมวงศ 
63083022111 นางสาวภาวินันท สลีสองสม
63083022112 นางสาวณัฐกานต อัมพุธ
63083022113 นางสาวกัญญาณัฐ ปHนตา
63083022114 นางสาวพรรณผกา ยะตะนัง
63083022115 นางสาวปรียาวัลล เร�งเร็ว
63083022116 นางพิมพ พิศา พรหมก่ิงแก#ว
63083022117 นางสาวรักษิณา หน�อขัด
63083022118 นายนัฐวุฒิ พรินทรากุล
63083022119 นายธณกิจ วงค ปHน
63083022120 นางสาวจันทกานต จันทร ตาใหม�
63083022121 นางสาวณัฐธิดาพร วิระคํา
63083022122 นายศราวุฒิ โพธ์ิศรี
63083022123 นางสาวพลอยไพลิน มูลสูตร
63083022124 นายนัทธพงศ จันสา
63083022125 นางสาววิไลพร วงค ไชย
63083022126 นางสาวประภาพร แต�งสันเทียะ
63083022127 นายเสกสรรค คําเขียว
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63083022128 นายธนาคาร เดชพรหม
63083022129 นางสาวธิดา นันชัย
63083022130 นายจักรกฤษณ อินต�ะศรี
63083022131 นายณัฐพงศ อรัญญิก
63083022132 นางสาวพิมพร ตาดี
63083022133 นางเพ็ญนภา จันทร เกลี้ยง
63083022134 นางสาวชินีพรรณ ไวสิทธ์ิ
63083022135 นางสาวบงกช แก#วเมือง
63083022136 นางสาวพัชรา อินถา
63083022137 นางสาวสโรชา ชาวนา
63083022138 นายสุกนต ธี บุญอินทร 
63083022139 นางสาวนันทภัค พุทธสาร
63083022140 นางสาวธิดาพร สายเครือชุ�ม
63083022141 นายสุรพงษ ฟองแก#ว
63083022142 นางสาวพันธ บุปผา พรหมเสน
63083022143 นางสาวลัดดาวัลย ฝ7Uนวิระ
63083022144 นายธนัช สมปาน
63083022145 นางสาวศิริพร กัน ศรี 
63083022146 นางสาวกมลนุช จ้ีธรรม
63083022147 นางสาวปริมล บุญพรประเสริฐ
63083022148 นางสาวทรงหงษ สุยะหมุด
63083022149 นางสาวรพีกาญจน ขาวดา
63083022150 นางสาวเมธิญา จันทร  ยอด 
63083022151 นายธีรวัฒน ธิดา
63083022152 นางสาวดรุณกาญจน ดาราดวงมณี
63083022153 นางสาวจันทร จิรา อินต�ะวงค 
63083022154 นายปฏิพัทธ เข่ือนเพ็ชร
63083022155 นายอภิชาติ เอนกตากองเเก#ว
63083022156 นางสาวฑีฆัมพร ลมลื่น
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63083022157 นางสาวอรณิชา แซ�ต้ัง
63083022158 นายทนันชัย มีบุญ
63083022159 นางสาวธัญลักษณ ประพันธ วิทย 
63083022160 นางสาวอโนทัย สิทธิมงคล
63083022161 นางสาวนิสรา ใจจุมปา
63083022162 นางสาวศิริภรณ ขันธ เขียว
63083022163 นางสาวศฺWริพร รินทร ตุ#ย
63083022164 นางสาวนภาพร จันทร ขาว
63083022165 นายอาทิตย กอนจํา
63083022166 ว�าที่ร#อยตรีหญิงพัชราภรณ กาตะโล
63083022167 นางสาวสุภาทิพย ยอดคํา
63083022168 นางสาวมนทิชา โสนนิล
63083022169 นางสาวกัญญาภรณ สุดเสน�ห 
63083022170 นางสาวนัฐวิมล ต#นจาน
63083022171 นางจีระนันท จันสี
63083022172 นางสาวกนกอร อุ�นชัยยา
63083022173 นางสาวณัฐริกา กอนแก#ว
63083022174 นางสาวชลธิชา กาวินัน
63083022175 นายปรมินทร ธนะรัชต อัศวกุล
63083022176 นางพิมพ นิภา แย#มวัฒนพานิช
63083022177 นางสาววีรินทร พิมล อินต�ะอุ�น
63083022178 นางสาวนิษฐ วดี สิทธิ
63083022179 นางสาววิมล แซ�จาง
63083022180 นายทวีศักด์ิ จิตพยัค
63083022181 นางสาวสุติมา เมืองนาง
63083022182 นางสาวธารทิพย บุญรอม
63083022183 นายอานนท อุ�นอ#าย
63083022184 นายภาณุวัฒน หม่ันค#า
63083022185 นายญัตติพงษ กันชัย
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63083022186 นายชนาวุธ ตุ#ยดา
63083022187 นายเอกรักษ รุ�งเรือง
63083022188 นางสาวฉัตรสุดา สิทธิภา
63083022189 นายมัทธิว พงษ จิตภักด์ิ
63083022190 นางสาวมณีรัตน ผาทอง
63083022191 นางสาวอนุฉรา อินต�ะพรม
63083022192 นางสาวนรีกานต วงศ ด#วง
63083022193 นายสุเมธ ศรีชัยตัน
63083022194 นางสาวพิชชารัตน เปTงมา
63083022195 นางสาวไหม มณีวรรณ 
63083022196 นางสาวปHยะกุล บุญเจริญ
63083022197 นางสาวสุปรียา หวังเสถียร
63083022198 นางสาวอรจิรา จุมปา
63083022199 นายณัฐพล ภูธนธัญ
63083022200 นางสาวปHยะมาศ เลาหาง
63083022201 นางสาวชลิตา ถาวิโร
63083022202 นางสาวศตพร ไชยรุ�งเรือง
63083022203 นางสาวอรนิชา เข่ือนขัน
63083022204 นางสาวเบญจวรรณ ทอนนุ
63083022205 นางสาวรัตวรรณ อาสาไพร
63083022206 นางสาวหทัยกาญจน ตันทา
63083022207 นางสาวธันยพร อุดคํามี
63083022208 นางสาวชลิดา ยาวิไชย
63083022209 นายภูตาวัน คําวังจันทร 
63083022210 นางสาวพรพิมล วรรณภิระ
63083022211 นางสาวสุทธิยา แปงคํา
63083022212 นางสาวสกาวใจ จุมปาจม
63083022213 นางสาวสุดารัตน สิทธิสาร
63083022214 นางสาวจิรารัตน เภตรา
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63083022215 นายณรงค ศักด์ิ บูรณจิตร 
63083022216 นางสาวหริสาห ขัตติกุล
63083022217 นางสาวขวัญฤทัย กาต๊ิบ
63083022218 นางสาวกมลชนก เถาวัลย 
63083022219 นางสาวศิริรัตน ทิยะ
63083022220 นางสาวพรนภา มะอุเต็น
63083022221 นางสาวอรปรียา กงทา
63083022222 นางสาวภาณุมาศ พ�วงเจริญ
63083022223 นายวีระวุฒิ คุณยศย่ิง
63083022224 นางสาวลลิตา ชัยสนิท
63083022225 นางสาวสัจจพร สถาน
63083022226 นางสาวดรุณี พุทธสอน
63083022227 นางสาวปรีย ญาณีย ไปปJา
63083022228 นายธรนินทร คําฟู
63083022229 นางสาวศิริวรรณ เขียนคันทา
63083022230 นางสาวปุณยาพร วงษ มูล
63083022231 นายศุทธวีร ซ่ือสัตย บุญ
63083022232 นางสาวดรุณี มะลิวัลย 
63083022233 นางสาวดวงดาว ดวงศรีลา
63083022234 นางสาวภัทรวดี ปฏิยะจิต
63083022235 นางสาววิชญาพร อินต�ะเม#า
63083022236 นายณัฐพล สายปาน
63083022237 นายฐิติพงศ นันธโชคทวีชัย
63083022238 นางสาวสุภาวดี เหล�คา
63083022239 นางสาวพิมพารัตน ใจหม้ัน
63083022240 นางสาวสินีรัตน หลวงมูล
63083022241 นายณัฐกิตต เทพเทพินทร 
63083022242 นางสาวมะลิวัลย อ�วมน#อย
63083022243 นายชนินทร บุญสกุลญแพทย 

หน#า 767 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022244 นายพิเชษฐ วงค อินทร 
63083022245 นางสาวณัฐกาล มาลัย
63083022246 นายอานนท ปงคําเฟย
63083022247 นางสาวนุชจรีย ต๊ิบหน�อ
63083022248 นางสาวธนพร ใจมอย
63083022249 นายภูมินทร อินต�ะสุข
63083022250 นางสาวดาลิน จิโนมูล
63083022251 นางสาวจริยา วรรณวงศ กา
63083022252 นายชัชชัย ชัยป7ญญา
63083022253 นายณรรฐกร จุ�มต�ะ
63083022254 นางสาวพิรญาณ โลกคําลือ
63083022255 นายณรงค ฤทธ์ิ ฟ7กเครือ
63083022256 นางสาวณัฐธิกา กันธะคํา
63083022257 นายไชยา อินตาแก#ว
63083022258 นายเรืองฤทธ์ิ วะเลิง
63083022259 นางสาวนวลนภา ยานะ
63083022260 นางสาวสุชานันท อังศุมาศ
63083022261 นางสาวหนึ่ง ฤทัย วิชัยรัตน 
63083022262 นางสาววัชราภรณ คําสุ
63083022263 นางสาวภัทราภรณ โกฎย่ี
63083022264 นางสาวจิตราภรณ หน�อแก#ว
63083022265 นายปูรณ กัลยาณมิตร
63083022266 นางสาวมัตติกา ป7ญญาเข่ือน
63083022267 นายธนกร ชูสวรรค 
63083022268 นางสาวปHยรัตน ทําเพียร
63083022269 นางสาวศุภลักษณ เจนการ
63083022270 นายศตวรรษ ยศวิทยากุล
63083022271 นางสาวรพีภัทร รินดวงดี
63083022272 นางสาวกนกกาญจน ฝ7Uนพรม
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63083022273 นางสาววนิพรรณ ศรีสกุลคีรี
63083022274 นายฉัตริน อินถา
63083022275 นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ
63083022276 นายณัฐพล ทายะ
63083022277 นางสาวนพมาศ ศรีสวัสด์ิ
63083022278 นายธนายุต กองมงคล
63083022279 นางสาวพีรภรณ เมืองงาม
63083022280 นายนภดล ราศรีกฤษณ 
63083022281 นางสาวอรทัย อินทมิน
63083022282 นายจิรพันธ วรรณศรี
63083022283 นางสาวภัทรฉัตร เจริญสูงเนิน
63083022284 นายฐิติพงศ วัฒนพายัพกุล
63083022285 นางสาวทริยา องค การ
63083022286 นางสาวชลธิชา ชะลาชุม
63083022287 นางสาวกัญธิชา ฤทธินารายณ 
63083022288 นางสาวกรรณิการ แก#วกุรา
63083022289 นางสาวกวินทิพย สีเหลือง
63083022290 นางสาวรุ�งอรุณ ประเสริฐ
63083022291 นางสาวบุณยานุช อารินเปTง
63083022292 นางสาวกนกพร วงศ กันทา
63083022293 นายชัยธวัช หอมรส
63083022294 นางสาวศรีสว�าง ศรีจิรวิทยากุล
63083022295 นางสุกัญญา อโนทัย
63083022296 นายคเชนทร ภิวังชัย
63083022297 นางสาวธนารีย จันจินะ
63083022298 นางเยาวลักษณ มูลเมือง
63083022299 นายอํานาจ กิจเดช
63083022300 นางสาวชนนิกานต กันทะเขียว
63083022301 นายชิษณุพงค เสาร แก#ว
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63083022302 นางสาวณัฐสุดา ยงยศ
63083022303 นายสุริยาวุฒิ รัตนพรหม
63083022304 นายเฉลิมเกียรติ ก#อนแหวน
63083022305 นางสาวขวัญฤทัยรัตน คุณาธารกุล
63083022306 นางสาวฉัตรธิดา สง�าม่ังมูล
63083022307 นายณัฐพงษ ยาอยู�สุข
63083022308 นางสาวประกายพลอย ตะสะ
63083022309 นางสาวธันยพร มีธรรม
63083022310 จ.อ.ราชันย บุญเรือง
63083022311 นางสาวสายสุดา เผ�าฟู
63083022312 นางสาวนันทิตา เกิดคูณทรัพย 
63083022313 นางสาวศิริมาศ อุปนันท 
63083022314 นางสาวพรพิมล ค#าไม#
63083022315 นางสาวอุทุมพร ใจอักษร
63083022316 นางสาวจตุพร ยะเป1ยงปลูก
63083022317 นายกฤษณะ ไชยลังกาพิงค 
63083022318 นางสาวกิติยา วรจินะ
63083022319 นางสาวอัจฉรา ตันพงค 
63083022320 นางสาวอาทิตยา รินนารักษ 
63083022321 นางสาวสิริภัทร วังซ#าย
63083022322 นางสาวพัชรี นายปลิว
63083022323 นายพัชรพงษ ทองประไพ
63083022324 นางสาวเมฑามาศ อุปทะ
63083022325 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร ป7ญญา
63083022326 นางสาวณัฐริกา ทาสุวรรณ 
63083022327 นางสาวรัฐภรณ ศรีจามร
63083022328 นางสาววรรณฑกรานต จันระวังยศ
63083022329 นายอิทธิ วงค คม
63083022330 นางสาวณัฐพร เครือปาละ
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63083022331 นางสาวปHยะฉัตร กลางหมู�
63083022332 นางสาวพัชราภรณ ก2อนราษฎร 
63083022333 นางสาวทิพย วัลย ทองสา
63083022334 นายกฤตยชญ พุ�มทอง
63083022335 นางสาวศรีพร เดชธนกิจ
63083022336 นายยุทธิกร เดือนดาว
63083022337 นางสาวพิมพ วิภา อุทรทา
63083022338 นางสาวกัญญ วรา คําเรือง
63083022339 นางสาวป7ทมาพร นัคคีย 
63083022340 นางสาวเสาวลักษณ อาทิตย อาภา
63083022341 นายณัฐพงษ คําต๋ัน
63083022342 นางสาวพิมฤทัย จันทร บุญแก#ว
63083022343 นางสาวจุไรรัตน ฝJายลิพล
63083022344 นางสาวจิรพันธ อินพรม
63083022345 นายธนกร กันธพงษ 
63083022346 นายปฏิภาณ เวียงนาค
63083022347 ว�าที่ร#อยตรีหญิงนวรัตน กันธะอุดม
63083022348 นางสาวอทุมพร จําเริญ
63083022349 นางสาวจุฑารัตน บุญย่ี
63083022350 นางสาวชนัญดา อาม�อส
63083022351 นางสาวนรรฏฐวรรณ ภูดอนตอง
63083022352 นางสาววราภรณ อุปทา
63083022353 นางสาวศริยา พัฒนมานนท 
63083022354 นางสาวชนนิกานต ทองขันนาค
63083022355 นายศรรกฏิยพงศ ฟูเต็มวงศ 
63083022356 นางสาวจีรานันท เชื้อเมืองพาน
63083022357 นางสาวเบญญาพร บุตรอวน
63083022358 นางสาวภิญญดา ดิษฐป7ญญา
63083022359 นางสาวธัญลักษณ เพลา
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ระดับปริญญาตรี

63083022360 นางสาวธัญภร หอมหวล
63083022361 นางสาวชวิศา นนทะนํา
63083022362 นางสาวป7ทมวรรณ เที่ยงเอม
63083022363 นางสาวสุพรรษา ไชยชมภู
63083022364 นางสาวณัฐพร ดวงแก#ว
63083022365 นายทรงกลด ดวงพันธ 
63083022366 นางสาวมนัสนันท พุทธวงษ 
63083022367 นางสาวชุติมา อยู�สุข
63083022368 นางสาวเสาวณีย ชมแดนไพร
63083022369 นางสาวสิริภาภรณ พรมนิล
63083022370 นางสาววันวิสา กาบศรี
63083022371 นางสาวปนัสยา โกฏิแก#ว
63083022372 นางสาวมณีรัตน จองนันตา
63083022373 นางสาวณัฏฐธิดา เตชะเนตร
63083022374 นางสาวไอชาห  ไมซาร�าห ปHนติ มามูร 
63083022375 นางสาวสุวนิตย ศรีมณเทียร
63083022376 นายประณต วงศ ฟู
63083022377 นายยอดรัก คําชุม
63083022378 นางสาวอาทิตยา ใจมอย
63083022379 นางสาวชญานิศ ธีระวรัญYู
63083022380 นายนฤภัฎ คําแสง
63083022381 นางสาวภัทราพร โนจิตร
63083022382 ว�าที่ ร.ต.วัลลภ แก#วทาดี
63083022383 นางสาวรัตนาภรณ จันกันทะ
63083022384 นางสาวน้ําทิพย ชุ�มพะวงค 
63083022385 นายสราวุธ เก�งการ
63083022386 นางสาวลลิตา จูเจริญ
63083022387 นางสาวพรรษกร โกทัน
63083022388 นายสิทธิภาพ เมฆสุวรรณ 
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ระดับปริญญาตรี

63083022389 นางสาวฐิติมา กัณธาทรัพย 
63083022390 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว�าง
63083022391 นายณัชพล มนัสสา
63083022392 นางสาวธัญวรัตม ใจชุ�ม
63083022393 นางสาวชุติมันต อภัยรุณ
63083022394 นายณัชพล กาต๊ิบ
63083022395 นางสาวเบญจรัตน ประจักร เมือง
63083022396 นางสาวพอรี เจริญศรีมติวงศ 
63083022397 นายบุรินทร คันธะรส
63083022398 นางสาวภัสราภรณ เกตุวงค 
63083022399 นางสาวปานกมล ธงเทียน
63083022400 นางสาววัชริณี ไทยศิลปQ
63083022401 นางสาวชนิตา ชะฎา
63083022402 นางสาวขวัญหล#า ปHZนคํา
63083022403 นางสาวนันทิกานต สิงห เนตร
63083022404 นางสาวชไมพร ศุภไตรรัตน 
63083022405 นายเสฎฐวุฒิ อภิวงค งาม
63083022406 นายภานุวัฒน ต๋ันปาลี
63083022407 นางสาวอรพรรณ ปะละวัน
63083022408 นางสาวกรัณฑรัตน ในเวียง
63083022409 นายสิทธิโชค ทาสีดา
63083022410 นางสาววรรณพร สุขอยู�
63083022411 นางสาวธิติยา สมจิตร 
63083022412 นางสาวภัททิยา ไกล�เกลี่ย
63083022413 นางสาวแพรวพรรณ เชื่อมศรีจันทร 
63083022414 นางสาวสาวิณี ประไพมาลี
63083022415 นายอัฐวรรธ วงศ ลือ
63083022416 นางสาวโชติรส พลอยรัมย 
63083022417 นางสาวณิชชา ไชยยงค 
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ระดับปริญญาตรี

63083022418 นายอชิตพล วงค แก#ว
63083022419 นางสาวธิดารัตน สุวรรณํา
63083022420 นายสรวุฒิ ขันเขียว
63083022421 นายอภิสิทธ์ิ สังหาร
63083022422 นางสาวกาญจนา สถาน
63083022423 นางสาวนารีรัตน ด#วงสงค 
63083022424 นางสาวพิมลวรรณ ปHงเมือง
63083022425 นางสาวพัทธนันท ประทุมธา
63083022426 นายณัฐนนท สนธิเจริญ
63083022427 นางสาวนารี นิพัทชา
63083022428 นางสาวเสาว พัตน อินนันตะ
63083022429 นางสาวกัญชรัตน เทพดา
63083022430 นางสาวอัญชลี ดวงแก#ว
63083022431 นางสาวปฏิวรดา ใจเมือง
63083022432 นางสาวกุสุมา พรมตัน
63083022433 นางสาวรังสินี ดํารงพันธ บวร
63083022434 นายศุภกฤต ฝ7Uนใจ
63083022435 นางสาวจินตนา ย่ีฝ7Uน
63083022436 นายธัชพล สุขสําราญ
63083022437 นางสาวจุฑาลักษณ ถาวรจตุรวัฒน 
63083022438 นางสาวลัดดา ญาสมุทร 
63083022439 นางสาวปฐมาวดี มะโนสาร
63083022440 นางสาวปรางพิลาส กุลธรรมมานนท 
63083022441 นางสาวจุไรรัตน สมศรี
63083022442 นางสาวดารารัตน ครองเทพ
63083022443 นางสาวทิพย สุคนธ เมืองเมฆ
63083022444 นายอนุชิต พุทธวงศ 
63083022445 นางสาวจุฑามาศ จินะกาล
63083022446 นางสาวเกศริน ชุ�มอินทร จักร
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ระดับปริญญาตรี

63083022447 นางสาวณปภา สุริยพรม
63083022448 นางสาวณัฐติยา แสนใจบาล
63083022449 นายชัยยุทธ ศรีพรเฉลิมชัย
63083022450 นางสาวพรปวีณ บุญทา
63083022451 นางสาวพัชรี ปHงใจ
63083022452 นางสาวชนิกานต สุนทรเมือง
63083022453 นายจิรวัฒน ศรีบัว
63083022454 นางสาวธมลวรรณ ม่ังมูล
63083022455 นายปุญญพัฒน กันทวี
63083022456 นางสาวณัฐญา กันต�ะมา
63083022457 นายกนกศักด์ิ สอดสี
63083022458 นางสาวชลิตตา เรือนงาม
63083022459 นางสาวสุทธิดา ชัยศิลปHน
63083022460 นายสุคล ลิซอ
63083022461 นางสาวกนกวรรณ ทิพยศ
63083022462 นายณรงค ศักด์ิ เชื้อมี
63083022463 นายนรวีร กาดีวงศ 
63083022464 นางสาวศุภลักษณ สุธรรม
63083022465 นางสมใจ ต้ังสุวรรณ 
63083022466 นางสาววิไลพร ดวงพรม
63083022467 นางสาวปาริฉัตร จันต�ะวิชัย
63083022468 นางสาวนิติพร กาบบัว
63083022469 นายธีระพงศ ศูนย กลาง
63083022470 นางสาวสุพิชชา ถานี
63083022471 นางสาวพัชรินทร สุวรรณทัต
63083022472 นายนิพล โทรักษา
63083022473 นางสาววรารัตน รักสัตย 
63083022474 นายอนุสรณ คงคาอมรสุข
63083022475 นางสาวจันทนา ป7นยา
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ระดับปริญญาตรี

63083022476 นายทวีศักด์ิ ชื่นใจ
63083022477 นายรัชฏ อุณหพิพัฒพงศ
63083022478 นางสาวสุภาภรณ เงินดี
63083022479 นางสาวจริยา มีชัย
63083022480 นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
63083022481 นายณัฐวุฒิ แสนปHนตา
63083022482 นางสาวกรกนก ทองประไพ
63083022483 นายธนากร คําถาเครือ
63083022484 นางสาวนันทการ คํานาน
63083022485 นายณรงค เดช บ#านสระ
63083022486 นางสาวธิดามาศ สุรินทร 
63083022487 นางสาวศราวดี สมดวง
63083022488 นางสาวจิตราวดี กาบขาว
63083022489 นางสาวชวนนิภา อรุณคิงค 
63083022490 นางสาวสุวนันท วัณโณ
63083022491 นางสาวเทพธิดา กูลแผ�น
63083022492 นายหลิว อินทนะ
63083022493 นางสาววิลาสินี กันภัย
63083022494 นางสาวภัทราภรณ คําสวัสด์ิ
63083022495 นางสาววาสิฏา มากงาด
63083022496 นางสาวเมทินี เสมอเชื้อ
63083022497 นางสาวเชิดชนก ชัยมงคล
63083022498 นายอาวุธ วงศ นิคม
63083022499 นายศิริพัฒน วรรณภิระ
63083022500 นายศักรินทร แคแดง
63083022501 นายสุทธิรักษ เสง่ียมศักด์ิ
63083022502 นายเอกภาวิน แซ�เหวียน
63083022503 นางสาวนารีรัตน ธนาพรรณ
63083022504 นางสาวพิมพ มาดา สุทธะนะ
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ระดับปริญญาตรี

63083022505 นางสาววิชุดา พิทักษ 
63083022506 นายพีรัชชัย สังข มงคล
63083022507 นางสาวลักษมณ บุญแก#ว
63083022508 นางสาวมนัญชยา อุดอ#าย
63083022509 นายสุริยา ทวีชาติ
63083022510 นายเทวัน ข#าวกํ่า
63083022511 นางสาวธรรมสรณ สิทธิสมบัติ
63083022512 นายอินทรักษ เจริญเดช
63083022513 นางสาวสุพรรณ ษา ยอดดี
63083022514 นางสาวพรภิรมย พรหมเผ�า
63083022515 นางสาวธัญนันท บัวงาม
63083022516 นายศุภโชค คงสง
63083022517 นายธวัชชัย พนาคีรีราษฎร 
63083022518 นางรักษ สุดา ชื่อสมบัติ
63083022519 นางสาวบุษณีย แสนธรรม
63083022520 นางสาวกรรณิการ สายจอมแปง
63083022521 นางสาวธนาภรณ ขวัญทอง
63083022522 นางสาววิไลวรรณ ธิดุลดุก
63083022523 นางจิตกานต อินทุภูติ
63083022524 นางสาวปนัดดา จินะกาศ
63083022525 นายสิรภพ จันทร งาม
63083022526 นางสาวอารียา ใจชม
63083022527 นางสาววรางคณา ขานวล
63083022528 นายภานุวัฒน อินอานา
63083022529 นางสาวสิโรธร ใจงาม
63083022530 นางสาวนงลักษณ ดํารงค 
63083022531 นางสาววีรินทร ยศสุข
63083022532 นางสาวอังคณา บัวใหล
63083022533 นางอําไพพรรณ วิบูลเจริญจิต
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63083022534 นายธันยาวุฒิ ตันแก#ว
63083022535 นายรังสิมัญธุ เฮงประเสริฐ
63083022536 นายทินกร ยอดวงค 
63083022537 นางสาวจุฑามาศ แอบเงิน
63083022538 นางสาวจินตนา คีรีวิริยจิตต 
63083022539 นางสาวอัณณ ชญา ตาคํา
63083022540 นายสุทธิพงศ แสงศิริ
63083022541 นายปุณณริศ บุญจูบุตร
63083022542 นายอรรถชัย แซ�เจ็ง
63083022543 นางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง
63083022544 นางสาวนิชชา พรวญหาญ
63083022545 นางสาวอุไรวรรณ อินมะโน
63083022546 นางสาวธิดารัตน วังแปง
63083022547 นางสาววราพรรณ จันทร เที่ยง
63083022548 นายจิราวัฒน ศิริพิพัฒน 
63083022549 นายณัฐพล เลิศอนันต 
63083022550 นางณิชาวรางค สุทธพันธ 
63083022551 นางสาวปุณชณีมาศ จินต วิเศษ
63083022552 นายชลธิศ กิติวรรณ 
63083022553 นายกฤษกร สุทําแปง
63083022554 นางสาวณิชา ณ พิกุล
63083022555 นายอนุสรณ ตาปHน
63083022556 นายสุทธิศักด์ิ กันธิยะ
63083022557 นายรัฐนันท รอดฉวาง
63083022558 นางสาวศิริพร ไชยนุรักษ 
63083022559 นางสาวรัชฎาพร ธิสาไชย
63083022560 นางอภิญญา รักสถาน
63083022561 นายวสันต จักร น#อย
63083022562 นางสาวหนึ่งฤทัย แดงโคตร

หน#า 778 จาก 988               
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022563 นางสาวนิจธรรม พรมสุวรรณ 
63083022564 นายธีรฉัตร ไชยวงค 
63083022565 นายณัฐพงศ จริยธรรม
63083022566 นางสาวอรยา อยู�สบาย
63083022567 นางสาวสิริมา ทะนันชัย
63083022568 นางสาววริศรา กัณฑาซาว
63083022569 นางสาวเปรมทิพย พงษ พันธ 
63083022570 นายเจริญ วัฒนผลททิพย 
63083022571 นายโชติวิทย กุ�ยแก#ว
63083022572 นางสาววราภรณ บุญต�อ
63083022573 นายณัฐภัทร สูงติวงค 
63083022574 นางสาวธิดารัตน รัตนะ
63083022575 นายอนุวัฒน กัณทวี
63083022576 นางสาวธัญชนก ทิศใจ
63083022577 นางสาววราภรณ มิวันเป1Uย
63083022578 นางสาววรรณณา ชูเกียรติภิญโญ
63083022579 นายนําพล สืบจากถ่ิน
63083022580 นายศราวุฒิ ป7ญญาน�าน
63083022581 นายรัชชานนท เวียงนิล
63083022582 นายยุทธนา มาเจริญ
63083022583 นายชาญนุวัฒน พงค สมุทร เวทย 
63083022584 นางสาวพรพิมล ย่ังยืน
63083022585 นางสาวรุ�งทิวา เปTงกาสิทธ์ิ
63083022586 นางสาววริศรา ชัยต๊ิบ
63083022587 นายภัทรพงศ ป7ญญาสุธากุล
63083022588 นางสาวพัชรินทร แสนมะโน
63083022589 นางสาวนิษาพัชญ ทิพย จักร 
63083022590 นางสาวตะวันฉาย ไชยพการ
63083022591 นางนันทกา คิดว�อง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022592 นางสาวนกแก#ว สีคําน#อย
63083022593 นางนพคุณ พานทอง
63083022594 นางสาวชรินรัตน กันตา
63083022595 นางสาววิสสุตา ปRานสุวรรณ 
63083022596 นายภัทรนันท เจ่ียสมบุญ
63083022597 นายนิติศาสตร ตันยศนนท 
63083022598 นางสาวกัญจนพร สมบูรณ 
63083022599 นางสาวณวิภา ตาอิน
63083022600 นางสาวเกษราพร วิวันชัย
63083022601 นางสาวฐานิตาพัชร คําดี
63083022602 นางสาวปวีณา มะโนสม
63083022603 นางสาวลดาวัลลิ์ วิวัฒน วิทยา
63083022604 นางสาวกรรณิการ ผัดใจ
63083022605 นายชนกันต ชาญสุวรรณชัย
63083022606 นางสาวพิชญา แสนสุรินทร 
63083022607 นางสาวกมลวรรณ วงษา
63083022608 นายจิรเมธ อินต�ะสม
63083022609 นางสาวพิชญา กระต�ายทอง
63083022610 นายนิศากร โพธ์ิงาม
63083022611 นางสาวศิริมาศ ธรรมยา
63083022612 นางสาวกนกพรรณ คําเลา
63083022613 นายทรงสิน ชมภูศรี
63083022614 นางสาวจุฑามาศ เตชะสืบ
63083022615 นางสาวพิมลกานต กาศวิเศษ
63083022616 นางสาวชนนพร บุญช�วย
63083022617 นางสาวอรัญญา โค#ป7น
63083022618 นางสาวรวิสรา แสงอุทัย
63083022619 นางสาวกัญญ วรา กันอาทา
63083022620 นางสาววิภา สําราญ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022621 นางสาวสุพัตรา สีมูล
63083022622 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยมงคล
63083022623 นางสาวชนิดาภา คงธนาเวช
63083022624 นายอลงกรณ กันอินต�ะ
63083022625 นายธนวรรธน ตันหลวงกาศ
63083022626 นางสาวเนตร นภา อินต�ะเปTง
63083022627 นายเจษฎา สถิตย 
63083022628 นางสาวปHยธิดา วรรณารักษ 
63083022629 นางสาวสุมณฑา สมนึก
63083022630 นายกฤตนัย อุทธิยา
63083022631 นางสาวมุกมณี ฟุRงศิริสกุล
63083022632 นางสาวอัจฉริยา วงศ เป1Uย
63083022633 นางสาวจุฑารัตน สร#อยสุด
63083022634 นายชวัลวัฒน ศิริ
63083022635 นางสาวเขมิกา ธนธํารงกุล
63083022636 นายฐิติวัฒน มาป7น
63083022637 นางสาวรัตนาภรณ ใจมาตุ�น
63083022638 นางสาวสาวิตรี พันชะโก
63083022639 นางสาวภูษณิศา แก#วทิพย 
63083022640 นายอนุสรณ มลิงามงอน
63083022641 นางสาวพรชิตา อายุยืน
63083022642 นายประถม ยศศักด์ินิรันดร 
63083022643 นางสาวจามจุรี มีมิตรภาพ
63083022644 นายมลวรรษ สร#อยมะลิลา
63083022645 นายเฉลิมพล อาสาไพร
63083022646 นางสาวหฤทัย ไชยมะง่ัว
63083022647 นางสาวสุชัญญา ทองเชตุ
63083022648 นายอนุพงศ สมปาน
63083022649 นางสาวลักษิกา พันธ แดน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022650 นางอรพิน เกตุนวล
63083022651 นางสาวจิราพัชร ทะสี
63083022652 นางสาวกัญญารัตน ไหมจริง
63083022653 นางสาวกุลจิรา ชํานาญยา
63083022654 นายพิชYุตย ประกอบศิลป
63083022655 นางสาววาลิกานต สายใจดี
63083022656 นางสาวสุธาทิพย ภู�สว�าง
63083022657 นายอรรณพ ประหยัดทรัพย 
63083022658 นางสาวยุภาดา แรงจริง
63083022659 นางสาวพิชญ สินี ปHZนคํา
63083022660 นายฐิติกร หนานอิน
63083022661 นางสาวกรรณิกา บังวรรณ
63083022662 นางสาวณัฐพร สถาพรพิบูลย 
63083022663 นางสาวกชกร คํานินทะ
63083022664 นางสาววิลาสินี บุญแปง
63083022665 ว�าที่ร#อยตรีธนวัฒน เอี่ยมเป1Zยม
63083022666 นางสาวฐิตาภา จันต�ะคาด
63083022667 นางสาวศุภกานต แข�เจริญ
63083022668 นายชินวัฒน ไชยศรีสวัสด์ิ
63083022669 นางสาวณัฐธิดา ดําคํา
63083022670 นางสาวนันทิยา แก#วรากมุข
63083022671 นางสาวณัฑติกา ไชยยงค 
63083022672 นายสุทัศน พิทักษ ชลธี
63083022673 นายทศพล ต#นศิริ
63083022674 นายพงศ เทพ แสนช�างไม#
63083022675 นายรณกฤต คนกล#า
63083022676 นางสาวมณีรัตน มลิดง
63083022677 นางสาวนพวรรณ ฉัตรชาตรีชาญ
63083022678 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจิราภรณ กันชัยสัก
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022679 นางสาวธารทิพย สังฆธรรม
63083022680 นางสาวมาริษา ขวดแก#ว
63083022681 นายสุรวุฒ์ิ แฮตุ#ย
63083022682 นางสาวมธุรดา ป7นพร#าว
63083022683 นางพัชรินทร เขียวแก�
63083022684 นางสาวฌัชสโรชา มากกล่ํา
63083022685 นายวาฤทัย คงดวน
63083022686 นางสาวอรดา เสาร เจริญ
63083022687 นายสิทธิชัย อุประหนอง
63083022688 นายศุภกิตต์ิ กรวดสูงเนิน
63083022689 นางสาวนภารัตน แสนศรี
63083022690 นางสาวพัทธ ธีรา จิโนตัน
63083022691 นายปุณพจน บุญประคอง
63083022692 นายศรนรินทร เนาว แก#ว
63083022693 นายชวิศ มหาวรรณ
63083022694 นางสาวณัฐมล ปHนตา
63083022695 นางสาวปรางนพิศ ลิมปชัย
63083022696 นางพิมพ วิไล กําแหงสกุล
63083022697 นางสาวณัฐนันท อยู�ใหม�
63083022698 นายฉันทกร ปานสุขสาร
63083022699 นางสาวพัชรีกร คําแก�น
63083022700 นางสาวพิมพ ใจ ไพศาล
63083022701 นายธิติ มูลกิติ
63083022702 นางสาวมัสลิน ใจสะอาด
63083022703 นางสาวจิรัญชยา ทนุกุล
63083022704 นายเนตรณรินท นวลอ#าย
63083022705 นางสาวศิริพูน ธรรมวิชัย
63083022706 นายวัชรพล ดวงระกัน
63083022707 นายกลชาญ จันทร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022708 นางสาวสุธิษา รักตน
63083022709 นางสาววรรณกานต แสนรินทร 
63083022710 นางสาวแพรวนภา กาวิใจ
63083022711 นางสาวนัทชญา ทาริน
63083022712 นางสาวอังศนา ชัยรัตนกุล
63083022713 นางพนิดา ถาวร
63083022714 นางสาวศศิธร ปHโย
63083022715 นางสาวพิมพ  พ  ิ น�า พลอย พะ เนา ว  
63083022716 นายวสวัตต์ิ ณ น�าน
63083022717 นางสาวกุลธิดา มีเจตนา
63083022718 ว�าที่ร#อยตรีหญิงเพรางาย พรมเวช
63083022719 นางสาวกรรทิมา ใจสม
63083022720 นางสาวสุธินี ทับไทย
63083022721 นางสาวจริยา ปาลี
63083022722 นางสาวเบญจวรรณ ใจบุญ
63083022723 นายสมโภชน หงษ บิน
63083022724 นายภัคพงศ ยงยืน
63083022725 นางสาวนิภาภรณ ขันแก#ว
63083022726 นางสาวสุนิสา มณี
63083022727 นายเทพนรินทร คงศิลปQ
63083022728 นางสาวพวงผกา กอบความดี
63083022729 นางสาวจิราภรณ วุฒิพานิช
63083022730 นางสาวเจนจิรา ใจน#อย
63083022731 นางสาวหยาดนภา สิงห แดง
63083022732 นางสาวรัชฎาพร เนตรแสนศรี
63083022733 นางสาวอโรชา คําอิน
63083022734 นายคมสันต เชื้อหลุบโพธ์ิ
63083022735 นางรัชต รวีย จักษุสุวรรณ
63083022736 นางสาววารุวรรณ เขียวสุทธิ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083022737 นางสาวศิวพร ไชยบุญเรือง
63083022738 นางสาวณัฐริกา วรรณมณี
63083022739 นางสาวณัฐชุดา ชัยวัง
63083022740 นางสาวภาพิมล คําบุญยืน
63083022741 นายอนุสิษฐ ยาวิละ
63083022742 นางสาวอรวี จินาเที่ยง
63083022743 นางสาวนิศารัตน รังสรรค 
63083022744 นางสาวหนึ่งฤทัย พังแสงสุ
63083022745 นายลิปปกร เข่ือนคํา
63083022746 นายวุฒิชัย จาดแห
63083022747 นายณัฐชัย โสภณพงษ 
63083022748 นางสาวนิโลบล ไชยยา
63083022749 นายสุรพัศ ทองมามุณีย 
63083022750 นางสาวรัตนาภรณ ขอนเอิบ
63083022751 นางสาวพิชญาภา นวลจันทร 
63083022752 นายวันเฉลิม ขันใส
63083022753 นางสาวนาถวดี สายสําราญ
63083022754 นางสาววรรณิศา วังต�ะ
63083022755 นางสาวณัฐริกา เขียวมาวงศ 
63083022756 นายอนุชา เผือดผ�องศรี
63083022757 นางสาวรวิภา คุ#มครอง
63083022758 นายชิษณุพงศ กรรณิกา
63083022759 นายศาสตราวุธ เทพา
63083022760 นางสาวธันย ชนก อุประป7ญญา
63083022761 นายธนกฤต จอมภา
63083022762 นางสาวรินลณี วงค พุทธคํา
63083022763 นายรุ�งโรจน ไทยใหม�
63083022764 นางสาวพรรณิกา กอหลวง
63083022765 นางสาววารุณี ใจคุ#มเก�า
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ระดับปริญญาตรี

63083022766 นางสาวนันทนา เหลี่ยมแสง
63083022767 นางสาวณัฐธิดา มูลทา
63083022768 นางสาวขวัญฤทัย ใจเป1Uย
63083022769 นายปริญญา แสนป7นตา
63083022770 นางสาวมณธิชา วงษ น#อย
63083022771 นางสาวจุฑามาศ เมธาทิพย 
63083022772 นางสาวฐิติรัตน ทองคําเปลว
63083022773 นายหนึ่งนที ทาอินทร 
63083022774 นางสาวณัฐกานต ปHงชัยวงษ 
63083022775 นางสาวณัฐณิชา วังสุขสันต 
63083022776 นายธนาพล โตเดชนิติกุล
63083022777 นางสาววิภาดา จําธรรม
63083022778 นางสาวอรอนงค ปล#องประภา
63083022779 นางสาวลัดดาวัลย มูลรังษี
63083022780 นางสาวมะลิวัลย ฉางข#าวพรม
63083022781 นางสาวอังคณา ฝ7Uนต�ะ
63083022782 นางสาวกัลยา พิมเคณา
63083022783 นางสาวมานิตา กาวิชัย
63083022784 นางสาวดุษณี ชัยชนะ
63083022785 นางสาวชนม นิภา สุรินทร ตา
63083022786 นางสาวพรสวรรค จันจ�อ
63083022787 นางสาวธารีรัตน ธิกาศ
63083022788 นางสาวจารุพรรณ วัลยา
63083022789 นางสาวเจนจีรา ทากูล
63083022790 นางสาวสุนิษา สุภาวัง
63083022791 นายเรวัฒน วงศ ชัย
63083022792 นางสาวกัญญาณัฐ คันศร
63083022793 นางสาวเกณิกา กระสินธุ สุขสันต 
63083022794 นางสาวภัทราพร วงศา
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63083022795 นางสาวสิริกรานต บุญปาละ
63083022796 นางสาวสโรชา ป7ญโญเหียง
63083022797 นางสาวสุคนธ ทิพย คําช�Wอน
63083022798 นายชนินทร ปHนคํา
63083022799 นางสาวแพร สุภาษา
63083022800 นายเหมวิช สายเมฆ
63083022801 นางสาวเมธาวี ประมังคะตา
63083022802 นายยุทธพงษ อภิบาลวนา
63083022803 นายธนวัฒน เพียรทํา
63083022804 นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา
63083022805 นายยุทธนา รัตนะ
63083022806 นายภัทรศิลา ทวีศรี
63083022807 นางสาวรินรดา วิโรรส
63083022808 นางสาวชรินทร ทิพย ขําคง
63083022809 นางสาวชญานี ชินพีระเสถียร
63083022810 นางสาวธนัชพร การคนซ่ือ
63083022811 นางสาวทิพวัลย มาบุญมี
63083022812 นางสาวรัชนีวรรณ คําเหมือง
63083022813 นางสาวอนุสรา จํารัส
63083022814 นางสาวกาญจน กันทะเรียน
63083022815 นางสาวศศิธร จันทร บุญเปTง
63083022816 นางสาวกุลภัสส นิมา
63083022817 นายไพบูลย จารุเฉลิม
63083022818 นางสาวฝนทิพย ปHยชาติธิติกุล
63083022819 นางสาวศกลวรรณ เกษม
63083022820 นายอัจฉริยะ บุตรแก#ว
63083022821 นางวิไลลักษณ ก#อนแก#ว
63083022822 นายศุรภกิจ ดีคําย#อย
63083022823 นายภานุพงค วงศ ทา
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ระดับปริญญาตรี

63083022824 นางสาวอัญชิสา เมธา
63083022825 นางสาวพัชริดา กิติกุศล
63083022826 นางสาวอุบลวรรณ ปาทะ
63083022827 นายธรรมนูญ เข่ือนเชียงสา
63083022828 นางสาวก่ิงกมล หล#าพรม
63083022829 นางสาวรัชนีกร พรมเสน
63083022830 นายรุจจาโรจน หล#าอินเชื้อ
63083022831 นางสาววราภรณ เครือปา
63083022832 นางสาวศศิกานต แก#วธิดา
63083022833 นางสาวศิริมาศ ไชยบุญเรือง
63083022834 นางสาวอนุธิดา พงษ คํา
63083022835 นางสาวขวัญกนก น#อยพุฒ
63083022836 นางสาวพจนีย ชัยวินิจ
63083022837 นางสาวฉัตราพร เขจร
63083022838 นางสาวสิริกร ปุ`ดหนอย
63083022839 นางนิลาวรรณ ผลสุทธิ
63083022840 นายสุวรรณชาติ ชุ�มเย็น
63083022841 ว�าที่ร#อยตรี หญิงทานตะวัน ภิรักษา
63083022842 นางสาวกาญจนา ไอถิน
63083022843 นายยุทธภพ ดีอิ่นคํา
63083022844 นางสาวมุฑิตา ประจักษ โพธา
63083022845 นางชฎากาญจน กมลเพชร
63083022846 นางสาวสุพัตรา จอมเมือง
63083022847 นางสาวศศิประภา อยู�ยงค 
63083022848 นางสาวธาวินี ม่ันคง
63083022849 นายธีระยุทธ ขัดคํา
63083022850 นายกรวิชญ ย้ิมแย#ม
63083022851 นายปฏิภาณ วิเชียร
63083022852 นายปฏิภาณ ดวงคํา
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ระดับปริญญาตรี

63083022853 นางสาวสมิตานัน ตันดี
63083022854 นายธงชัย แก#วดอกรัก
63083022855 นางสาวพิจิตรา มะโน
63083022856 นางสาวทัศนีย วงศ ถา
63083022857 นางสาวมนัสนันท สิทธิกัน
63083022858 นางสาวธัญชนก เรWือนแก#ว
63083022859 นางสาวณัฐนรี นันต�ะแก#ว
63083022860 นางสาวศรัญญา แสงจันทร 
63083022861 สิบตรีจารึก กิติศรีวรพันธ 
63083022862 นางสาวศิริธร ใจเย็น
63083022863 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย ทวี
63083022864 นายนันทวัฒน ใจยาบุตร
63083022865 นางสาวธัญญลักษณ สายปHนตา
63083022866 นางสาวลลิตพรรณ ก2าสวย
63083022867 นางสาวฐิติกานต กรินรักษ 
63083022868 นางสาวภัสรี กันตา
63083022869 นางสาวฐิติมา ยาสมุทร
63083022870 นางสาวสุจิตรา กล#าประจัน
63083022871 นางสาวบุษยพรรณ ณ พิกุล
63083022872 นางสาวปณยา ลอยมี
63083022873 นางสาวพรนภา บรรจง
63083022874 นางสาวปาลิตา สุพรมมา
63083022875 นายกิติพงษ สนิทธา
63083022876 นางสาวปาณิสรา ศาตากร
63083022877 นายรัฐนนท ขัดสายะ
63083022878 นางสาวสุนิสา หลวงสา
63083022879 นายธรรมราช ทัพบุรี
63083022880 นายพุฒิพงษ จําหงษ 
63083022881 นางสาวศตพร คําบุญเกิด
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ระดับปริญญาตรี

63083022882 นางสาวณัฐกานต นามคํา
63083022883 นางสาวศุพนิต ม่ังค่ัง
63083022884 นางสาวพัชราภรณ ใจยายอง
63083022885 นางสาวนฤภร ต�ะโก
63083022886 นางสาวธิดารัตน ศรีมอยน#อย
63083022887 นางสาวสมฤทัย เงินงาม
63083022888 นางสาวปาริชาติ ฉวีวงศ 
63083022889 นางสาวขวัญฤทัย ใจขาว
63083022890 นายธวัชชัย โสภน
63083022891 นายวชิรนนท สุวรรณ 
63083022892 นางสาวจุฑาทิพ ศิริวนกูล
63083022893 นางสาวมาริสา ทาริน
63083022894 นายกมลภัทร โลกคําลือ
63083022895 นางรสสุคนธ แสนศิริ
63083022896 นายสุรเกียรติ สุรามิตร
63083022897 นางสาวอาทิตยา การเก�ง
63083022898 นางสาวจิรัชญา จินะกัณฑ 
63083022899 นายธเนษฐ พรมฟอง
63083022900 นางสาวสุธิดา หลวงมูล
63083022901 นางสาวพัชร ธีรัตน ชูไกรทอง
63083022902 นายพีระพงษ กันทะวงศ 
63083022903 นางสาวศิริพร สวัสด์ิสุข
63083022904 นางสาวณิชรัตน ทองมา
63083022905 นางสาวนันทพัชร สุภาษี
63083022906 นางสาวเบญจพร การบุญ
63083022907 นางสาวศุภนิดา โสภา
63083022908 นางสาวกนิษฐา ชอบธรรม
63083022909 นายจักบิณฑ ปHมปะ
63083022910 นางสาวนพรัตน สุภาวงศ 
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63083022911 นางสาวรพิวัลย ผัดวงค 
63083022912 นางสาวพรนภา เจริญผล
63083022913 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะธนสาร
63083022914 นางสาวเบญจมาภรณ กีบเมือง
63083022915 นางสาวสุธีรา เชื้อยัง
63083022916 นางสาวศิรินาถ บุญจิตร
63083022917 นางป7ทมา จันทรา
63083022918 นางสาวดวงสุดา ยานะ
63083022919 นายอิศราพงศ หลวงอินตา
63083022920 นางสาวสุธิดา ชายแก#ว
63083022921 นางพนิดา ใหม�วงค 
63083022922 นางสาวพัชรฎา ตันลาพุฒ
63083022923 นายสวัสด์ิ ลํายองกานน
63083022924 ส.อ.ศรัณยู เรือนงาม
63083022925 นางสาววาววิชญา ว�องเอกลักษณ 
63083022926 นางสาวกัณฐิกา ป7ญญาทิพย 
63083022927 นางสาวนวนันท ขัตินนท 
63083022928 นายเฉลิมพล ภาระประจํา
63083022929 นางสาวกิตติยา กันทะฟู
63083022930 นางสาวโศภิศร ดา พาแพร
63083022931 นางสาวดารารัตน รวมสุข
63083022932 นางสาวปภาภัสสร เจริญวงศ ลิขิต
63083022933 นายนพเก#า กันยะมี
63083022934 นางสาวพรนิภา ประเสริฐสังข 
63083022935 นางสาวการะเกด มาลาดีเลิศ
63083022936 นางสาวธนพร ขาวเหลือง
63083022937 นางสาวดวงนภา ปวงคํา
63083022938 นายดุลวินิจ จินต�ะนา
63083022939 นางสาวอรอนงค อรชร
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63083022940 นางเมธิษา ป7ญญาอิ่นแก#ว
63083022941 นางสาวพรรณี กุสุมาไพร
63083022942 นางสาวชลิตา ศรีอมรมาลี
63083022943 นางสาวชนัญพร คําใบ
63083022944 นายเกียรติศักด์ิ คชาป7ญญา
63083022945 นางสาวลักขณา มิตรงาม
63083022946 นายปHยะ อรินตา
63083022947 นายนที ฟูฟอง
63083022948 นางสาวกรกนก วงศ กํ่า
63083022949 นางสาวสุดารัตน บัวถา
63083022950 นางสาวภัทรวดี โนจากุล
63083022951 นางสาวศรัณญา ใจสาร
63083022952 นางสาวอธิชา ครอบครอง
63083022953 นางสาวพิชชา จินะไชย
63083022954 นายปฐมพงษ สมเชื้อ
63083022955 นายสุริยา เปTนมูล
63083022956 นางสาวพรรณรัตน จาติระเปา
63083022957 นางสาวอรทัย ชัยมงคล
63083022958 นางสาวเสาวลักษณ คงเมือง
63083022959 นางสาวณัฐกุล กันทะใหม�
63083022960 นางสาวสุธิตา อินต�ะขัน
63083022961 นางสาวจริยา ชัยสาร
63083022962 นายธีรภัทร หยกรติกาญ
63083022963 นางสาวสุพรรณวดี สาวงษ 
63083022964 นางสาวนฤมล สร#อยกาบแก#ว
63083022965 นางสาวอารียา ผาคํา
63083022966 นางสาววิป7ศยา บุญป7Uน
63083022967 นายธนาวุฒิ วุฒิเจริญ
63083022968 นางสาวหทัยรัตน หลักคง
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63083022969 นางสาวชวพร มนกลม
63083022970 นางสาวธนิดา สารสี
63083022971 นางสาวเยาวลักษณ จันทร สา
63083022972 นางสาววนิดา โชคนิมิตไพศาล
63083022973 นายอดิศักด์ิ กาวี
63083022974 นายกรวิชญ วรรณมะกอก
63083022975 นายโกเมนทร ป7ญญา
63083022976 นายปฐมพงค คําฟอง
63083022977 นางสาวอภิญญา ไชยเดช
63083022978 นางนาตยา ศรีธิเขียว
63083022979 นางสาวจุฑาทิพย คําแก�น
63083022980 นางสาวพีระพรรณ ในแก#ว
63083022981 นายวิเมศ หมูคํา
63083022982 นางสาวณัฐกานต ใจเที่ยง
63083022983 นางสาวณัฐวรา ชัยรัตน 
63083022984 นายอภิญโญ พงษ สาริกรรณ 
63083022985 นายนันทวัตร สุขใจ
63083022986 นางปHยะฉัตร ชิปานันท 
63083022987 นางสาวปนัดดา สิงห คูณ
63083022988 นายอนุกูล ใจพรม
63083022989 นางสาวแพรวพโยม กาวิน
63083022990 นางสาววิลาวัลย ชุ�มเมืองเย็น
63083022991 นายชาญณรงค ปHยะลังกา
63083022992 นางสาวณัฐณิชา ชื่นอุทัย
63083022993 นางสาวศิลัมพา พ่ึงแก#ว
63083022994 นายธวิช สูตรสนธ์ิ
63083022995 นางสาวมัลลิกา อุทยาน
63083022996 นายพีรพงษ ทับทิม
63083022997 นางสาวสกุลพร ศรีวิชัย
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63083022998 นายณัฐพงศ สุวรรณ
63083022999 นางสาวปทุมพร ปานต�ะระษี
63083023000 นางสาวมินธิลา มณีรักษ 
63083023001 นางสาวสิริรัญญา ตาแก#ว
63083023002 นางสาวนิศาชล กงวงษา
63083023003 นางสาวสุดารัตน อุ�น เรือน 
63083023004 นายกฤษณุพงษ ศรีวิลัย
63083023005 นางสุธินันท แสนหม่ืนแก#ว
63083023006 นางสาวอภิชญา คําปHวทา
63083023007 นางสาวปภาดา วิชัยยา
63083023008 นายทนงศักด์ิ ผลบุษบา
63083023009 นางสาวอังคณา จินาสา
63083023010 นายดิเรก อุ�นญาติ
63083023011 นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวต้ืออิน
63083023012 นายนนทพัทธ ต�ะวิกา
63083023013 นางสาวพิชญธิดา ดวงจันทร 
63083023014 นางสาวจตุพร ปานวิเศษ
63083023015 นางสาววารี บุญชูรักษา
63083023016 นางสาวศศิพร เลสัก
63083023017 นางสาวสิริพร สุภาวงค 
63083023018 นางสาวทิพยรัตน สิงหนาท
63083023019 นางสาวนิษฐเนตร ปHนทะปง
63083023020 นางสาวสุพัตรา แคว#งใจ
63083023021 นางวชิราวรรณ รอดกังวล
63083023022 นางสาวน้ําผึ้ง เร็วการ
63083023023 นางสาวพัชรมณฑ อาริยะกูล
63083023024 นางสาวอัญชิษฐา อุยยะพัฒน 
63083023025 นางสาวชุตินันท ศรีป7ญญา
63083023026 นางสาวพัชรินทร ไชยชาติ
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63083023027 นางสาวสุรีรัตน เทียมแก#ว
63083023028 นายนพรัตน ไชยมงคล
63083023029 นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ 
63083023030 นางสาวเปรมฤทัย ศรีนวล
63083023031 นางสาวดรุณี ใจธรรม
63083023032 นายวรสันต เจริญศรีมติวงศ 
63083023033 นางสาวเบญจวรรณ เฟ_Zองวงศ 
63083023034 นายสราวุฒิ ไทยใหม�
63083023035 นางสาวสุภาวดี กันไชย
63083023036 นางสาวสุรัตนา หลวงนวน
63083023037 นางสาวกันย ธินันท เทพรัตน 
63083023038 นางสาวปาริชาติ แสนใจวงค 
63083023039 นางสาวสิราวรรณ ตาโล�ะ
63083023040 นางสาวเบ็ญญรัตน อินต�ะจันทร 
63083023041 นางสาวเณศรา ยามะสัก
63083023042 นางสาวกิตติภรณ อุตบัววงศ 
63083023043 นายณัฐพงษ คําบุญทา
63083023044 นางสาวปวีณา อุสาห 
63083023045 นายนพรัตน ป7ญญาบํารุงธรรม
63083023046 นางสาวดวงพร ท�อนแก#ว
63083023047 นายพุฒิสรรค ทับเปลี่ยน
63083023048 นางสาวอรพรรณ แก#วเขียว
63083023049 นายคงศักด์ิ สุริยเลิศ
63083023050 นายณัฐวุฒิ พรหมทา
63083023051 นางสาววณัฐดา ฟูแสง
63083023052 นางสาวชลนิศา ไชยอะกะ
63083023053 นางสาววิภาวรรณ ใจธรรม
63083023054 นางสาวธยาดา จิตพิทักษ 
63083023055 นายเดชบดินทร ขาวผ�อง
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63083023056 นางสาววนิดา พยาไชย
63083023057 นายทรงศิลปQ คุณม่ัง
63083023058 นายภูรินท สายตรง
63083023059 นางสาวลักขณา ขันตา
63083023060 นายธนวรรธน ศรีกอก
63083023061 ว�าที่ร#อยตรีหญิงอรวิกา เสมอเชื้อ
63083023062 นางสาวอมรวสี แซ�วะ
63083023063 นายธนภัทร สย่ิงแก#ว
63083023064 นางสาวธิดารัตน พรหมเมตจิต
63083023065 นางสาวรัตติการ มณีจันทร สุข
63083023066 นางสาวสุณิสา สุขปRอม
63083023067 นางสาวอภิชญา วัฒนวรรณกุล
63083023068 นายศราวุฒิ เครือแปง
63083023069 นายรภัสสิทธ์ิ สินปHติธนานนท 
63083023070 นางสาวจริญญา และเชียงกลาง
63083023071 นายชวิทร วุฒิ กุณาตี
63083023072 นางกัญญาวีร หม่ืนจันทร 
63083023073 นายมงคล ศิริพงษ  
63083023074 นางสาวสุกมลา พรหมขาม
63083023075 นายกฤษณพงศ วงค คํา
63083023076 นายจักรกฤษ ทําบุญ
63083023077 นางสาววิไลวรรณ แสงม#า
63083023078 นางสาวสุภาวดี ป7นเทียม
63083023079 นางสาวจิราทิพย นิ่วธิยะ
63083023080 นางสาวกนกวรรณ ใจเมือง
63083023081 นางสาวเจตสุภา รจิตรัตนากร
63083023082 นางสาวคณิตา ไชยชมภู
63083023083 นางสาวภณิชชา ธรรมรูจิตต 
63083023084 นางสาวกาญจนา อิ่มเอี่ยม
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63083023085 นางสาวศิริลักษณ ป7ญญาติวงค 
63083023086 นางสาวปานรดา แสงสุริยากาศ
63083023087 นางสาวญาณัจฉรา นันติ
63083023088 นางสาวณหทัย ใจบุญ
63083023089 นางสาววัชราภรณ เต็มใจ
63083023090 นางสาวนฤมล แก�นสาร
63083023091 นางสาวรุ�งทิพย อัสดงแดนไพร
63083023092 นางสาวเฟHรน มิกา อุ�นเครือ
63083023093 นางสาวสุชาดา เตจา
63083023094 นางสาววณิช ธัญญ  จันท ร ผูก พันธุ  
63083023095 นางสาวศิริพร แก#วใส�เงิน
63083023096 นายเอกชัย กําแพงแก#ว
63083023097 นายเชิดชู ดํารงเกียรติพนา
63083023098 นายภูมิรพีภัทร ยุ#งทอง
63083023099 นางสาวอาทิตย ธิดา ชาวสวน
63083023100 นางสาวสุพรรษา สิงทอน
63083023101 นายชาคร สุขสุวรรณ 
63083023102 นางสาวศุภศจี ไชยศิริ
63083023103 นายอัษฏาวุฒิ อิงอร
63083023104 นางสาวพิรานันท ธิปJาหนาด
63083023105 นางสาวอาทิตยา ต#Wมปามา
63083023106 นางสาวปฏิญญา ยะสุรินทร 
63083023107 นางสาวไอริณ สิงหล#า
63083023108 นางสาวปาริดา จาดจิน
63083023109 นางสาวชญาพัฒน รติธนาดุล
63083023110 นางสาวกันติชา คุณมาศ
63083023111 นางสาวรัตติกาล แปงฟู
63083023112 นายพจนพล ป7ญญา
63083023113 นางสาวสกาวดาว ศิริ
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63083023114 นายธันยบูรณ วิริยะสิทธิกุล
63083023115 นางสาวรุ�งรุจี ชํานาญการ
63083023116 นายประสบโชค ศรีเอี่ยม
63083023117 นางสาวสโรชา หม#อศรีใจ
63083023118 นางสาวธมลวรรณ ชัยสิทธ์ิ
63083023119 นางสาวพรทิพย สุทธะนะ
63083023120 ว�าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเข่ือน
63083023121 นางสาวชยาวีร เชื้อป7ญญา
63083023122 นางสาวนิ่มอนงค วงศ มอก
63083023123 นางสาวจิภานันท อินประสิทธ์ิ
63083023124 นางสาวศศิวิมล จันดาหาร
63083023125 นางสาวอภิชญา คําพลอย
63083023126 นายอนุสรณ นาแพร�
63083023127 นางสาวเบญจพร ไชยเมืองชื่น
63083023128 นางสาวศิวนาถ ใฝJกุศลกระจาย
63083023129 นายชยพล พริ้งเพลิด
63083023130 นายไพภัทร หิตการุญ
63083023131 นางสาวสุชาดา วงศ อะคะ
63083023132 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยะ
63083023133 นางสาวสุภาวรรณ ขัติยศ
63083023134 นายก#องภพ ผูกจีน
63083023135 นางสาวพัชรพร เนตรเฉียบแหลม
63083023136 นางสาวสุพรรณี ทานันท 
63083023137 นางสาวอุทุมพรรณ ชัยวัง
63083023138 นางสาวดารณี ชลนิภา
63083023139 นางสาวศิรดา วงศ ประเสริฐ
63083023140 นางสาววราพร ฟRาเกษมศานต 
63083023141 นางสาวอารดา เรืองอดุลย วิทย 
63083023142 นายบดินทร จอมธัญ
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63083023143 นายสรวีย ตาวิยะ
63083023144 นางสาวฐิติกาญจน ก2าตุ#ย
63083023145 นางสาวมณฐิตา ขัดมะโน
63083023146 นายอนุชา ครอบครอง
63083023147 นางสาวอังศุมาลี พรมเกษา
63083023148 นางสาวเพียงพอ ชุ�มมงคล
63083023149 นายวีระพงษ เดชจินดา
63083023150 นางสาวอรัญญา ป7นมาเรือน
63083023151 นางสาวหทัยกาญจน สลิดชุ�ม
63083023152 นายชนกันต ชยวัศ
63083023153 นางสาวสุรีพร อายุยืน
63083023154 นายศตวรรษ ขันทะนิตร
63083023155 นางสาวณัชชา วุฒิโอสถ
63083023156 นางสาวไทสิริ วงศ ใหญ�
63083023157 นางสาวภาณุฤทัย ธิวงศ ษา
63083023158 นายสุรเจตน ป7นแก#ว
63083023159 นางสาวนภัสสร น#อยอาจหาญ
63083023160 นางเฉลิมขวัญ ใจกล#า
63083023161 นางสาวฐิติพร อนุคุต
63083023162 นางสาวสุทธิดาพร คํากันธา
63083023163 นางสาวอรวรรณ วราฤทธ์ิเสรีกุล
63083023164 นายกนก พัฒนศิลปQ
63083023165 นางสาวสาวิตรี นันตะกูล
63083023166 นางสาวฐิตาภรณ นันตาตํา
63083023167 นางสาววิไลวรรณ สิงห แก#ว
63083023168 นางสาวธนัชพร เจริญทรัพย 
63083023169 นางสาวสุธิดา กรุณานนท 
63083023170 นางสาวพวงผกา ป7ญญาทิพย 
63083023171 นายโชคชัย คงอุดมทรัพย 
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63083023172 นางสาววรัญญา ฟองสมุทร
63083023173 นางสาวธัญสิตา พุทธิมา
63083023174 นางสาวสุมาลี วิมลสกุลตรา
63083023175 นางสาววารุณี พิชัย
63083023176 นางสาวฐพิชชา วัฒนา
63083023177 นางสาวปHยนุช ทุนร�องช#าง
63083023178 นางสาวอติพร ก2องมี
63083023179 นายสันต ภพ ได#พร
63083023180 นางพนิดา อุทธิยา
63083023181 นางสาวณัฐฐินีย อินทุวัต
63083023182 นางสาวรุ�งนภา สิทธิหาญ
63083023183 นายกิตติศักด์ิ ตุ�นกันทา
63083023184 นางสาวอัสนีย ศรีศักดา
63083023185 นายชีวรัตน กันทะวัง
63083023186 นายภาณุวัฒน ขูรีรัง
63083023187 นางสาววนิดา อินศรี
63083023188 นางสาววทันยา ศิริประเสริฐ
63083023189 นางสาวพัชรีพร คําอ#อย
63083023190 นายสิทธิวัฒน เป1ยงเพ้ียง
63083023191 นางสาวทิพวรรณ นามเปTน
63083023192 นายณัฐดนัย สมิทธิกุล
63083023193 นายสถาพร ก#อนสุรินทร 
63083023194 นางสาวกาญจนา พิษณุ
63083023195 นางสาวสิวายุ ปฐมสกุลไพร
63083023196 นางสาวกันยารัตน บุญยวง
63083023197 นายภัตธนสันต เมาใจ
63083023198 นายศิวกร จันทร เทศ
63083023199 นายอัษฎางค พงค พานิช
63083023200 นางสาวกัลยา ไพรคีรีพฤษา

หน#า 800 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023201 นายพุธรัฐน จันทร ตะละ
63083023202 นางสาวอนุธิดา วงค คํา
63083023203 นางสาววิภาวี ไชยวงค 
63083023204 นายสิทธิชัย กูนาธรรม
63083023205 นายกฤษฎา จันทรา
63083023206 นางสาวพิมพ ละออ บุญเปTง
63083023207 นางสาวกมลวรรณ อารินทร 
63083023208 นายอานนท สุภายอง
63083023209 นายธนภัทร พงษ เอื้อ
63083023210 นางสาวจุฬาลักษณ หม�องหล#า
63083023211 นางสาวศศิธร จันทะมา
63083023212 นายปรมินทร รัตนกิจ
63083023213 นางสาววิลาวัณย คํานาน
63083023214 นางสาวศตนันท จันต�ะมณี
63083023215 นางสาวสุภาพร ขันตี
63083023216 นางสาวอภิญญา แก#วประภา
63083023217 นางสาวสิริพิมล สุขเกตุ
63083023218 นายปHยะพงษ สอนใจ
63083023219 นางสาววรัญญา วงค มา
63083023220 นางสาวภนิตา เชื้อจันทร 
63083023221 นางสาวอิงสุดา สมอเปลี่ยน
63083023222 นางสาวจิตตรี มากคํา
63083023223 นางสาวนวสรณ นิลวรรณวีรกุล
63083023224 นางสาววิชชุดา อิ่นคําป7น
63083023225 นางสาววราภรณ สมวถา
63083023226 นางสาวพรรณิดา ยาวิลาศ
63083023227 นางสาวประภัสสร กุศล
63083023228 นางสาวณิชารีย ไทยอินทร 
63083023229 นางสาวนฤมล จันทร เหมย

หน#า 801 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023230 ว�าที่ ร.ต.กฤตณรงค วันนะ
63083023231 นายชัยกร เรือนศรี
63083023232 นางสาวอรฉัตร ชัยวงษ 
63083023233 นางสาวชุลีพร แก#วมา
63083023234 นางสาวปHยะพร คําตอน
63083023235 นางสาวสุหัทยา คําวิชัย
63083023236 นางสาวศุภธิดา ชุ�มวงค 
63083023237 นางสาวจงจิตร ปละอุด
63083023238 นายสุรชาติ ต๊ิบจันทร 
63083023239 นางสาวเกตน สิรี วงค มา
63083023240 นางสาววราภรณ สุภา
63083023241 นางสาวดุษฎี ช�างหล�อ
63083023242 นางสาวสุภารัตน วังวน
63083023243 นางสาวอัจฉริยา กาวี
63083023244 นายสุธี บุญกอง
63083023245 นางสาวเกศริน คงเพชร
63083023246 นางสาวปาริญา วงศ ชัชวาลย 
63083023247 นายไทยพชระ ดวงแก#ว
63083023248 นางสาวศรัญญา ไชยปรุง
63083023249 นางสาวกานดา เชียงหนุ#น
63083023250 นางสาวชนากานต เกียรติคุณชูชัย
63083023251 ว�าที่ ร.ต.หญิงสายฝน กองมู
63083023252 นายวรวิทย ยาคําลือ
63083023253 นายชาตรี แก#วหม่ืน
63083023254 นางสาวชนนิกานต ป7นดวง
63083023255 นางสาวสรารัตน คําปวง
63083023256 นางสาวรัชนก อูบสาน
63083023257 นางสาวสุรางคนางค พอสม
63083023258 นางสาวนฤพร จําคํา

หน#า 802 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023259 นางสาวจีระภา จาระณะ
63083023260 นางสาวกัญญาณัท ธรรมชาติ
63083023261 นางสาวอิสรีย ชัยศิริ
63083023262 นายอภิรักษ จันป7นขว#าง
63083023263 นางสาวปริญญา อิสี
63083023264 นางสาวณัฐชยา แก#วเพชร
63083023265 นางสาววนิดา สิงขรณ 
63083023266 นางสาวพิมลพรรณ ใจดวงแก#ว
63083023267 นางสาววรนิษฐา ธรรมขัน
63083023268 นายณัฐวุฒิ อินทร ใจ
63083023269 นายธีระ โปธา
63083023270 นายวรวุฒิ ใจคํา
63083023271 นางสาวศศิธร ขันขาว
63083023272 นางสาวกรรณิการ ชัยวรรณศาสน 
63083023273 นางสาวลดาวัลย คําใหม�
63083023274 นางสาวจรรยา เทเวศร วรกุล
63083023275 นางสาวรัตติกาล ระมัง
63083023276 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกิตศิริ โสภณโภไคย
63083023277 นางสาวทรรศนีย อิสี
63083023278 นายกิตติศักด์ิ ใจเที่ยง
63083023279 นางสาววารุณี สัติยะวงษ 
63083023280 นางสาวทัศนีย กาบทอง
63083023281 นางสาวอรทัย ไชยวุฒิ
63083023282 นายสถิตย นันต�ะนา
63083023283 นายกิติพงศ จันทร เปTง
63083023284 นางสาวกานต ทิตา ทิพยศ
63083023285 นายอานุภาพ บุญช�วย
63083023286 นางสาวเบญจรัตน ใจเข่ือนแก#ว
63083023287 นางสาวปHยะธิดา บุญบูรณ 

หน#า 803 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023288 นายสุบิน ม่ันกุง
63083023289 นายสุกฤษฏ์ิ พะนาน
63083023290 นางสาวอังคณา มาลา
63083023291 นางสาวขนิษฐา ป7ตตะโชติ
63083023292 นายภมรชัย ศิรินาม
63083023293 นางสาวพิมพา อินธิยศ
63083023294 นายพิตตินันท อินต�ะสาร
63083023295 นายบุญฤทธ์ิ เกียรติวิชัยงาม
63083023296 นายอัครเดช ศรีไพร
63083023297 นางสาวเพ็ญโพยม เทพกัญญา
63083023298 นางสาวฤทัยชนก คชลักษณ 
63083023299 นายธีรพงศ ป7ญญาศักด์ิ
63083023300 นายสWินธชัย จํารัสธรรมศรี
63083023301 นายสกานต คํารินทร 
63083023302 นางสาวสหัทยา สุขใหญ�
63083023303 นางสาวสมใจ เพชรพัฒนา
63083023304 นางสาววราลี อินทรีย 
63083023305 นางพิชามญชุ ทองสุข
63083023306 นางสาวฐิตาภรณ ชุมภูศรี
63083023307 นางสาวภัทรานิล เทพวงค 
63083023308 นายพงศ พันธุ จันทรินทุ
63083023309 นางสาวจันทร จิรา สอาดเอี่ยม
63083023310 นางสาวกวินทิพย กองอิ่น
63083023311 นายอลงกรณ โปทา
63083023312 นางสาวพีราภรณ พรมคํา
63083023313 นางสาวณัฐกาล คําริน
63083023314 นายธันวา เทิดนาธาร
63083023315 นางสาวกชกร คําพิชัย
63083023316 นายชัชวาลย จันกิติ

หน#า 804 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023317 นายณัชพล ปานงาม
63083023318 นายภานุรักษ นันตระกูล
63083023319 ว�าที่ร#อยตรีหญิงณัฐศิญา สุริยะธง
63083023320 นางสาวศิรินทิพย จันทร ตาเงิน
63083023321 นางสาวกุลธิดา เลิศวิภากร
63083023322 นายเอกรัฐ พิมพสุต
63083023323 นางสาวชฎามาศ บุญมีพิสุทธ์ิ
63083023324 ว�าที่ ร.ต.หญิงสมหัทยา คํามี
63083023325 นางสาวชนิกานต ย่ิงแสนตุ#ย
63083023326 นางสาวกาญจนาพร วงค ชัย
63083023327 นางสาวณิชากร แก#วคํา
63083023328 นางสาวศิริลักษณ สุวรรณ 
63083023329 นางสาววรัทยา คุณยศย่ิง
63083023330 นางสาวปวีณา ใจดี
63083023331 นางสาวชลลดา เสนาธรรม
63083023332 นางรัตติยา ดวงเพชร
63083023333 นางสาวอัจฉรา เคนท#าว
63083023334 นางสาวภาวิณี โชติ
63083023335 นายณัฐดนัย ยอดน้ําคํา
63083023336 นางสาวรุ�งนภา เม็งทอง
63083023337 นายเกรียงไกร ป7นอึ่ง
63083023338 นางสาวเกษรา ตรีธนะกิตติ
63083023339 นางสาวพรปวีณ คําก2อง
63083023340 นางสาวสุชานันท อาษากิจ
63083023341 นางสาวณัฐริกา เสาร แก#วคํา
63083023342 นายหาญณรงค พงค แหงม
63083023343 นางสาวอาโณทัย ใฝJฝากมานะ
63083023344 นางสาวอําพร กอแป`ะ
63083023345 นางสาวรพิชญา รัชพรวรชัย

หน#า 805 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023346 นายณัฐภณ จริยา
63083023347 นางสาวกีรติกา วรรณภิละ
63083023348 นางสาวสุปรียา สิทธิตัน
63083023349 นางสาวขวัญจิตร ดวงอุดสาห 
63083023350 นางสาวมลฑกาญจน สีกาวี
63083023351 นายณัฏฐพงศ แสนสุข
63083023352 นางสาวพจริญ ทองเขียว
63083023353 นางสาวธนพร คุ#มแสง
63083023354 นายณัฐพงศ เขียวดวง
63083023355 นายกันต รพี พูลชุม
63083023356 นางสาวพัชรีภรณ ยะขอด
63083023357 นางสาวอัจฉรา มาสืบ
63083023358 นางสาวพนิตตา บุญทํานุก
63083023359 นางสาวนันทิชา เทพอินทร 
63083023360 นายอุทัย มาก2อง
63083023361 นางสาวอินตา นิมิตคงคา
63083023362 นายเกษมสันต วรรณศรี
63083023363 นางโชติกา มะวงศ ไว
63083023364 นายอมรเทพ ดีดพิมาย
63083023365 นางสาวอรุโณทัย สิงห ทอน
63083023366 นายภานุเดช บุญชู
63083023367 นางสาวรัชนีกร ใจพล
63083023368 นางสาววันเพ็ญ ดวงคํา
63083023369 นายวรธน ดีคําปRอ
63083023370 นางสาวณัฏฐภรณ หวันแลบ
63083023371 นายทินภัทร โปธา
63083023372 นางสาวจุฑามาศ ปJาหวาย
63083023373 นางสาวนุสบา วัดเมือง
63083023374 นางสาวเกณิกา ทาจันทร 

หน#า 806 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023375 นางสาวศรัณยา พลพืชน 
63083023376 นายทรงวุฒิ ประวัง
63083023377 นางสาวจาตุภา วงศ ใหญ�
63083023378 นายประดิษฐ อุปมา
63083023379 นางสาวสุภานิช แก#วลิน
63083023380 นางสาวศิริยากร ถนอมบุญ
63083023381 นายพอพัฒน ชระ มังคลาด
63083023382 นายนพดล ปนธะรังษี
63083023383 นายเนติพงษ ทาทูน
63083023384 นายดนุพลกฤต กัณฑาบุญ
63083023385 นางสาวอรวีย บุญศรี
63083023386 นางสาวจันทิมา อูทอง
63083023387 นางสาวสุนันทา อาวรณ 
63083023388 นางสาวสุดารัตน ไชยแก#ว
63083023389 นางสาวพชรพรรณ เครือเอม
63083023390 นางสาวธัญจิรา บริหาร
63083023391 นางสาวรัตนาภรณ แยบคาย
63083023392 นางสาวสุชาดา แก#วตา
63083023393 นางสาวธัญญาลักษณ มธุราพิลาศ
63083023394 นายไทมิตร อุ�นเจริญ
63083023395 นางสาวจุภาลักษณ สบบง
63083023396 นางสาวรุ�งนภา กํ่าเก๋ียง
63083023397 นางสาวธิติยา สีนวลเขียว
63083023398 นางสาวนิภาวัลย เจริญ
63083023399 นางสาวจุฑารัตน ผัดผล
63083023400 นางสาวพิชญาดา ทะนันไชย
63083023401 นางสาวสลิลทิพย เปรมพล
63083023402 นายตฤณโชค โพทนา
63083023403 นางสาวกุลชลี วรชาติสกุล

หน#า 807 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023404 นางสาวอัญญาดา อนุวงศ เจริญ
63083023405 นายเนติพงษ วิชารักษ 
63083023406 นางสาวระพีพรรณ นะที
63083023407 นายกชพรรณ จันทรา
63083023408 นางวรางคณา บุญประเสริฐ
63083023409 นางสาวอาริยา วงศ ชัยพาณิชย 
63083023410 นางสาวศิริพร เฮี๊ยะพงษ 
63083023411 นางสาวอัจฉรา ขาวเอี่ยม
63083023412 นางสาวปรัชญาภรณ กล#าหาญ
63083023413 นายอานนท จันทร สม
63083023414 นางสาวชญาณี บุญทาขันแก#ว
63083023415 นายฉัตรณรงค สุประการ
63083023416 นางสาวสุวนันท มูลดี
63083023417 นางสาววาสนา กวาวสนั่น
63083023418 นางณภัค มะลิวัลย 
63083023419 นางสาวณัฐภรณ ป7ญจบุรี
63083023420 นางสาวเมธะกา มหายศนันท 
63083023421 นายเกียรติ กันทะวงศ 
63083023422 นางสาวกมลวรรณ เพชรรักษา
63083023423 นางสาวจารุณี อินซอน
63083023424 นางสาวแอลนาริสต เข่ือนคุ#ม
63083023425 นายทินกร กําลังว�อง
63083023426 นายชุติพนธ โปร�งใจ
63083023427 นายกรวิชญ ใจปRอ
63083023428 นายวัชรพงษ ศิริวรรณ 
63083023429 นางสาวจินตนา พรมมาแบน
63083023430 นางสาวศศิมา วงศ ใหญ�
63083023431 นายกฤษฎา เตจ�ะสาร
63083023432 นางสาวนารีรัตน มูลใจ
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63083023433 นางสาวอรวรรณ คําจ่ิง
63083023434 นางสาวยุพาพร สุยะใหญ�
63083023435 นางสาวชุติภรณ อรัญพร#อมพันธุ 
63083023436 นายประชา ยืนยง
63083023437 นางสาวเจนจิรา ไข�แก#ว
63083023438 นางสาวรุ�งทิวา คํายันต 
63083023439 นางสาวพาณิภัค ยังไว
63083023440 นายชยพล สุภาพัฒน 
63083023441 นางสาวปวริศา คํายอดใจ
63083023442 นางสาววัลลี เทียนทองนพคุณ
63083023443 นางสาวกัญญ วรา หล�ายข#าม
63083023444 นายสุขุมณิชพัฒธ อินทนันท 
63083023445 นางสาวจันทร จิรา ปวงคํา
63083023446 นายธนัท คูมหานาคา
63083023447 นางสาวรวิษฎา สิงห สา
63083023448 นางสาวธนพร ใจน#อย
63083023449 นายวรนาถ กันตรี
63083023450 ว�าที่ร.ต.หญิงสุพรรณิกา พงศ ศิริวาณิชย 
63083023451 นางสาวชญารัฐ แข�งแข
63083023452 นายจีระศักด์ิ ทาแกง
63083023453 นางสาวจุติณัฏฐ ธนะโชคไพศาล
63083023454 นางสาวอัมพิกา ทะดี
63083023455 นายศิริพงษ ชุมภู
63083023456 นางสาวจิราวรรณ วงค ไพฑูรย 
63083023457 นายวีระชัย ฟองธิวงค 
63083023458 นายฐิติพันธ ศิริเมธาวัธน 
63083023459 นางสาวมนต ทิพย ระหาร
63083023460 นางสาวเมธินี โนจา
63083023461 นางสาวสิรินทรา ชัยลังกา
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ระดับปริญญาตรี

63083023462 นางสาวพัทธมน สืบไชย
63083023463 นางสาวสุปรีญา สําราญชื่น
63083023464 นางสาววราวดี ช#างวิเศษ
63083023465 นางสาวณัฐริกา แขไข
63083023466 นายศุภชัย ป7ญญามูล
63083023467 นางสาวจุฑาทิพย เข่ือนป7ญญา
63083023468 นางสาวนันท ชัญดา ปHนตา
63083023469 นายธีรภาพ พันสถา
63083023470 นายเมธา มะโนยาน�ะ
63083023471 นางสาวธมลวรรณ นุชเขียว
63083023472 นางสาวมณฑิรา ต้ือบัว
63083023473 นางสาวสุรีย พร ก2าทุ�ง
63083023474 นางสาวมัลลิกา แน�นอุดร
63083023475 นายกฤษฎา ทรายสาลี
63083023476 นางสาวธัญญาลักษณ ชาติเหมาะ
63083023477 นางปHณฑิรา เมืองมูล
63083023478 นางสาวณัฐตะวัน มณีจักร
63083023479 นายชัยพร โยธาใหญ�
63083023480 นายปรัชญา แก#วคํามา
63083023481 นางสาวโสภาพรรณ อุ�นเรือน
63083023482 นางสาวประภัสสร เทศวงค 
63083023483 นางสาวอภิชญา อภิบูลย 
63083023484 นายสุป7ญญา สุฤทธ์ิ
63083023485 นายณัฐพงษ พวงเพ็ชร
63083023486 นางสาวธิดาพรรณ ต�ะวรรณา
63083023487 นายศรลักษมณ นันตา
63083023488 นางสาวเปมิภัทร พ้ืนอินต�ะศรี
63083023489 นางสาวกัญญารัตน มอญแก#ว
63083023490 นายโสภณวิชญ สิงห เปา
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63083023491 นายบุลวัฒน หมุดแก#ว
63083023492 นายชยพัทธ สุทธากาญจน 
63083023493 นายณฐภัทร ตาธิยะ
63083023494 นางสาววัชรีพร ภูมิภาค
63083023495 นายศุภริศ กันทิยะ
63083023496 นางสาวกรรณิการ บุญมาลา
63083023497 นางสาวนิศาชล เจริญทรัพย 
63083023498 นายบรรจง โยธา
63083023499 นางสาวสุนิสา คําใน
63083023500 นางสาวครองกมล จันขันธ 
63083023501 นางสาวกาญจนาพร หนักแน�น
63083023502 นางสาวเบญจพร เค#าศรีวงษ 
63083023503 นางสาวอรณญา สุยะวงศ 
63083023504 นายนพรุจ โตง้ิว
63083023505 นางสาววิมพ วิภา อนุภาพ
63083023506 นางสาวกัญญ วรา ก#อนแก#ว
63083023507 นางสาวชนิษฐา สายแสง
63083023508 นางสาวณัฐิยา ศรัศักด์ิเลขา
63083023509 นางสาวทิตยา ยศสา
63083023510 นางสาวป7ทณิฐา เหล็กคม
63083023511 นางสาวรัตนาพร โนจิตร
63083023512 นางสาวพิชญา อนุรักษ ธงไชย
63083023513 นางสาวศุภนัน สมฤทธ์ิ
63083023514 นางสาวญาดา วิไลศรีศักด์ิ
63083023515 นางอรุณรัศมี ไชยสลี
63083023516 นายนนทกฤษณ ไชยวัง
63083023517 นางสาวอรอนงค อินต�ะนํา
63083023518 นางสาวณัฐกานต คําชมภู
63083023519 นางสาวชฎาพร อินตาโย
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ระดับปริญญาตรี

63083023520 นางสาวณกมล แก#วลังการ 
63083023521 นางสาวดารารัตน คําติ
63083023522 นายอนุชิต พรมป7Pน
63083023523 นางสาวเนาวรัตน อมรใฝJเรือง
63083023524 นางสาวณิรินทร รดา ตาเขียววงศ 
63083023525 นางสาวภัสนันท ย�อมกระโทก
63083023526 นางสาวมาลีวัลย แซ�ต้ัง
63083023527 นางสาวธัญวรัตน ทิพย สังวาลย 
63083023528 นางสาวศุทธินี ยะมะโน
63083023529 นางสาวอภิญญา วีฟอง
63083023530 นางสาวณฐพร สกุลพันธ 
63083023531 นายศิรดนัย พรมจันทร 
63083023532 นางสาวชาลินี สิทธิสุรินทร 
63083023533 นางสาวชลียา ทาแกง
63083023534 นางสาวกัณฐิกา โกแสนตอ
63083023535 นางสาวรัชตา สิทธิชุม
63083023536 นางสาวเบญจพร ทองคํา
63083023537 นายเสฏฐวุฒิ แสงจันทร 
63083023538 นายพิสิษฐ มาลาศรี
63083023539 นางสาวภัทรศยา พรมมินทร 
63083023540 นายเริงฤทธ์ิ จาอาบาล
63083023541 นางสาวอาทิตยา สมคําเพชร
63083023542 นายต#อม คําตุ#ย
63083023543 นางสาวเบญจวรรณ จันทรบุตร
63083023544 นางสาวสมสุดา สันโยง
63083023545 นางสาวภัทราพร ช�างสากล
63083023546 นางสาวนุชณภางค ชุมภูศรี
63083023547 นายรชฏวรรธก หม่ืนปราบ
63083023548 นางสาววรพิน นันภิวงค 

หน#า 812 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.
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63083023549 นางสาวจิตจินดา มากูลต�ะ
63083023550 นางสาววิชุดา พัฒนกิจรัตนะ
63083023551 นายพงษ วริษฐ ษัษฏหิรัญญ
63083023552 นายพิเชษฐ ป7ญโญใหญ�
63083023553 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนสุข
63083023554 นางสาวชฎาวรรณ สถิตย พนาไพร
63083023555 นางสาวสุพรรณณี กาเมืองลือ
63083023556 นางสาวแก#วทิพวรรณ อิธินําชีย
63083023557 นางสาวปุณฑริกา วงศ วัชรวิทย 
63083023558 นางสาวณิชกมล ฟองมูล
63083023559 นางสาวเหมือนฝ7น วงศ กิติ
63083023560 นางสาวณทนัน สันกลกิจ
63083023561 นางสาวกนกพร ทองมา
63083023562 นางสาวเบญจวรรณ ไทยงาม
63083023563 นายอุทัย คุณคง
63083023564 นายพชรพล เชื่อมชิต
63083023565 นางสาวเจลา หน�อไม#หวาน
63083023566 นายนภัสกร สมบุญธรรม
63083023567 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล จิตรชนะ
63083023568 นางสาวนุชนารถ วีรอนันตมิตร
63083023569 นายณพัชรกรณ ธรโรจนไมตรีกุล
63083023570 นายพิทักษ สําราญศรี
63083023571 นายศิวะวงศ ตติยะวณิชกิจ
63083023572 นายศิริวัฒน ดวงแก#ว
63083023573 นายนัทธพงษ พูนเพชรหิรัญ
63083023574 นางสาวศิริลักษณ ซ่ือสัตย วัฒนา
63083023575 นางชัญญาภัค ไชยศิลปQ
63083023576 นางสาววารุณี นวลสม
63083023577 นางสาววัลยา ลาภบัว
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ระดับปริญญาตรี

63083023578 ว�าที่ ร.ต.หญิงอามิลท ตรา ทองยืน
63083023579 นางสาวษณิรยา ยะเป1ยงปลูก
63083023580 นางสาววริษา วิกะศิลปQ
63083023581 นางสาวปราณี กูลสวัสด์ิมงคล
63083023582 นางสาวพรสิริ อมกระโทก
63083023583 นายจิรโชติ ยะอนันต 
63083023584 นางสาวอโนชา เมฆเมืองทอง
63083023585 นายชวา มีเอกภาพ
63083023586 นางสาวศิศิรา ศรีรักษ 
63083023587 นางสาวฐิติมา ยอดรักษ 
63083023588 นายทศพงษ ม�วงเมืองมงคล
63083023589 นายอภิเดช พูนพิพWิฒรัตนชัย
63083023590 นางสาวปวันรัตน ม่ิงเมือง
63083023591 นางสาวณัฐพัชร ร�องช#าง
63083023592 นางสาวพิมพ นิภา สะดับ
63083023593 นางสาวรุจิรา ยอดคํา
63083023594 นางสาวจามจุรี จันสีมุ�ย
63083023595 นางสาววรรณกร ศรีภูมิ
63083023596 นางสาวชลธิชา ขัดเขียว
63083023597 นายโกเมศ สนธิคุณ
63083023598 นายโรจนศักด์ิ จันตา
63083023599 นางสาวจิรัชญา ทองคําพานิช
63083023600 นายถิรวุฒิ ปาลี
63083023601 นายสรทัศน สาใจ
63083023602 นายทักดนัย คําแดง
63083023603 นางสาวทิพรัตน ป7นทา
63083023604 นางสาววจี ย่ังยืน
63083023605 นายประเสริฐ ชมชื่น
63083023606 นางสาวดวงเดือน ศิริลักษ 
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63083023607 นางสาวพิมพ ผกา วงค ขัติย 
63083023608 นายอดิศักด์ิ พรมเมืองดี
63083023609 นายพรหมฤกษ สุระภีย 
63083023610 นางสาวสุนิษา จันทร ฟอง
63083023611 นางสาวจารุวรรณ โพนยะเขต
63083023612 นางสาวมณิสรา จินามา
63083023613 นางสาวจันจิรา ปHมสาร
63083023614 นางสาวดารินทร ทินนา
63083023615 นายชัชวาลย อุ#มหอบ
63083023616 นางสาวสุวนันท สุวรรณเมฆ
63083023617 นางสาวจรัสศรี มณีวัน
63083023618 นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ
63083023619 นางสาวพิชญทัฬห พุ�มโพธ์ิทอง
63083023620 นางสาวอัญดามัน พันแสนแก#ว
63083023621 นางสาววริศรา นาวินสันติราษฎร 
63083023622 นางสาวเพ็ญพิชชา สุทธิสวรรค 
63083023623 นางสาวน้ํามนต สุวรรณชาติ
63083023624 นางสาวทับทิม ขอดสุภา
63083023625 นางสาวรักษา น#อยเป1ยง
63083023626 นางสาวศริญญา รุจิรานุกูลชัย
63083023627 นางสาวนันท นภัส แก#วมูล
63083023628 นายอภินันท ป7นดวงแก#ว
63083023629 นางสาวปณิฐชา ย่ิงเป1ยง
63083023630 นายพิสิษฐ ยุงระแหง
63083023631 นางสาวอัมพวรรณ ป7นชุน
63083023632 นายนัฎติพงษ สืบสาย
63083023633 นายศรุต ภีระ
63083023634 นายนนทจิตร แซ�โซ#ง
63083023635 นางสาวบุษราภรณ ใจน#อย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023636 นายเจษฎาวุฒิ ไชยแยง
63083023637 นางสาวโศศิษฐา งามศักด์ิพงศธร
63083023638 นายอัฑฒ เวชน สนธิมูล
63083023639 นายนราทัศน สังข แก#ว
63083023640 นางสาวกุลจิรา สาใจ
63083023641 นายสหรัฐ อ#างอิง
63083023642 นายธนวัฒน ตันซาว
63083023643 นางสาวนภาลัย ใจดี
63083023644 นายกฤติกานต สมเครือ
63083023645 นางสาวเสาวรจณีย เพ็ชรนนท 
63083023646 นายอภิวัชร พรหมจอม
63083023647 นางสาวธัญพร ฝ7Uนมณีวรรณ 
63083023648 นางสาวสรัญญา ราชโยธา
63083023649 นางสาวญาดา รัตนโกศิลปQ
63083023650 นางสาวนิรชา ตันม่ิง
63083023651 นางสาวปนัดดา เรือนหล#า
63083023652 นางสาววิรินทร ฝ7Uนปวน
63083023653 นางสาวสุพัฒชยา เชื้อสะอาด
63083023654 นางสาวจิรัชญา สินใจ
63083023655 นายวีรพล แก�นจันทร 
63083023656 นายณัฏฐวรรธน ยศศรี
63083023657 นายกิตติภพ ประยูรศร
63083023658 นางสาววราพร คีรีศรีสกุล
63083023659 นางสาวป7ทมากร จันผะกา
63083023660 นางสาวสุวัจนี สกุณาคีรี
63083023661 นางสาวณภาศร สันวันดี
63083023662 นางสาวณัฐมล มงคลวิสุทธ์ิ
63083023663 นางสาววรัญญา สุริยเปล�งแสง
63083023664 นางสาวปรารถนา โคนัก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023665 นางสาวจุฑาทิพย สมณะ
63083023666 นายธีราวุฒิ หงษ ฟRอน
63083023667 นายปฐมภัทร สกุลพันธ 
63083023668 นางสาวปHZนมณี ต#นชินดา
63083023669 นายอนิรุท แสงคําแก#ว
63083023670 นางสาวเจนจิรา ชุมภู
63083023671 นายสิทธิพงษ จายโจง
63083023672 นายกันตภณ กุณาวงศ 
63083023673 นางสาวสุจินดา เบ#ารักษา
63083023674 นางสาวสุประวีณ สีสัน
63083023675 นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา
63083023676 นางสาวศศิภา ชุมภูธิมา
63083023677 นางสาวดวงพร หาดไร�
63083023678 นางสาวคริสต มาส มีบุญ
63083023679 นางสาวณัฐธิดา วุฒิ
63083023680 นางสาวศิริวรรณ สรรกุล
63083023681 นางสาวนวลฉวี เข่ือนวัง
63083023682 นางสาวศิรินภา วงค นันตา
63083023683 นางสาวอัณชยารัศม์ิ เจริญชนม 
63083023684 นายจิรายุ คุณา
63083023685 นายบรวรินทร สักลอ
63083023686 นางสาวนราภรณ พรมขัตแก#ว
63083023687 นายวิศวนนท วรพิศุทธ 
63083023688 นางสาววิมลณัฐ แสนมา
63083023689 นางสาวศรัณยา อินบ#านแฝก
63083023690 นางสาวธีราภรณ คําใจเที่ยง
63083023691 นางสาวขวัญกมล คิดอ�าน
63083023692 นางสาวกรรณิการ จันธิมา
63083023693 นายกิติภูมิ กันทวงค 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023694 นายทาวิต เลิศสกุลใหม�
63083023695 นายทัตพงศ ทวีประศาสน 
63083023696 นายพัชรดนัย บุญประเสริฐ
63083023697 นางสาวพัชราภรณ ดํารงพงค 
63083023698 นายบุรชัย ศิรินิรันดร กุล
63083023699 นางสาวภัทราพร ตาวังค 
63083023700 นางสาวดลยา หยูทองคํา
63083023701 นายปติคม ตุ#ยดา
63083023702 นางสาวกษมา ไหมสุข
63083023703 นางสาวประภาพรรณ มาลากุนต�ะ
63083023704 นางสาววัชราภรณ เมืองมาน#อย
63083023705 นางสาวอินทิรา คาวันดี
63083023706 นายภัทรวิทย วรวัลย 
63083023707 นายทศพร เป1Uยอุ�ด
63083023708 นายสารัช ศรีบูรณ 
63083023709 นางสาวสวิตตา ดอยแก#วขาว
63083023710 นางสาววริทย� ยอดป7ญญา
63083023711 นายพจน แสนคําวัง
63083023712 นางสาวเพชรพร ฝcกฝนธรรม
63083023713 นางสาวนัดดา ธรรมสิทธ์ิ
63083023714 นางสาวชุติกาญจน ใจคํา
63083023715 นายอัษฎาวุธ โลกคําลือ
63083023716 นายวิชัย ดาวประกายสี
63083023717 นายกอบกุล สุขวัฒนากอบกุล
63083023718 นางสาวชนิกา คําธานี
63083023719 นางสาวขวัญใจ กู�แก#วเกษม
63083023720 นายธนสิษฐ เอกเมธีพันธ 
63083023721 นางสาวอรัชพร เขนย
63083023722 นางสาวพรนภา วงค ปHนตา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023723 นางสาววรินทร รัตน ทําอินแก#ว
63083023724 นายชิษณุพงศ วงษ เม�น
63083023725 นางสาวพิชญา คําเข่ือน
63083023726 นายยุทธการ อินกวา
63083023727 นางสาวภุมรินรัตน อินตา
63083023728 นางสาวพิมพกานต แก#วจ๋ี
63083023729 นางสาวแก#วกันยา คําเจียก
63083023730 นางสาวกรรณาภรณ มโนเพ็ญ
63083023731 นางสาวณัฏฐยา อาสว�าง
63083023732 นางสาววนิดา จันทรมา
63083023733 นางสาวชลธิชา ลีนา
63083023734 นางสาวนภารัตน จุมปา
63083023735 นายณัฐพจน พัฒนผล
63083023736 นางสาวพัชรีรัตน กรีสวัสด์ิ
63083023737 นางสาวธัญญารัตน นามปน
63083023738 นางสาววราภรณ ดวงตา
63083023739 นางสาวอักษร ทรัพย สมบัติ
63083023740 นางสาวชุติกาญจน วงษา
63083023741 นางสาวนุธิวรรณ กรองสติป7ญญา
63083023742 นางสาวณัฐพร ตาลุน
63083023743 นายนิติรุจน ศรีป7ญโญวัฒน 
63083023744 นายอิทธิรนณ บุรีแก#ว
63083023745 นายธนชัย ใจแก#ว
63083023746 นางสาวชรินรัตน พิบูลย 
63083023747 นางสาวศุภมาศ ทองอ#อน
63083023748 นางสาวศิริรัตน วรรณแก#ว
63083023749 นายนพดล ใจเฝ_อ
63083023750 นางสาวนภาศรี สิทธิชัย
63083023751 นางสาวทับทิม สมนึก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023752 นายวันเฉลิม สุภาผล
63083023753 นางสาวชฎาภรณ กองจันทร 
63083023754 นายฤทธ์ิไกร ศรีวิชัย
63083023755 นายภรต ป7ดสามาลา
63083023756 นายกสิณ มุงเมือง
63083023757 นางสาวธันย ชนก จันทร เกลี้ยง
63083023758 นางสาวนวลพิศ มีเดชา
63083023759 นางสาวเกตน นิภา กาโยงแว�น
63083023760 นายศักดาวิชญ อาทิตย ต้ัง
63083023761 นายพิชชากรณ จันทร ศรีรัตน 
63083023762 นางสาวณัฐนิชา จอมคีรี
63083023763 นายธนวัฒน สมัญญา
63083023764 นางสาวสุกฤตา เจริญถาวร
63083023765 นางสาวฐนิตนันท กิจเรืองโชติ
63083023766 นายณัฐวุฒิ ไชยวงศ 
63083023767 นางสาวจิรัชยา จันทร อินตา
63083023768 นางสาวรัตนาภรณ พันธ อุโมงค 
63083023769 นายวุฒิพงศ ปุ`ดหน�อย
63083023770 นางสาวกมลรัตน ต้ือเครือ
63083023771 นางสาวน้ําทิพย บัวพาน
63083023772 นางสาวสุวรรณี ร�างสร#อย
63083023773 นายประสิทธิพร สร#อยนาค
63083023774 นางสาวศินีนาถ รติอภิรมย 
63083023775 นายพงศกร ธาตุอินทร จันทร 
63083023776 นางสาวชนิตา พรมเทพ
63083023777 นางสาวชุติภา เสนสุภา
63083023778 นางสาวขวัญฤดี ทิว�อง
63083023779 นางสาวจุฑารัตน อินต�ะแก#ว
63083023780 นางสาวนุชนารถ กําไร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023781 นายไตยรัตน ตาแจ#
63083023782 นางสาวเกศราภรณ เครืออิ่ม
63083023783 นางสาววีรยา รู#ยาม
63083023784 นางสาวสายพิณ ยาวุฒิ
63083023785 นางสาวนุชรี ต#องรักชาติ
63083023786 นายอภิวัฒน ไชยะ
63083023787 นายจักรพงศ จุมปูบุญ
63083023788 นายกุณากร ชัยพูน
63083023789 นายพีระพล พานิชย วิไล
63083023790 นางสาววาทินี ยะวงค 
63083023791 นางสาวณัฐชานันท พงศ ศิริโรจ
63083023792 นายสุรชัย บุญกํ้า
63083023793 นายกิตติพล ขันตี
63083023794 นางสาวสุดารัตน อะมูล
63083023795 นางสาวธัญญลักษณ กันคํา
63083023796 นางสาวภาณุมาศ ไหวหลวง
63083023797 นางสาวกมลเนตร วงค วรรณ 
63083023798 นางสาวจิตราวดี ศรีวงค ไชย
63083023799 นางสาวอริสา อิมัง
63083023800 นายดนัยพงศ สุคันธมาลา
63083023801 นางสาวพิมผกา วงษ คํา
63083023802 นายทรงพล โทปุรินทร 
63083023803 นายพนม สุยาโน
63083023804 นายชยกร สัตย ซ่ือ
63083023805 นางสาวนิภาภรณ ครองชัย
63083023806 นางสาวเกตน สิรี ก#อนแก#ว
63083023807 นายเจษฎา ราวิชัย
63083023808 นางสาวจันจิรา ทําทาน
63083023809 นายอลงกรณ ชัยรัตน 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023810 นายภินันชัย ยอดอ#อย
63083023811 นางสาวณิรดา งานคําอ#าย
63083023812 นางสาวปวีณา วงค เขียว
63083023813 นางสาวพรพรรณ หน�ายแก#ว
63083023814 สิบเอกกานตพงศ ศรีดา
63083023815 นางสาวรัฐนันท พันติ
63083023816 นางสาวประไพรพิศ พรมไชยวงค 
63083023817 นางสาวรุ�งนภา กรรณิกา
63083023818 นางสาวทิพยรัตน มาสาซ#าย
63083023819 นางสาวรุ�งทิวา อินตากาศ
63083023820 นางสาวสุฐกานต อินเต็ม
63083023821 นางสาวพัชรี ไชยศรีสวัสด์ิ
63083023822 นางสาวสุธิดา นิยมไพรพนา
63083023823 นายนันทพงศ ผาทอง
63083023824 นางสาวณัฐกฤตา ทะบุญ
63083023825 นางสาวพัชรินทร อิ่นคํา
63083023826 นางเบญจมาภรณ พันธวงค 
63083023827 นางสาวมาริษา คีรีมาศทอง
63083023828 นางสาววาสิฏฐี จันทร บุญเปTง
63083023829 นายศราวุฒิ ปHนกันทา
63083023830 นางสาวพรรณิพา วงค มา
63083023831 นายธีระวัฒน โปธิคํา
63083023832 นายประเสริฐ ไชยวงศ 
63083023833 นายธีรศานต จําปาแก#ว
63083023834 ว�าที่ร#อยตรีหญิงณัฐริกา สุริยะธง
63083023835 นางสาวสุภาภรณ ทิพย นันท 
63083023836 นางสาวอรยา อินทจักร
63083023837 นายชุติพลธ์ิ ต้ังหิรัญญาคุปต 
63083023838 นายสิทธิชัย คําแปง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023839 นางสาวสุนารี เนตรสัก
63083023840 นางสาวธนาภรณ ครามใส
63083023841 นายสถาป7ตย จูโภคาทรัพย 
63083023842 นางสาวฐิติกา จินดากูล
63083023843 นายนราธร มูลลี
63083023844 ว�าที่ ร.ต.หญิงธนัชพร เสนาลัย
63083023845 นางสาวเมวิกา ไชยะเสน
63083023846 นายฌาภัครตินษ สนธิ
63083023847 นางสาวอุทุมพร สมบูรณ 
63083023848 นางสาววิภาดา ทิพยาป7ญญา
63083023849 นางสาวสลักฤทัย ชมภู
63083023850 นางสาวพัชริดา มาลีรัตน 
63083023851 นางสาวธารารัตน ศิริพันธ 
63083023852 นางสาวจิราพรรณ กันทะวงศ 
63083023853 นางสาววริศรา ดงชา
63083023854 นางสาวสุภานันท ป7ญญาทิพย 
63083023855 นางสาวณัฐนิช คําถาวร
63083023856 นางสาวรุ�งฤดี เรือนหล#า
63083023857 ว�าที่ร#อยตรีชยพล เดชาคุ#ม
63083023858 นางวิไลวรรณ หอมยา
63083023859 นางสาวพนิตพร สมคิด
63083023860 นางสาวศุภิสรา ธาดาพิวัฒน กุล
63083023861 นางสาวจอมขวัญ ทินนา
63083023862 นางสาวปรียาภรณ เลิศพงษ สุข
63083023863 นางสาวสุภาพร ไวที
63083023864 นางสาวปHยมาภรณ ยาแปง
63083023865 นางสาวปาลิดา ป7ญญามูล
63083023866 นางสาวรุ#งลาวรรณ ณ คําตัน
63083023867 นางสาวปริชญา ประสมนาม
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ระดับปริญญาตรี

63083023868 นางสาวธัญจิรา จันต�ะคาด
63083023869 นางสาวเกตวลี คําศรี
63083023870 นางสาวลลิตา มณีกัน
63083023871 นางสาวกัญณิการ กาวิละ
63083023872 นายป7ณณวัฒน บุญตัน
63083023873 นายวรินทร คําขา
63083023874 นายโชติพัฒน พงษ บัณฑฺตนุกุล
63083023875 นางสาวกนกวรรณ นิ่มอนุสสรณ กุล
63083023876 นางสาวพัฒน นรี ยงชัยตระกูล
63083023877 นายรัตนพงศ ป7ญญาฟู
63083023878 นางสาวฐิติวรดา ศรีจันทร น#อย
63083023879 นางสาวณัฐภรณ พะยอมดง
63083023880 นางสาวจุฬาลักษณ รินอินทร 
63083023881 นายประพฤทธ์ิ พรหมเสน
63083023882 นางสาวณัฐณิชา วัฒนวิเศษศิลปQ
63083023883 นายณัฐ พงษ W วงศ คํายา
63083023884 นางสาวปาณนาถ คนเที่ยง
63083023885 นางสาวสุธัญญา เรือนคํา
63083023886 นางสาวฐิติชญา มาดุลเวช
63083023887 นางสาวปริญญา ศรีสอน
63083023888 นายณัฐนนท กาเตชะกิจ
63083023889 นางสาวดุจลดา แก#วมิตร
63083023890 นายศราวุฒิ ยอดแก#ว
63083023891 นางสาววาสนา ธรรมสละ
63083023892 นางสาววราภรณ ยศกันโท
63083023893 นางสาวอัมพร คํามอย
63083023894 นางสาวโสภาวรรณ จรรยา
63083023895 นายนพนันท ใจยา
63083023896 นางสาววัทนพร สลางสิงห 
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ระดับปริญญาตรี

63083023897 นายศรัณย นันตาดี
63083023898 นางสาวสิราวรรณ บัวบาน
63083023899 นางสาวนรินทร  ภัทร หอมแก�นจันทร 
63083023900 นางสาวอุบล บัวดาบต๊ิบ
63083023901 นางสาวพิมทอง ยานะกูล
63083023902 นายสิทธิกร ใจดี
63083023903 นายพนมศักด์ิ พรหมสินชัย
63083023904 นางสาวสุภารัตน หาญมนต 
63083023905 นายศาสวัต หมอกมุงเมือง
63083023906 นายณัชพล การิน
63083023907 นางสาวจินดารัตน แก#วมะโน
63083023908 นางสาวธัญญารัตน เตชะนันท 
63083023909 นางสาวพัชรา สุตะวงค 
63083023910 นางสาวนภาพร คําออน
63083023911 นางสาวสุกานดา เชื้อคํา
63083023912 นางสาวธัญญลักษณ ไชยทะนุ
63083023913 นายชัยชนะ พะย2า
63083023914 นายวรวิทย ดอนชัย
63083023915 นายชัชพล คอทอง
63083023916 นายก�อเกียรติ วงศ เพ่ิม
63083023917 นายณัฐธัญ แพ�งสุภา
63083023918 นางสาวณัฐชยาธัญ บุญมากาศ
63083023919 นางสาวพิมพ ชนก ณ ป7ญญา
63083023920 นายพรหมอินทร อินทร อยู�
63083023921 นางสาวฐิติพร ชอบธรรม
63083023922 นางสาวพลอย นามมนตรี
63083023923 นางสาวธัญวรัตน ใจยะ
63083023924 นางสาวณัฐพร มาลัยวรรณ
63083023925 นางสาวขนิษฐา สมภาร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083023926 นางสาวสุพนิตา ไฝทอง
63083023927 นางสาวจิราภรณ ช�างเหล็ก
63083023928 นายพงนิกร ใจตาบุตร
63083023929 นางสาวชนากานต จันทะวัง
63083023930 นายศุภกฤษ ดวงไทย
63083023931 นางสุณิสา สุขเกษม
63083023932 นางสาวอรนันท อภิวัน
63083023933 นางสาวจุฑามาศ แก#วมา
63083023934 นางสาวกมลชนก ญาณพันธุ 
63083023935 นางสาวนฤมล เครือริยะ
63083023936 นางสาวธัญชนก ชุมนัน
63083023937 นางสาวเยาวลักษณ ปาลี
63083023938 นางสาวนันทิวา ไชยเดช
63083023939 นางสาวกรองกาญจน น#อยเสนา
63083023940 นายนที นวลแก#ว
63083023941 นางสาวกรรณิการ เทพสิทธ์ิ
63083023942 นายอภิพงศ โปธินันท 
63083023943 นางสาวศิรินทิพย สกิจกัน
63083023944 นางสาวกัลป7งหา ม่ังพรม
63083023945 นายปHยสิทธ์ิ ปุรณะวิทย 
63083023946 นางสาวจินตนา ใจใหญ�
63083023947 นายประดิพัทธ แฮคํา
63083023948 นางมนันชญา ดวงสุภา
63083023949 นางสาวณัฐธิกา เต�าเขียว
63083023950 นายรัตนพงศ คําสาย
63083023951 นางสาวอารียา ทรายหล#า
63083023952 นายนันทพงศ ทนดี
63083023953 นางสาวภัทรภรณ ภูริทัศนานันท 
63083023954 นางสาวภัทรธมน แซ�จ2าว
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ระดับปริญญาตรี

63083023955 นางสาวสริตา ศิริมังคลากุล
63083023956 นางสาวจินทนา พรมกามินทร 
63083023957 นายเกริก แก#วชมภู
63083023958 นางสาวรัตติกาล ซองชะลัย
63083023959 นายภานุ พงศ  อุดม รุ�งเรือง 
63083023960 นางสาวสิริยากร จอมแก#ว
63083023961 นางสาวรุ�งรัตน บํารุงจิตร 
63083023962 นางสาวเฉลิมขวัญ ป7ญญาคํา
63083023963 นางสาวพัชราภรณ อ�อนพงษ 
63083023964 นายพิรุณ ตุ�นจาอ#าย
63083023965 นายภาณุพันธ ชัยวงค 
63083023966 นางสาวนิภาพร ป7นคํา
63083023967 นางสาวปHยาภา แยะแป
63083023968 นางสาวพรรณพิไล แซ�ว�าง
63083023969 นางสาวศรสวรรค หรรษา
63083023970 นายธีรพงษ จันทร อุดม
63083023971 นางสาวบุษกร จิณะไชย
63083023972 นายชลาสินธ ศรีบุญเรือง
63083023973 นางสาวนฤมล จันทร ขาว
63083023974 นายธนากร ป7ญญายศ
63083023975 ว�าที่ร#อยตรีหญิงจารุณี เข่ือนเพ็ชร 
63083023976 นางสาวจิรนันท บุญมา
63083023977 นางสาวพนิตา จาร วิส
63083023978 นางสาวชเนรินทร วงค ปHนตา
63083023979 นางสาวกมลวรรณ เพียรตา
63083023980 นางสาวเฉลิมพร ยุกตะบุตร
63083023981 นางสาวพัชริดา ฝ7Uนแยง
63083023982 นายจิรวัฒน เวียงเงิน
63083023983 นางสาวดวงกมล กําแพงแก#ว
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ระดับปริญญาตรี

63083023984 นายณัฐพล พงษ เพ็ชรวิเศษ
63083023985 นางสาวศิริยา มากมี
63083023986 นางสาวจิราวรรณ บานใจ
63083023987 นายณัฐลภัส ป7ญญา
63083023988 นางสาวปวีณ สุดา ภวภาคภูมิ
63083023989 นายสุธิชัย ประเสริฐ
63083023990 นางสาวเกวลิน แก#วคําป7น
63083023991 นายมงคลชัย แก#วดี
63083023992 นางสาวกนกพร มูลดวง
63083023993 นางสาวณัฐณิชา ปHZนทอง
63083023994 นางสาวออมลออ พลอินทร 
63083023995 นางสาวนภัทสร อกนิษฐ กุล
63083023996 นายสุทธิพงศ มหาวรรณ 
63083023997 นางสาวปาริชาติ คําต�อม
63083023998 นายจิราวัฒน ลํามะเสน
63083023999 นางสาวกัญญาลักษณ เรืองฤทธ์ิ
63083024000 นายขวัญชัย รักเจริญ
63083024001 นางสาวภิญธิญา อินทโชติ
63083024002 นางสาวพจนีย มีจินา
63083024003 นายชัชวาลย โพธิ
63083024004 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุวิภา เทพอุตม 
63083024005 นายณัฐพงศ เจริญมิตร
63083024006 นางสาวชลาลัย พวงสุวรรณ
63083024007 นางสาวปาลจารี อินยาวิเลิศ
63083024008 นางสาวสธนพร แหลมคม
63083024009 นางสาววิจิตรา หล#าคําเป1ยง
63083024010 นางสาววิสสุตา สําราญศรี
63083024011 นางสาวสุแพรวพราว ดาวแก#ว
63083024012 นายธนภัทร ป7ญญาวุฒิ
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ระดับปริญญาตรี

63083024013 นางสาวกรวรรณ อ�องนา
63083024014 นางสาวอภิญญา เข่ือนแก#ว
63083024015 นางสาวณิชากร พรธรรมพิทักษ 
63083024016 นายภาณุพันธ ตันอินต�ะ
63083024017 นายไอลวิน มนตรี
63083024018 นางสาวประวีณา สมศรี
63083024019 นางสาวธนัยพร รักเรียน
63083024020 นางสาวภานุชนารถ สุริยะ
63083024021 นายพิชYุตม ศรีใส
63083024022 นายวสันต อินทะ
63083024023 นางวันวิสาข คําเงิน
63083024024 นางสาวฐิติพร เปTงคําตา
63083024025 นางสาวปารีณา นิมาแสง
63083024026 นางสาวลัดดา มูลสา
63083024027 นางสาวศิริธัญญา ฟุJมเฟ_อย
63083024028 นางสาวศิรัชชรินทร ถนอมสัตย 
63083024029 นายธนัฐ วุฒิศรี
63083024030 นายวีระชัย วงค ขุ�ย
63083024031 นางสาวสุภาดา อัศวินภูเขา
63083024032 นางสาวสุชาวดี เมาลี
63083024033 นางสาวเจนจิรา ป7นวารี
63083024034 นายกรวิทย ใจชื่น
63083024035 นางสาวโสภิดา ใจวงค 
63083024036 นางสาวเอื้ออังกูร แก#วเกิด
63083024037 นางสาวลภัสสิริณ ธนิตสิริโรจน 
63083024038 นายดนุนัย มะโนชัย
63083024039 นายณัฐวุฒิ คําใจ
63083024040 นางสาวรุจิราพร จันทร สิงห 
63083024041 นางฐาปณี ไชยจันลา
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63083024042 นางสาวเสาวลักษณ สมเทพ
63083024043 นางอัจฉราพรรณ สมใจ
63083024044 นางสาวอัญชลี กองใจ
63083024045 นายณัฐวุฒิ สานะ
63083024046 นายกรกฏ เนียนไธสง
63083024047 นายบุญโชติ เปTงป7นต�ะ
63083024048 นางสาววรัญญา ศรีธิเลข
63083024049 นางสาววรรณนิสา ลําปน
63083024050 นายสิษฐวัศ อนุพงศ หิรัญ
63083024051 นายร�Wงนที คําเรืองฤทธ์ิ
63083024052 นางสาวรพีพร เพ็ชรเลี่ยม
63083024053 นางสาวชญาณ นันท แก#วสิงห สุ
63083024054 นายวชิรพงศ เทพวีระกุล
63083024055 นายอดุลวิทย บุญธิมา
63083024056 นางสาวดอกฟRา จองลือ
63083024057 นายวาทิน กุลนาวงค 
63083024058 นายณัฐดนัย เพียรธรรม
63083024059 นางสาวพรรวินท พลเจริญ
63083024060 นางสาวสุทธนุช เรืองรองกูล
63083024061 นางสาวนิราวรรณ ธิคํา
63083024062 นางสาวปHยะธิดา จันตะปะตุ
63083024063 นางสาวปุณยภา ซางสุภาพ
63083024064 นายบรรหาร ศรีวิชัย
63083024065 นางสาวจินตนา โยระภัตร
63083024066 นายจักรกฤษณ เทพวงศ 
63083024067 นายวุฒิชัย แรงจริง
63083024068 นางสาวกุลธิดา สิงห สี
63083024069 นายประภากร ยอดดี
63083024070 นายพงษ เทพ อินจันทร 
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ระดับปริญญาตรี

63083024071 นางสาวธัณญนันท พงศ หน�อแก#ว
63083024072 นางสาวศรัณย รัชต รักเกียรติ
63083024073 นางสาวกอบกุล บุญเกิด
63083024074 นางสาวปราณี ลําเต็ม
63083024075 นายนที นุชนิยม
63083024076 นางสาวกวิสรา บุญสุข
63083024077 นางสาวปาณิสรา โสภณเชาวกรกุล
63083024078 นางสาวกาญจนา ป7ญญาคํา
63083024079 นายชิติพัทธ นะสีดา
63083024080 นางสาวสุนทรี ทิศสอน
63083024081 ว�าที่ร.ต.หญิงสุทิพรรณ วงศ ป7น
63083024082 นางสาวพนิตานันท สุขตัว
63083024083 นางสาวณิชชมนันท ใจคํา
63083024084 นางสาวกมลชนก จันทร วงค นันท 
63083024085 นางสาวปริณฑิกา เสนาค#าไม#
63083024086 นางสาวอารียา ศรีวุฒิเมธา
63083024087 นายธนกร อินต�ะเข่ือน
63083024088 นางสาวพัณณิตา อุตยะราช
63083024089 นางสาวกุลนาฎ ไชยวรรณ
63083024090 นายประกฤต กิริยา
63083024091 นายวัชระ ปางจันทร 
63083024092 นายธราพงษ ลุละวัน
63083024093 นายทศพร บ�อบัวทอง
63083024094 นางสาวสิริมา สุขใจ
63083024095 นางสาวพรทิพย กําลังช�วย
63083024096 นายอริญชัย วิชา
63083024097 นางสาวอมราภรณ วินันท 
63083024098 นางสาวพิชญ สินี คําแสดวงค 
63083024099 นางสาววันทนา จันต�ะก2อง
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ระดับปริญญาตรี

63083024100 นางสาวมณีกานต วิจารา
63083024101 นายหัตถพงศ วงษ ตาเขียว
63083024102 นางสาวดวงใจ จันมา
63083024103 นางสาวสุธาวัลย ยศจันทร สาร
63083024104 นางสาวนาถฉัตร มาดี
63083024105 นางสาวอภิชญา สิงห คราช
63083024106 นางสาวพรพิมล สีเม#า
63083024107 นางสาวสมฤดี พันธ สน
63083024108 นางสาวอรอนงค บงกชศรีจินดา
63083024109 นางสาวพีรสุดา พงษ กษัตริย 
63083024110 นายกําชัย เรืองภูผาพันธ 
63083024111 นางสาวชุติมา ใจหา
63083024112 นางสาวเจนจีรา สายธิ
63083024113 นายศุภณัฐ กิวัฒนา
63083024114 นายธวัชชัย ไชยโย
63083024115 นางสาวธิดารัตน ชมภู
63083024116 นางสาวนภารัตน ใจเย็น
63083024117 นางสาวกัญญารัตน ขัดฝ7Uน
63083024118 นางสาวเนตรนภา เออ#าย
63083024119 นายศราวุธ อุ�นป7Pน
63083024120 นางสาวณพัชญา ยศปHนตา
63083024121 นางสาวพิติยา เต2จะยา
63083024122 นางสาวภาสิรี เชื้อเมืองพาน
63083024123 นางกาญจนา กันทวัง
63083024124 นางสาวภานุชนาฎ มงคล
63083024125 นางสาวภัทรวดี ยองเพชร
63083024126 นางสาวกฤตยา ราชกันทร
63083024127 นายอนุสรณ ลาบุตรดี
63083024128 นางสาวพรทนา ป7นศิริ
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ระดับปริญญาตรี

63083024129 นางสาวศิริพร อนานู
63083024130 นายทศพร โปJงสม
63083024131 นายพงค พร กะนะ
63083024132 นางสาวธันยพร นาตัน
63083024133 นางสาวเขมจิรา คําแสนศรี
63083024134 ว�าที่ร#อยตรีหญิงณัชริน ชมม่ิงขวัญ
63083024135 นายกฤติน ทาศรี
63083024136 นางสาวปรัชวัน อ�อนคง
63083024137 นางสาวกาญจนา บุญญประภา
63083024138 นางสาวศิริพร ใจยา
63083024139 นางสาวชนม นิภา ชุมภูเมือง
63083024140 นายเอกรัฐ มัสนิท
63083024141 นางสาวสัณห สินี ทองแสง
63083024142 นายธนกฤต ศิริพรสมบัติ
63083024143 นายชัยยันต อ�อนน#อม
63083024144 นางสาวพิมพ ผกา ออมแก#ว
63083024145 นางสาวภรณ ทิพย สมทรัพย 
63083024146 นางสาวอัจฉราภรณ วิรากร
63083024147 นางสาวชุติกาญจน กุนาใจ
63083024148 นางสาวแกมกมล ไชยกันทา
63083024149 นางสาวมัลลิกา ดํารงค 
63083024150 นางสาวยุรฉัตร จอมจันทร 
63083024151 นายจักรกฤณ วังทัน
63083024152 นางสาวณิชกมล ทาเศรษฐ 
63083024153 นายชัยนันท บาลไทยสงค 
63083024154 นายกกฤษณะ มณี
63083024155 นางสาววรวลัญช เขยสุข
63083024156 นางสาวพิมพ พิชชา ศรีพายัพ
63083024157 นางสาวโสรดา ศักด์ิบําเพ็ญกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024158 นายภัทรวัฒน วรวัลย 
63083024159 นางสาวรวิสรา แสงสว�างพิพัฒน 
63083024160 นางสาวสุกัญญาภรณ เป1ยงเก2
63083024161 นางสาวสุภาพร แปงกาศ
63083024162 นายจาตุโชติ ต�ะวันนา
63083024163 นางสาวศตพร ศรีชัย
63083024164 นางอนงลักษณ พิทูลรัตนะ
63083024165 นายวินทร พุทธเมฆ
63083024166 นางสาวชลกนก ขยันขาย
63083024167 นางสาวจริญญา เคียนถา
63083024168 นายรณชัย สลีอ�อน
63083024169 นายกฤษกร คําแสง
63083024170 นางสาวภาวิสา ยะกะชัย
63083024171 นางสาวเมทินี ชมภูสว�าง
63083024172 นายธงชัย เกสโรทยาน
63083024173 นายประจักร ฟูวิโรจน 
63083024174 นางสาวอิสราภรณ ยอดแก#ว
63083024175 นางสาวสุขุมาภรณ ยะมะณี
63083024176 นางสาวสุพิชฌาย วันชนะ
63083024177 นางสาวกัลยารัตน ปHนตายศ
63083024178 นายสยาม สักลอ
63083024179 นางสาวจรุวรรณ ทัศนีย 
63083024180 นางสาวปรียาภรณ ขัติมงคล
63083024181 นายพิศณุ กุญจณะ
63083024182 นางสาวลออรัตน ตาทา
63083024183 นางสาวกันดา ท�าวัง
63083024184 นางสาวอรพินท อินเขียว
63083024185 นายสาธิต ยอดธนาทอง
63083024186 นางสาวมาริกา จะวะนะ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024187 นางสาวรสริน งามช�วง
63083024188 นายภัทรพล ทัศจันทร 
63083024189 นางสาวกัญญารัตน พรคํา
63083024190 นายฉัตรชัย ไฝเครือ
63083024191 นายนภสินธุ เนตรแสนสัก
63083024192 นางสาวระพีพรรณ เรือนเปTง
63083024193 นายนันทวัฒน โนวรรณ
63083024194 นางสาวชุติมณฑ พันกันทะ
63083024195 นางสาวโรสรินพร อินชื่น
63083024196 นางสาววานิษา ลังกาพยอม
63083024197 นางสาวจิรนันท เนตรประดิษฐ
63083024198 นางสาวเพ็ญพิชญา จอมคํา
63083024199 นายกันตินันท วิชัยรัตน 
63083024200 นางสาวณภัค ไชยยา
63083024201 นางสาวจารุพร ฟองอินทร 
63083024202 นางสาววรัชยา ศรีวิชัยวงค 
63083024203 นายพงศกร วุฒิเดช
63083024204 นายกฤษดินทร หม่ันไร�
63083024205 นางสาวอนุสรา ลอยมาปHง
63083024206 นางสาวทิพรัตน มูลเมือง
63083024207 นายกฤษณะ ยาป7น
63083024208 นางสาวยุพเรศ กันทใจ
63083024209 นางสาวพรสุดา วงศ แก#ว
63083024210 นางสาวเปรมฤดี มูลยังกาย
63083024211 นายธนชิต ถือม่ัน
63083024212 นายภานุพงศ กาวินคํา
63083024213 นางสาวศรัณยพร จันทวรรณ
63083024214 นางสาวรัชฎาภรณ สิทธิกา
63083024215 นางสาววิวรรณา เหลืองเมฆา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024216 นายปรัชญา มหายศนันท 
63083024217 นายปองคุณ ธนะขว#าง
63083024218 นางสาวจุฑาทิพย แสงทอง
63083024219 นางสาวอภิจารีย อินทรีย 
63083024220 นางสาวศิริพร จริตบุญ
63083024221 นางทิฏฐิธัญ สว�างศรี
63083024222 นางสาวณภัทร คําวงค ษา
63083024223 นายศิราสิทธ์ิ เจียรพินิจนันต 
63083024224 นายโสฬส ธนันชัย
63083024225 นางสาวมณิสร เรืองแก#ว
63083024226 นางสาวพรธิดา โพธิ
63083024227 นางสาวนัชรีวรรณ ต�ะเรือน
63083024228 นางสาวรัชนีกร สีธิวงค 
63083024229 นายสนันตย อนุมา
63083024230 นายกิตติทัศน อินต�ะวงค 
63083024231 นายสายฟRา โยธา
63083024232 นางสาวสุวิมล สุจิตต 
63083024233 นางสาวมีนา เลาหตีรานนท 
63083024234 นางสาวจิรมาส สิทธัญ
63083024235 นายคณาศักด์ิ ธงลังก2า
63083024236 นางสาวกัญญาภัค นวลสนิท
63083024237 นางสาวสิดาพร แท�งทอง
63083024238 นางสาวพัชรภรณ วงษ โสมะ
63083024239 นางสาวดวงกมล นาวาเงิน
63083024240 นางสาวนิตยา ปRางอินทร 
63083024241 นางสาวมัตติกา เรือนมูล
63083024242 นางสาวเพ็ญนภา จันทร โพยม
63083024243 นางสาวปุณณภา วงละคร
63083024244 นางสาวกัญญาณัฐ ต�ะยามัน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024245 นางสาวสุดารัตน ญาณป7ญญา
63083024246 นางสาววนัสนันท โพธินาม
63083024247 นางสาวมณีนุช ทัพพพันธ 
63083024248 นางสาวณัฐธิดา คํานุ
63083024249 นางสาวภัชฎาภรณ ศรีจันทร 
63083024250 นางสาวพลอยฤทัย ขดานทอง
63083024251 นายณัฐพล มาโยง
63083024252 นางสาวรัชดาพร ป7นคํา
63083024253 นางสาวโสภา สอาดอิน
63083024254 นางสาวกัลยาณี สีจา
63083024255 นางสาววันทนีย คงความสะอาด
63083024256 นายอัมรินทร รัตนสีนุรางกูร
63083024257 นายพัชรพงค วัชรปรีชา
63083024258 นายชัยวัฒน อินถานันท 
63083024259 นางสาวณัฏฐ ธญา คํามี
63083024260 นางสาววชิราภรณ ตาวงค 
63083024261 นางสาวรัชดาภรณ เม#ากําเนิด
63083024262 นายธนากร สุริยะมณี
63083024263 นางสาวเสาวณีย แจ�มจันทร 
63083024264 นางสาวพินพิไล วงค คําแดง
63083024265 นางสาวนิชนันท บัวระกฏ
63083024266 นางสาววริษฐา สมุทรเพ็ชร
63083024267 นางสาวสุพิชญา มาอุ�น
63083024268 นายภคินท ชัยรังษี
63083024269 นางสาวสุพรรษา กาบเก๋ียง
63083024270 นายพัชรพล ชัยบุรี
63083024271 นางสาวกานติมา ป7ญญาอ#าย
63083024272 นางสาวปภัสรา เพชรพิชัย
63083024273 นางสาวธัWญลักษณ วงค แสนสี
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63083024274 นางสาววทันยา ไชยวงศ 
63083024275 นางสาวชลันดา ยะผูก
63083024276 นางสาวกิตติกาญจน วรรณใจ
63083024277 นางสาวธัญญาลักษณ ป7ญญา
63083024278 นางสาวณัฐกานต งอยจันทร ศรี
63083024279 นางสาวกลอยใจ ชมภูทิพย 
63083024280 นายอภิวัฒน แสนใจ
63083024281 นางสาววรรณภาพร เพียรนา
63083024282 นางสาวรสสุคนธ ตันกูล
63083024283 นายจอมเพชร ใหม�ดี
63083024284 นางสาวมณฑิรชา ชัยวรรณ
63083024285 นางสาวณชารีญา วัฒนมาลา
63083024286 นายวัชรนนท สมนึก
63083024287 นางสาวพิชญา ขันไชย
63083024288 นางสาวสุภาวดี สุฤทธ์ิ
63083024289 นางสาวภัทรียา ทิพเนตร
63083024290 นางสาวประกายแก#ว กลิ่นกุหลาบ
63083024291 นางสาวธัญญลักษณ ยศอาจ
63083024292 นางสาวสร#อยทิพย ทะริน
63083024293 นายจิรทีป คําตา
63083024294 นางสาวสิริสกุล บุญนัด
63083024295 นายภูบดินทร ยาโน
63083024296 นางสาวสุมิตรา มีงาม
63083024297 นางสาวธัญลักษณ คําฟู
63083024298 นายวีรศักด์ิ ยอดรัก
63083024299 นายพัฒนพงษ รักสัตย 
63083024300 นายภาณุวัตร บุญป7Pน
63083024301 นางสาวขนิษฐา สองเมือง
63083024302 นางสาวสุนิสา ทองสา
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ระดับปริญญาตรี

63083024303 นายพิสิทธ์ิ คงฐิติไท
63083024304 นางสาวนริศรา สาทา
63083024305 นางสาวธัญรดี จิธุพนธ 
63083024306 นายวันเฉลิม แสนคําลือ
63083024307 นางสาวโยธกา ชัยยา
63083024308 นางขวัญหทัย อุปนันท 
63083024309 นางสาวศิริลักษณ ธรรมใจ
63083024310 นางสาวสุทธิดา มาละเงิน
63083024311 นางสาวลลิตา นันทชัย
63083024312 นางสาวกานต สินี วิลัยลักษณ 
63083024313 นางสาวสโรชา ทะใจ
63083024314 นายสุริยา ชุมภูศรี
63083024315 นางสาวนภัสสร เปTนศรี
63083024316 นางสาวสุดารัตน นันทจุล
63083024317 นางสาวลลิตตา แสนศรี
63083024318 นางสาวณัฐศมนฑ ทาวรรณะ
63083024319 นายกฤตพจน นันตะกูล
63083024320 นางสาวณัฐนิชา ยศโชคธนานนท 
63083024321 นางสาววิไล วงศ บุญชัยเลิศ
63083024322 นางสาวเขมิสรา ใสส�อง
63083024323 นางสาวรวินท นิภา ปรานปราชญ 
63083024324 นางสาวกัญญารัตน ใจอ#าย
63083024325 นายธนัญชัย สีต�ะสาร
63083024326 นางสาวเสาวลักษณ บุญเจริญ
63083024327 นางสาวนลินรัตน ธนภณไชยศานต 
63083024328 นางสาวพรทิพา ตาอ#าย
63083024329 นางสาวเจนจิรา สุรินต�ะ
63083024330 นางสาวเต็มศิริ สุวรรณ
63083024331 นายณัฐวุฒิ ต�ะเจริญ
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63083024332 นางสาวศุภลักษณ รุ�งเรือง
63083024333 นางสาวภาณุมาศ อนันทสุข
63083024334 นายคณพิชญ พัฒนกุลวาคี
63083024335 นางศุนิตา รุณผาบ
63083024336 นางสาวอรณภา เชียงแขก
63083024337 นางสาวปHยะพร มะลิวัลย 
63083024338 นางสาวจิตฤทัย ประทุมมาเกษร
63083024339 นางสาวนัฐชา วงศ ป7ญโญ
63083024340 นางสาววนิดา ใจมา
63083024341 นายธวัชชัย ทุนม่ิง
63083024342 นางสาวพัชรี แสงจันทร 
63083024343 นางสาววีณา สุวรรณโน
63083024344 นางสาวสุมิตรา อินต�ะบุรี
63083024345 นางสาววลิดา จาริเพ็ญ
63083024346 นางสาวรสสุคนธ สินทรัพย 
63083024347 นางสาวนลินี อุทัย
63083024348 นางสาวสิริยากร จันทิมา
63083024349 นายสมพร ห�มเมืองมา
63083024350 นางสาวอรพรรณ สุยะใหญ�
63083024351 นายณัฐวัตร อุดปวง
63083024352 นางสาวสุภาภรณ พรหมทัศน 
63083024353 นางสาวศศิธร แสงปRอ
63083024354 นายอัครชัย ครุฑนรสิงห 
63083024355 นางสาวนารีรัตน กันทะรส
63083024356 นายวัชรากร จักทร
63083024357 นางสาวกาญจนา วรรณภิละ
63083024358 นางสาวณัฐชยา ไสกาง
63083024359 นางสาวจุฑารัตน หม่ืนจ้ี
63083024360 นางสาววราภัสร กองมา
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63083024361 นางสาววิภารัตน ซ#อนฝ7Uน
63083024362 นางสาวเบญจพร แอมป7ญเยา
63083024363 นางสาวมณช พิชา ทองสุข
63083024364 นางสาวธัญยพร ไชยวงค 
63083024365 นางสาวอภิรดี หายโศรด
63083024366 นางสุรีย พร ประเสริฐ
63083024367 นางสาวสิริยากร กิติมูล
63083024368 นางสาวนภัสรัญช กันคํา
63083024369 นางสาวสิรินยา พงศ ใจ
63083024370 นายวิทยา บรรทึก
63083024371 นางศิริออน อ�อนทอง
63083024372 นายสุริยันต จันทรา
63083024373 นางสาวชุติมา ไตรคังคา
63083024374 นางสาวเอมิกา ถาวร
63083024375 นางสาวปริตา บุญชอบ
63083024376 นางสาวนภาพร เทียนอินทร 
63083024377 นางสาวกนกพร นันไชยวงศ 
63083024378 นางสาวมนสิการ สัญชาติไทย
63083024379 นายปริญญา สาคร
63083024380 นางสาวภัสชราภา ทัศนปรีดา
63083024381 นางสาวนันทินี มูลสุข
63083024382 นายปฐมพงศ สุดสาย
63083024383 นางสาวพรรษมล จันทร  รัตนา
63083024384 นายปภพ เลิศมีมงคลชัย
63083024385 นางสาวอริษา อินเสาร 
63083024386 นางสาวผุสชา อนันตรัตน 
63083024387 นายชุติพันธุ สุพงษ 
63083024388 นายสุวิจักขณ ฮุ�นสวัสด์ิ
63083024389 นางสาวนงลักษณ หัวนา
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63083024390 นางสาวมาริษา อายุยืน
63083024391 นายปวรัตน ป7ญญาธิ
63083024392 นางสาวบาจารี พระพรเพ็ญ
63083024393 นายนพรัตน ศรีชมภู
63083024394 นางสาวแสงเดือน ไชยทะนุ
63083024395 นางสาวรัตติยา อ�อนจันทร 
63083024396 นางอรวิณี โพธ์ิหมุด
63083024397 นางสาวพัชราภรณ ณ น�าน
63083024398 นางสาวเกศวรินทร แห#วเพชร 
63083024399 นายกิตติชัย หงษ ทอง
63083024400 นางสาวกัลยา อุ�นนันท 
63083024401 นางสาวพรภิญญา ป7ญญาไชย
63083024402 นางสาวณหฤทัย สร#อยคํา
63083024403 นางสาวศิริวิมล โพมา
63083024404 นางสาวบุศราภรณ ศิริธร
63083024405 นายเกรียงศักด์ิ สมมะนะ
63083024406 นางสาวกาญจนา ยาสกุล
63083024407 นางสาวนภาทิพย อุปละ
63083024408 นางสาวพัชราภรณ มันธิมา
63083024409 นางสาวศิรินทิพย หนองแก#ว
63083024410 นางสาวพิมชนก สุริยะพรหม
63083024411 นางสาวธัญลักษณ สิงห โทราช
63083024412 นางสาวณชนก อินมี
63083024413 นางสาวพัชริดา ใจเขียว
63083024414 นางสาวปราาภรณ ความเพียร
63083024415 นางสาวพิมพ ชนก อุ�นทอง
63083024416 นายจิรวัฒน ดวงแก#ว
63083024417 นางสาวกาญจนา แสนคํา
63083024418 นางสาววิศัลยา  ูจูใจแจ�ม
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63083024419 นางสาวธัญญาลักษณ จําคํา
63083024420 นางสาวศุภานัน มุจรินทร 
63083024421 นางสาวธัญญารัตน กาศเกษม
63083024422 นางสาวกาญจนา รอดไพร
63083024423 นางสาวมนัสนันท ยศพรม
63083024424 นางสาวเจนจิรา เวียงเงิน
63083024425 นางสาวยุพเรศ คําชื่นวงศ 
63083024426 นางสาวกัญญ วรา งานดี
63083024427 นางสาวจิณห นิภา กล�อมกมล
63083024428 นางสาวอโณทัย สิงห ขาว
63083024429 นางสาวอมิตา จิตต บุญ
63083024430 นางสาวกัญญาภัค บุญการินทร 
63083024431 นางสาวปรียาภรณ ปHนตาปHน
63083024432 นางสาวอัมพร อุดปRอ
63083024433 นางสาวเพชรรัตน มุขเพ็ชร
63083024434 นางสาวกุลวดี รักษาวงศ ตระกูล
63083024435 นางสาวสุธิพร กมลชาติชาย
63083024436 นางสาวชิดชนก ภวันนา
63083024437 นายภูรินทร ถาน�าน
63083024438 นางสาววลัยลักษณ เชื้อก2อง
63083024439 นางสาววรัญญา ใฝJไพโรจน 
63083024440 นางสาวธิติมา กามะวิถี
63083024441 นายกรกต ป7นทา
63083024442 นางสาวชลารินทร ไชยอุ�น
63083024443 นางศิวาพร ใจกาศ
63083024444 นางสาวชลนันท ขยันขาย
63083024445 นางสาวปรีญาพร เจริญพร
63083024446 นางสาววีรินทร ภัทร วิชญ วรัชยา
63083024447 นายณัฐดนัย แสงทอง
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63083024448 นางสาวมณฑณัชย พงศ รัชวัฒน 
63083024449 นายปHยะพงษ ดวงปHนตา
63083024450 นางสาวชนิกานต คําไทย
63083024451 นายพีรณัฐ สิทธิประภาพร
63083024452 นางสาวภาภัณฑ มะเทวิน
63083024453 นางสาวนิภาพร ตันเครือ
63083024454 นางสาวกัณฐิกา ปาลี
63083024455 นายนพดล อินริสพงค 
63083024456 นางสาวกมลชนก บัวเทศ
63083024457 นางสาวสุคนธ รัตน กันทา
63083024458 นายจิรพงศ ป7นเจิง
63083024459 นายอุกกฤษฏ ธรรมป7ญโญ
63083024460 นางสาวเมณิการ ตันอิน
63083024461 นางสาวฐิติพร ใจมา
63083024462 นางสาวยุวดี บุญเรือน
63083024463 นางสาวกนกวรรณ บํารุงนา
63083024464 นายณัฐธกร ตาก2า
63083024465 นางสาวคติยา มาหล#า
63083024466 นางสาวพิมนภัทร กรรณรัตน ศรีมา
63083024467 นายณัฐพล จิตใหญ�
63083024468 นางสาวกฤษติยา หัวนา
63083024469 นายรุ�งนคร ดอนมูล
63083024470 นายธนาคม ชะเอม
63083024471 นางสาวสิรินยา สอดสี
63083024472 นางจรรยา เปTงเจริญ
63083024473 นางสาวลลิตา แก#วสุริยะ
63083024474 นางสาวชนันยา วงศ สมศักด์ิ
63083024475 นางสาวสายรุ�ง ทองสุข
63083024476 นางสาวเสาวนีย ต�ะต๊ิบ
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63083024477 นางสาวเพ็ญนภา มณีไชย
63083024478 นางสาวสุภาวดี ทาบุญสม
63083024479 นางสาวฐิติมา จันทร หอม
63083024480 นางสาวพิชชาภัทร ธงเทียน
63083024481 นางสาวสุดารัตน พงษ ธรรม
63083024482 นางสาวรัตติญา ใจหงอก
63083024483 นางสาวจิรชยา ขัติรัตน 
63083024484 นายนิรวิทย เย็นจิต
63083024485 นางสาวอัจฉราภรณ ภาคภูมิ
63083024486 นางสาวมัณฑณา อยู�แก#ว
63083024487 นายธีรยุทธ สุทา
63083024488 นายวัฒนครินทร ศรีพฤกษ 
63083024489 นายจีราวัฒน ขยันการ
63083024490 นายพิสิฐชน ศรีเลศิลปQ
63083024491 นางสาวภัทรธีรา อินพลับ
63083024492 นางสาวณัฎฐกานต บุญเจริญ
63083024493 นางสาวผ�องพรรณ ขันคําต้ัง
63083024494 นางสาวศิริรัตน มงคล
63083024495 นางสาวกันยา พิลาศร
63083024496 นางสาวกรรณิการ ชัยสงคราม
63083024497 นางสาวศุภลักษณ บั้งเงิน
63083024498 นายศุภกิตต์ิ แก#วเกตุกวีรัตน 
63083024499 นางสาวจิราภา เด�นสม
63083024500 นายศุภกานต ไพรสีเขียว
63083024501 นายวีรพล ภูบาล
63083024502 นายจักรี ไชยมงคล
63083024503 นางสาวกมลวรรณ ป7นกิติ
63083024504 นางสาวสุทธิดา อินเทพ
63083024505 นางสาวดารินทร สายทอง
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ระดับปริญญาตรี

63083024506 นางสาวพาณีณัชญ สกุลยุทธเสนี
63083024507 นางสาววรรณิภาพร มูลฟู
63083024508 นางวารุณี กันธะ
63083024509 นายพงศา วิชิตวรสาร
63083024510 นายปHยะ เตจ�ะนัง
63083024511 นายวีรพงศ เสือเรือง
63083024512 นายนพพันธ เตชะ
63083024513 นายเชิดชัย แก#วโก2
63083024514 นางสาวดวงธิดา มีไฝ
63083024515 นายคุณานนท มาลาหวน
63083024516 นายธวัชชัย มานิตย 
63083024517 นางสาวณภัสร ชญภรณ เพชรรัชต เมธา
63083024518 นายประวัติ วะรีวะราช
63083024519 นางสาวอัณณ ณิชา พลรัตนพัฒน 
63083024520 นางสาวสุวรัตน แสงอรุณศิริ
63083024521 นายป7ณณพัฒน ศุภราภรณ 
63083024522 นางสาวอารีรัตน สิทธิวงศ 
63083024523 นางสาวชนันท ธิดา ไชยพูนรัตน 
63083024524 นางสาวอรัญญา อุดปRอม
63083024525 นางสาวอมรรัตน สิงหะเสนี
63083024526 ว�าที่ร#อยตรีอภิสิทธ์ิ จินดาวัล
63083024527 นายธาดา พุทธวงค 
63083024528 นางสาวไอมิ นาคามูรา
63083024529 นางสาวศิรินันท อินต�WWWWะวัง
63083024530 นางสาวนิชาภา เขตรการณ 
63083024531 นางสาวธนาวัลย อินต�ะเป1ยง
63083024532 นางธันยนันท ชื่นนุติมงคล
63083024533 นางสาวญานิศา รุ�งธิติธรรม
63083024534 นางสาวกมลลักษณ สมพร
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024535 นางสาวศุภรินทร ดําชมทรัพย 
63083024536 นางสาวรัตนาภรณ กันทะยวง
63083024537 นายกษิกฤษฏ์ิ จิตตรง
63083024538 นายศุภกร ศรีสุวรรณ
63083024539 นางสาวพิมพ กมล จ้ีทิตย 
63083024540 นางสาวพัทธนันท ป1นัง
63083024541 นายศักด์ิสิทธ์ิ กองจันทร 
63083024542 นางสาววิชชุนี วิชาหา
63083024543 นายวิชาญ กันธะวงค 
63083024544 นางสาวณัฎฐณิชา พรมภักดี
63083024545 นางสาวศิริพร บุญแปง
63083024546 นายวิศิษฎ เฉพาะธรรม
63083024547 นางสาวกานติมา สายวงศ ใจ
63083024548 นายสิทธินนท แนวลาด
63083024549 นายสุรศักด์ิ กงมะลิ
63083024550 นางสาวนิถาธร ป7ญญาโน
63083024551 นางสาวชนม นิภา หล#าดวงดี
63083024552 นางสาวสิริรุ#ง สีนวลใหญ�
63083024553 นางสาวปHนปHนัทธ ปHZนชูทอง
63083024554 นางสาวชนากานต อุตคํา
63083024555 นางสาววณัฐชยา มณีนิล
63083024556 นายกิตติวินท ใจคํา
63083024557 นางสาวธาวิณี อธิยะ
63083024558 นายอภิวงศ ระไหวนอก
63083024559 นายธีรเมธ ไชยแสงสุขกุล
63083024560 นายสุวรรณพงศ มีบึงพร#าว
63083024561 นางสาวศรินญา ใจมี
63083024562 นางสาวอาทิตยา ธรรมใจ
63083024563 นายศิวัช ปารมี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024564 นางสาววัลลภา ตาสา
63083024565 นางธมลวรรณ ฐิติธนรัตน 
63083024566 นางสาวรวินันท สุตา
63083024567 นายจตุพล ม่ังจ๋ิว
63083024568 นางสาวรมย รวินท นวลแขว�ง
63083024569 นายศรัญยู แก#วธรรมมา
63083024570 นางสาวเบญจรัตน เขยฟู
63083024571 นายเฉลิมศักด์ิ อินทจักร 
63083024572 นางสาวอริษา ยาวิชัย
63083024573 นางสาวสุภัจฉรี จันทร ปHยรัตน 
63083024574 นางสาวภัสสร ศรีคําลือ
63083024575 นายอุเทน ทาป7ญญา
63083024576 นายธรานนท รุ�งเรือง
63083024577 นางสาวฐานิตา เวียงทอง
63083024578 นายเกษมสันต กาศเกษม
63083024579 นางสาวศุภลักษณ เตชะเลิศพนา
63083024580 นางสาวนริศรา บุญทาขันแก#ว
63083024581 นางสาวณัชชา ปาพันธ 
63083024582 นางสาวอาทิตยา ธรรมหม่ืนยอง
63083024583 นางสาววันวิสา สุจิตตารมย 
63083024584 ว�าที่ ร.ต.จักรกฤษ ณ ลําปาง
63083024585 นายศุภกิจ อินหมอก
63083024586 นายธนกร กันทะลึก
63083024587 นายทัณฑวัต พุทธวงค 
63083024588 นางสาวศศิธร ไชยเตกุล
63083024589 นางสาวนภสร ใจดา
63083024590 นายตะวัน คําภีร 
63083024591 นางสาววัชรี ตันโน
63083024592 นางสาวก่ิงกาญจน ยศทะนะ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024593 นายนพกร ดอนแก#ว
63083024594 นางจริญญา น#อยคํากอง
63083024595 นางสาวหนึ่งฤทัย จ�างจํารัส
63083024596 นางสาวศิริขวัญ นวลมา
63083024597 นายเทพอรุณ ทองศิริ
63083024598 นางสาวชลฤนาท ประทุมมา
63083024599 นางสาววราพร ก2าแปง
63083024600 นายพีร บุรุษพัฒน 
63083024601 นายวศิน คําภิระวงศ 
63083024602 นางสาวกุลณัฐ สงบใจ
63083024603 นายศตวรรษ สามารถ
63083024604 นายศิววัธน ใจวัง
63083024605 นางสาวดวงหทัย ใจมุข
63083024606 นางสาวณัฐพัชร พิตรพิบูลภวัต
63083024607 นางสาวฐิติพร อ#นสําราญ
63083024608 นางสาวพรญาณี วงค แสนศรี
63083024609 นางสาวพรทิพา เลาคํามี
63083024610 นางสาวศุทธินี อนุมัติ
63083024611 นางสาวชฎาภรณ จาเรือน
63083024612 นายสิทธิกร สมัคร
63083024613 นายฐิติวัสส ศรีสวรรค 
63083024614 นางสาวนภัทร ธมณฑ จันทร หอม
63083024615 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมวงศ 
63083024616 นายดนัย ภักดีสุข
63083024617 นางสาวปHยะนุช สิทธิมงคล
63083024618 นายศรเพชร เป1Zยมตาชู
63083024619 นางสาวศิริรัตน ขันไร�
63083024620 นางสาวมณีรัตน ชัยวงศ เหล็ก
63083024621 นายกิตติทัต ป7ญโญ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024622 นางสาวสุทธิพร นกแล
63083024623 นายเอิบเปรม ภู�มาลา
63083024624 นางสาวอัญชนา แหลมแท#
63083024625 นางสาวกันธิชา สุภามูล
63083024626 นางธัญญาลักษณ ชัตติกุล
63083024627 นางสาวพิชชากร เกตุเนียม
63083024628 นายภูริช ยลสิริวิช
63083024629 นางสาวรัฐติยา ทาผา
63083024630 นายธนุส กลิ่นสุคนธ 
63083024631 นางสาววิสสุตา ตฤษณานุกุล
63083024632 นางสาวไอรินทร ศรีกุนะ
63083024633 นางสาวศิรภัสสร อริยะภูมิ
63083024634 นายภานุพันธ คําเวียง
63083024635 นางสาวศิรินภา หนองกาวี
63083024636 นางสาววศิมล บุญเสริฐ
63083024637 นางสาวณัฐวดี สมใจมาก
63083024638 นางสาวพัชรากาญจน ใจกาศ
63083024639 นางสาวอรทัย ดวงใจ
63083024640 นายจักรพันธ จากศรีพรม
63083024641 นางสาวอรรัมภา ขอนเอิบ
63083024642 นายธนดล ก#างคํามา
63083024643 นางสาวศุภกานต จิรเบญจรัตน 
63083024644 นายวสันต วรรณชัย
63083024645 นายก#องเกียรติ แก�นแก#ว
63083024646 นายคณิศร คําบุรี
63083024647 นางสาววานิสสา อินเตจ�ะ
63083024648 นางสาวอัญจิรา ปHมาระ
63083024649 นางสาวชนิตา พูลศิลปQ
63083024650 นางสาวมนฑกานต พ่ึงบุญ
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ระดับปริญญาตรี

63083024651 นางสาวสุทธิดา วงศ กิติตระกูล
63083024652 นางสาวกานต สินี สุวรรณ
63083024653 นายอําพล สมใจ
63083024654 นางสาวณัฐธิดา ป7ญจบุรี
63083024655 นางสาวทิพวรรณ จันทร เพ็ญ
63083024656 นางสาวขนิษถา สวรรค ทอง
63083024657 นายเกียรติศักด์ิ สีทาน#อย
63083024658 นางสาวสุทิกา ศรีชุม
63083024659 นายวิวัธน วงค สีดา
63083024660 นายมนตรี แสนสาร
63083024661 นายณัชพล ฉายสุริยะกุล
63083024662 นายปHยะวัฒน ทรายคํา
63083024663 นางสาวภารดี เหล�าตระกูลไพร
63083024664 นางสาวกรรณิการ พรมมาบุญ
63083024665 นางสาวธนัชชา คําเรืองฤทธ์ิ
63083024666 นางสาวสุรีรัตน หม�องพิไชย
63083024667 นายกิษไนย อุตสาหบําเพ็ญ
63083024668 นายสุกฤษฏ์ิ ตันบัวคลี่
63083024669 นางสาวสิราวรรณ ใจกล#า
63083024670 นางสาวจินตวีร สุริยะโจง
63083024671 นางสาวสิริธิดา จันอู
63083024672 นายเจนวิทย มาลาศรี
63083024673 นางสาวสุณิสา ศรีพรม
63083024674 นางสาวเบญจรัตน สุภาทิพย 
63083024675 นายธีรศักด์ิ ทาอภัย
63083024676 นายธีรวัฒน จันทร ปHยรัตน 
63083024677 นางสาวรวิภา นิมงคล
63083024678 นางสาววรัญญา ก#อนแก#ว
63083024679 นางสาวผุสดี พรมแก#ว
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ระดับปริญญาตรี

63083024680 นางสาวฐิติพร พ่ึงตน
63083024681 นางสาวรัตนพร บินติอินทร 
63083024682 นายนฤเบศ เนตรทิพย 
63083024683 นางสาวสุทธิดา สายอุดร
63083024684 นายศิรวิทย สิทธิป7ญญา
63083024685 นางสาววศิรภรณ นันต�ะภูมิ
63083024686 นางสาวเยาวเรศ เรือนเปTง
63083024687 นายทัศน พล ขันเลข
63083024688 นางสาวปริชญา พรหมสิทธ์ิ
63083024689 นางสาวขวัญฤดี บุญประเทือง
63083024690 นางสาววิรัญตรี กาบแก#ว
63083024691 นางสาวศศิวิมล คําก2า
63083024692 นายวีระพงษ คําเพ็ง
63083024693 นางสาวหนึ่งฤทัย ป7นสา
63083024694 นางสาวเบญจมา บุตรอวน
63083024695 นางสาวศิริลักษณ ก่ิงแก#ว
63083024696 นางสาวอัญชนา เหมืองสาม
63083024697 นายธวัชชัย ใจเย็น
63083024698 นายไชยวัฒน คําด#วง
63083024699 นางสาวศิริลักษณ ร�อนทอง
63083024700 นายขจรยศ ปHงสุแสน
63083024701 นางสาวเปรมยุดา ติวาติน
63083024702 นางสาวสุพัตรา สิงห เชื้อ
63083024703 นางสาวณลิตา เชาวรกุล
63083024704 นายนัฐวุฒิ ธนะตา
63083024705 นายยนตร รัตน ธาราวรสัตย 
63083024706 นายสุเมธ สุทธวาสน 
63083024707 นายพิสิษฐ ชมสวนสวรรค 
63083024708 นางสาวกัลยาณี ท�าคล�อง
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63083024709 นางสาวสุชาดา คุณยศย่ิง
63083024710 นางสาวพรสินี สีนา
63083024711 นางสาวจิราภรณ ซุนสัก
63083024712 นายชาญณรงค โปธิ
63083024713 นางสาวสโรชา เรียนม่ัน
63083024714 นางสาวกัญจนพร บุญมาก
63083024715 นางสาวแสงอุทัย แสงเหล็ก
63083024716 นางสาวกฤติยา วงค คีรี
63083024717 นางสาวจิรัชญา ศรีพลพรรค
63083024718 นางสาวสุพพัตรา ขุนหาญ
63083024719 นางสาวอรทัย พรมพิงค 
63083024720 นายปฏิกานต จันทร มา
63083024721 นายพรรณพงษ สิปปะโสภากุล
63083024722 นายวิทยากรณ จํารัส
63083024723 นายอธิป วงค ประสิทธ์ิ
63083024724 นางสาวจารุวรรณ พรหมมินทร 
63083024725 นางสาวสาวิตรี ยะอุดม
63083024726 นางสาวธนพร บุญอุปละ
63083024727 นายจิระวัฒน สอาดล#วน
63083024728 นางสาวสริตา ใจปRอ
63083024729 ว�าที่ร#อยตรีหญิงฑิมพิกา สมฝ7Uน
63083024730 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ#าน
63083024731 นายธเนศ ม่ิงขวัญ
63083024732 นายพิชYุตม คํามาป7น
63083024733 นางสาวอรวรรณ วรรณภิระ
63083024734 นางสาวศิริพร ตาวตา
63083024735 นางสาวอันธิกา ศรีโพธ์ิ
63083024736 นางสาวยลรดี คําผุย
63083024737 นางสาวอัจฉราภรณ ป7ทม แก#ว
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ระดับปริญญาตรี

63083024738 นายอัครพล บุญกระจ�าง
63083024739 นางสาวกันย สินี จันทราสวรรค 
63083024740 นายจตุพร กุลชิงชัย
63083024741 นางสาวธณัชช พัฒน อัครธนพัฒน กุล
63083024742 นางสาวนุชรินทร ดวงป7ญญา
63083024743 นางสาวกัญญ วรา ฟองกันทา
63083024744 นางสาวภิรมยา ป7ญโญคา
63083024745 นายสงกรานต ตาคํา
63083024746 นางสาวสิริญา สันจันตา
63083024747 นางสาวชมพูนุช จันทรา
63083024748 นายนัทธพงศ เพ็งเปลี่ยน
63083024749 นางสาวจิตรพิสุทธ์ิ สุยะราช
63083024750 นายจักรพันธ สุวรรณชมภู
63083024751 นายอรรถพล คํามะยอม
63083024752 นางสาวชญาภา มณีดวงฤทธ์ิ
63083024753 นางสาวอัมภิการ บับพาน
63083024754 นายกฤตชัย สุวรรณโน
63083024755 นางสาวชริญาณ สุวรรณทา
63083024756 นายยุทธพล ศิลกุศล
63083024757 นางสาวอัญชิสา กรกีรติการ
63083024758 นางสาวสุวรี ยามี
63083024759 นางสาวนันทนา ตุ#ยสี
63083024760 นางสาวพัชราภรณ ชมสูง
63083024761 นายภูริณัฐ คาบเพชร
63083024762 นางสาววริศรา ธานีวรรณ 
63083024763 นายสิทธิพงศ โรงคํา
63083024764 นางสาวรวีกร ชยางคานนท 
63083024765 นางสาวจินดารัตน วิชัยยา
63083024766 นางสาวนฤมล ชาวคง
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ระดับปริญญาตรี

63083024767 นางสาวสิตานัน กวางคํา
63083024768 นางสาวจุฬาพิชญ กองรัตน 
63083024769 นางสาวยศวดี นวลละออง
63083024770 นางสาวเบญจวรรณ จินดา
63083024771 นางสาวสุภาพรรณ กันทากาศ
63083024772 นางสาวธมนวรรณ จันทรวิทุร
63083024773 นางสาวกมลทิพย คือใคร
63083024774 นายคณิต สูตรเลข
63083024775 นายกิตติพงษ โยตา
63083024776 นางสาวก่ิงกาญจน ทะนา
63083024777 นางสาวระพีพร แก#วดวงต2า
63083024778 นายธนภูมิ พูนพิน
63083024779 นายอนุชิต วิหคไพรวัลย 
63083024780 นางสาวปรารถนา แลใจ
63083024781 นางสาวรวิวรรณ บรรจง
63083024782 นางสาวลลิตา อุตเถิน
63083024783 นายสุรศักด์ิ นิลมณี
63083024784 นางสาวพลอยไพลิน ช�างไม#งาม
63083024785 นางสาวสิรินภา หาญมงคล
63083024786 นายพงศกร น#อยมูล
63083024787 นางสาวธิดารัตน วงศ วาน
63083024788 นายนนทวัฒน ปารมีส#าว
63083024789 นางสาวสิริภัสสร ยาใจ
63083024790 นางสาวนิจจารีย ธนัทวัฒนพงษ 
63083024791 นางสาวกรรณิกา สมใคร#
63083024792 นายศักดา อุดทาคํา
63083024793 นายนราธิป วงศ ประสิทธ์ิ
63083024794 นายณัฐวุฒิ รพีบุญนนท 
63083024795 นางสาวนิชา ไชยพงษ วิสุตษ 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024796 นางสาววรากานต การะกัน
63083024797 นางสาวหนึ่งฤทัย ท#าวล�า
63083024798 นางสาววารยา ตันติวรานุรักษ 
63083024799 นางสาวสุดารัตน แก#วใส
63083024800 นางสาวธีราวรรณ สิทธิกําจร
63083024801 นางสาวธีรดา ผดุงโชค
63083024802 นางสาวสุวนันท ของสวย
63083024803 นางสาวประภัทพร ไหวพินิจ
63083024804 นางสาวอริสรา จิตอารีย 
63083024805 นางสาวณิชาภา ปลอดภัย
63083024806 นางสาวสุภณิดา ม่ิงเหล็ก
63083024807 นายบุญวัฒน สุภาพร
63083024808 นายธิติพล จินาจาย
63083024809 ว�าที่ร#อยตรีอนุกุล หนุนดง
63083024810 นายชณัฐสิทธ์ิ ธรรมศรีใจ
63083024811 นางสาววชิรตา วัชรปรัชญานันท 
63083024812 นายเจษฎา ทาบุญ
63083024813 นางสาวปทิตตา ดวงดีวงศ 
63083024814 นายพงษ สิริ บุญชื่น
63083024815 นางสาวพัชรพร ไชยสลี
63083024816 นางสาวประภาภรณ เมืองจันทร 
63083024817 นางสาวนาถดินี ตรีปHยรัตน 
63083024818 นางสาวอรทัย ถาแก#ว
63083024819 นายทัศนะ รางเงิน
63083024820 นางสาวจุไลภรณ ผูกจิต
63083024821 นางสาวนิภาพร ป7ญญาทิพย 
63083024822 นายนันทวัฒน ก2าเครื่อง
63083024823 นางสาวปHยพร ทิลิ้ม
63083024824 นางสาวเทตยา แซ�ต๊ัน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083024825 นางสาววาสนา ยอดคํา
63083024826 นางสาววชิราภรณ นําพวก
63083024827 นายอดิศักด์ิ ภักตรา
63083024828 นางสาวสิรีธร สิริภควัต
63083024829 นางสาวหัถยา อินทะจักร
63083024830 นางสาวนาริน เชื้อหมอ
63083024831 นางสาววิชชุดา สุขเจริญ
63083024832 นายชินวัฒน เย็นสุวรรณกิจ
63083024833 นายณัฐวรรธน ชะนะเพีย
63083024834 นางสาวกิติยาภรณ เรือนทอง
63083024835 นางสาวสิริรัญญา ขยัน
63083024836 นายธีรวัฒน ไชยศิลปQ
63083024837 นางสาวสุภาวรรณ ณะอิ่น
63083024838 ว�าที่ร#อยตรีหญิงขวัญฟRา สิริทวีเมตตา
63083024839 นางสาวหทัยภัทร อินต�ะ
63083024840 นางพิมพ ชนก อาจตรา
63083024841 นางสาวสมิตา ไชยปHน
63083024842 นางสาวมุฑิตา ดาวเรือง
63083024843 นางสาวกชภัท แก#วอร�ามย่ิง
63083024844 นายสิทธิพล นุภาเลา
63083024845 นางปรียากร ศรีเมือง
63083024846 นายพิเชษฐ ชัยมูล
63083024847 นายเจตน โตรัตนนุกุล
63083024848 นางสาวกรกนก ไชยวงศ 
63083024849 นายฤทธิชัย ไชยวงศ 
63083024850 นางสาวหทัยชนก สีหะวงศ 
63083024851 นางสาวศรัณยา นวลอนงค 
63083024852 นางสาวป7ทมาพร ไชยสิงห 
63083024853 นางสาวศิวิมล สวัสดี
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63083024854 นายสุนทร ปองป7ญญาสุนทร
63083024855 นางสาวมนต นภา เจ#ากลดี
63083024856 นายกศิวพงศ กาใจ
63083024857 นางสาวกิตติยา วันร#อง
63083024858 นางสาวเบญจรัตน พันธ น#อย
63083024859 นางสาวกานต ธิดา กันยะ
63083024860 นางสาวนันทิยา ด#วงผึ้ง
63083024861 นางสาวรุจิรา วิจารย 
63083024862 นางสาวนัชชา ได#พร
63083024863 นางสาวณัฐนันท ใจกลม
63083024864 นางสาวมณฑิรา วิเศษคุณ
63083024865 นายทรรศณรงค ปHนะสุ
63083024866 นางสาวปนัดดา ศรีไพร
63083024867 นางสาวญานิศา พิมพ สาร
63083024868 นางสาวสิริวนา ปูJลอย
63083024869 นางสาวกมลทิพย แก#วสุ
63083024870 นางสาวลภัสรินทร หล�อไพรัตน 
63083024871 นางสาวสุภาดา อุ�นแสง
63083024872 นางสาวคล#ายวาด บุณยะกาญจน 
63083024873 นางสาวอารีรัตน ใจหาญ
63083024874 นายเดชาธร ขันยอด
63083024875 นายธนกร ธนะสังข 
63083024876 นางสุรีรัตน อุทุมพร
63083024877 นางสาวจิราภรณ สาระพันธ 
63083024878 นางสาวพิมศิริ แสนพิบาล
63083024879 นายวรรณลภย กรีฑาพันธ 
63083024880 นายภัทร เรือนมูล
63083024881 นางสาวอรประภา อภิรมย 
63083024882 นายสุรศักด์ิ ง้ึมนันใจ
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63083024883 นางสาวมยุรี หงษ สิบสอง
63083024884 นายฤทธิรงค เดชะสูงเนิน
63083024885 นางสาวอัจฉริยา ศรีท�าพระ
63083024886 นายสุขสวัฏด์ิ นันศ ปRอม
63083024887 นางสาวเจนจิรา คําหล�อ
63083024888 นางสาวเมธินี สุวรรณ 
63083024889 นางสาวจินตนา ตุ#มคํามา
63083024890 นายปฐวี ยังน#อย
63083024891 นายพลากร ศรีกันไชย
63083024892 นายบดินทร ดวงหาญ
63083024893 นายเกียรติศักด์ิ คําบัว
63083024894 นางสาววีระอร นิลจันทร 
63083024895 นางสาวสุทธิดา กันทยะ
63083024896 นางสาวสุพรรษา พรหมเมือง
63083024897 นางสาวภิญญดา ธรรมโคร�ง
63083024898 นางสาวยุพวดี ศรีบุญเรือง
63083024899 นายบุญณสิริ โปธิตา
63083024900 นายณัฐพงศ มีสอน
63083024901 นางสาวเพ็ญพิศุทธ์ิ จันทร หอม
63083024902 นางสาวพิมพ อร ทรัพย กรม
63083024903 นางสาวเดือนนภา ตามป7ญญา
63083024904 นายกิตติปHยะกุล รัตนาบัณฑิตยกุล
63083024905 นางสาวณัฐฐพัชร เพียรงาม
63083024906 นางสาวพรนรินทร ทวีโชติกาญจน 
63083024907 นางสาวพิมพ วิภา วุฒิพรหม
63083024908 นางสาวนับดาว เชื้อเทศ
63083024909 นางสาวธนัชพร ศรีชนะ
63083024910 นางสาวมีนาร อารีย 
63083024911 นางสาวสุวนันท คุณหาร
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63083024912 นางสาวเบญทิพย ใจเหิน
63083024913 นางสาวกฤษณา ทองประโคน
63083024914 นางสาววิจิตรา กันธะวงค 
63083024915 นายธนกร กาวารี
63083024916 นางสาวเรณู การรักษา
63083024917 นางสาวโยธกา ทนันชัย
63083024918 นายนคร คํากิติ
63083024919 นางสาวพรรณปพร ก#อนมณี
63083024920 นางสาวธนิดา คําลือชัย
63083024921 นายสุทัศชัย จันโท
63083024922 นายณรัช วังฝา
63083024923 นางสาวโสภิดา ไชยวงค 
63083024924 นางสาวปHยะธิดา สุภาวงค 
63083024925 นางสาวนิพัทธา ธุระแสง
63083024926 นางสาวพัฐสุดาพร รอดทุกข 
63083024927 นางสาววิรัลพัชร นานัปแสนอนันต 
63083024928 นางสาวกันนิตา ดําคํา
63083024929 นางสาววริภัทร จีนโน
63083024930 นางสาวธฤตวัน บุญชู
63083024931 นางสาวกชพรรณ ณ ร#อยเอ็ด
63083024932 นางสาวสุภัสทรา ทองคํา
63083024933 นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี
63083024934 นางสาวอรพิมล เคหะลุน
63083024935 นางสาวพัชรินทร จันทร ลา
63083024936 นางสาวศิรดา แก#วคําฟู
63083024937 นางสาวพัชรินทร บุญทวี
63083024938 นางสาวปานอม แปงชัย
63083024939 นางสาวจุฑาลักษณ แจ#งสว�าง
63083024940 นายธวัชชัย สุริโย
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63083024941 นางสาวธารารัตน อ�วมศรี
63083024942 นางสาวปวีณา กันทะจ้ี
63083024943 นางสาวจรวยพร เพ็ญสุวภาพ
63083024944 นางสาวลลิตตา อุ�นปHง
63083024945 นางสาวกรปภา นันไชย
63083024946 นางสาวชนาพร จิตตวิทยาพันธ 
63083024947 นายตันติกร สามเมือง
63083024948 นางสาวสิริพร ดีนุ
63083024949 ว�าที่ร#อยตรีหญิงเกษริน กีรติบูรพัฒน 
63083024950 นางสาวสุธิดา คําจินดาวิรัชย 
63083024951 นายนัทธพงศ บุญศรีรัมย 
63083024952 นางสาวปHมผหยา วงค มี
63083024953 นางสาวรชรัมภา เสือเดช
63083024954 นายสมภพ แจ�มนาม
63083024955 นายวรวิทย รุ�งจรัส
63083024956 นางสาวฐิติกานต จ๋ีแก#ว
63083024957 นางสาวรัชนก สุรินทร ศรี
63083024958 นางสาวภัณฑิรา พรมมา
63083024959 นางสาววิภารัตน คําเหลือง
63083024960 นายพงศ ปภัส เศรษฐ ธนวรโชติ
63083024961 นางสาวศรัณญา ผดุงพันธ 
63083024962 นางสาวปวีณา ต�ะลิสังวาลย 
63083024963 นางสาวพรพิมล แก#วปรีชาวัฒน 
63083024964 นางสาวฐิติยา ฝ7Uนปวน
63083024965 นางสาวบุญญาพร กินร
63083024966 นางสาวรัตติยากร เทพาชุมภู
63083024967 นางสาวสกุลรัตน ทิแก#ว
63083024968 นางสาวสุกัญญา กําแพงแก#ว
63083024969 นางสาวยลดา กิจรัตตานันท 
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63083024970 นางสาวตรีดาว สุริวงค ใย
63083024971 นางสาวพัชราภรณ สืบพงศ เอื้อ
63083024972 นางสาวเหมือนฝ7น เทพยา
63083024973 นายนันทิพัฒน กันสุริ
63083024974 นางสาวยูถิกา หล#าแหง2
63083024975 นายปราโมทย ป7จจัย
63083024976 นายสมพร ลาเถิน
63083024977 นางสาวภัทราภรณ กันทาดง
63083024978 นางสาวปทุมพร แปงเสน
63083024979 นางสาวนุชจรินท คล#ายคลึง
63083024980 นางสาวไซร�า มุดซาเคน
63083024981 นายเทียนไท ห�วงศร
63083024982 นายณัฐพล พรหมวรรณ
63083024983 นายฐกฤต ทะก2า
63083024984 นางสาวกฤษณา ลางคํา
63083024985 นายศักด์ิระพี ก#อนคํา
63083024986 นางณัฏฐพัชร วงค จักสี
63083024987 นางสาวศรัณย พร ไชยวรรณ
63083024988 นางสาวจฬุชา แสงม�วง
63083024989 นางสาววราภรณ กบด#วง
63083024990 นางสาววลัยภรณ ต�ะพรมมา
63083024991 นางสาวพิชณ สินี เพ็ชรแสนงาม
63083024992 นายณัฐภูมิ จุฬะ
63083024993 นายอัครเดช ฟูไฟ
63083024994 นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ
63083024995 นายสิทธิณัฐ จันทร นวล
63083024996 นางสาวณัชพิมพ นาขัน
63083024997 นางสาววารุณี บุญนํามา
63083024998 นางสาวอารียา คุ#มทอง
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63083024999 นางสาวลัดดาวัลย ก2าน้ํา
63083025000 นางสาวสุภาภรณ ป7นโญกิจ
63083025001 นายสิชล เครือทะนุ
63083025002 นางสาวเมธาพร อุปแก#ว
63083025003 นายอัมรินทร คีรีวรรณ
63083025004 นางสาวธนิสสรา การรักษ 
63083025005 นางสาวสุทธิดา สุทธคํา
63083025006 นางสาวพัชธิดา จันมณี
63083025007 นางสาวเกวลิน มโนสมบัติ
63083025008 นางสาวสุพัตรา บริบูรณ 
63083025009 นางสาวดารารัตน พงษ แก#ว
63083025010 นางสาวนุชนารถ กล่ําพิมาย
63083025011 นางสาวธันย ชนก ประจิตร 
63083025012 นางสาวพัชราภรณ จะชาญ
63083025013 นางสาวสุภาพร ฉายวงษ 
63083025014 นายธัชพงศ ไชยวุฒิพงศ 
63083025015 นางสาวจิราภรณ กันทะวงค 
63083025016 นางสาววารีทิพย มะริน
63083025017 นางสาวณัฐกานต สุคันธมาลา
63083025018 นางสาวเจนจิรา ป7ญญาเหล็ก
63083025019 นางสาวลัทธวรรณ จันต�ะฟู
63083025020 นายชยานันท วงศ ดาว
63083025021 นางสาวศรัญญา อุปทัง
63083025022 นางสาวนัธมล ฟ7งเย็น
63083025023 นางสาวฉนันท ป7ญโญใหญ�
63083025024 นางสาวปฐวิกานต แก#วรากมุข
63083025025 นางสาวอัญชลี ไชยทน
63083025026 นายศิวัฒน ดล ใจสิน
63083025027 นางสาวศิริลักษณ ต�ะวงค 
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63083025028 นางสาวอารียา เวทวังค 
63083025029 นายปารเมศ เหล็กม่ัน
63083025030 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ขันแก#ว
63083025031 นางชนัดดา ชัยลังกา
63083025032 นางสาวนันทพร เกลอมู
63083025033 นางสาวปรารถนา อัคศร
63083025034 ว�าที่ร.ต.ชีวานนท กันทานนท 
63083025035 นางสาวอารายา อินด#วง
63083025036 นายสิทธิโชค ไข�เขียว
63083025037 นางสาวดารุณี ขอดแก#ว
63083025038 นายจักรกฤษณ แจขจัด
63083025039 นายณัฐพล อภัย
63083025040 นายนรวีร กิติภูวดล
63083025041 ว�าที่ ร.ต.กีรติกานต แก#วเรือน
63083025042 นางสาวพัณณิตา มะโนพันธ 
63083025043 นางสาวสุภาพร จําป1ศรีโสภา
63083025044 นายจัตุรงค มุ�งมาตร
63083025045 นางสาวสุทัตตา ทาอ�อน
63083025046 นางสาวอรววณ เครื่องคํา
63083025047 นางสาวชนินันท จุฬาลักษณ สิริ
63083025048 นางสาวเปรมกมล ใจป7ญญา
63083025049 นายอัษฎาวุฒิ ปางค�า
63083025050 นายพิพัฒน ทะกัลปQ
63083025051 นางสาวอัยย ญาดา อุทธิยา
63083025052 นางสาววัชราวลี กาศสกุล
63083025053 นางสาวอภิญญา พรหมยศ
63083025054 นางสาวปาจรีย กันจันทร 
63083025055 นายอภิชาติ ทิพย ชะ
63083025056 นางสาวกฤษณา สาตะถา
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63083025057 นางสาวริญญาภัทร ชมภูงาม
63083025058 นางสาวเสาวภา ตันผัด
63083025059 นายวิทยา จันแก#วปง
63083025060 นายธนพงษ ธรรมธิ
63083025061 นางสาวณัฐณิชา ปรารมภ 
63083025062 นางสาวภนิดา ทุเสนะ
63083025063 นางสาวณัฐณิชา เขียวป7ญญา
63083025064 นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
63083025065 นายเก�ง รักชาติ
63083025066 นางสาวพิชญาภัค ทองเซ
63083025067 นายพิพัฒน ทุนคํา
63083025068 นางสาววรัทยา สิทธิแปง
63083025069 นางสาวนันท นภัส ยอดแบน
63083025070 นางสาวกชนิภา ขุนเจริญ
63083025071 นายนัธทวัฒน ชาคริตนิรันดร 
63083025072 นางสาวอัญชลิกา บุญยวง
63083025073 นางสาวณัชชา วิสุทธิโช
63083025074 นายอรรถพล กาวี
63083025075 นางสาวสิรินุช เรือนเงิน
63083025076 นายอัษฎาวุธ มหายศนันท 
63083025077 นายกฤช ตามสมัย
63083025078 นายอภิสิทธ์ิ ชนะพาล
63083025079 นางสาวพิมพาพรรณ ปฏิมา
63083025080 นางสาวประภัสสร อัมพุธ
63083025081 นายณัฐพล วงค ขัติ
63083025082 นางสาวกัญญาพัชร ฐานฐิติกุล
63083025083 นางสาวปHยะนุช ใจขัตติ
63083025084 นางสาววรัญญา กัลยาประสิทธ์ิ
63083025085 นายสิทธิพงษ บัวคล#าย
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63083025086 นางสาวนันทนา เผ�าใจมา
63083025087 นางสาวกรกนก กิติเดช
63083025088 นางสาวจุฑารัตน ไชยวงศ 
63083025089 นางสาวรัทยา ปHZนสุวรรณ
63083025090 นางสาววิภาวดี ใจโลกา
63083025091 นางสาวจุฑาทิพย สิทธิอมรสกุล
63083025092 นางสาวปรารถนา มาชัยวงค 
63083025093 นายฉัตร นิพัฒน เครือตุ#ย
63083025094 นางสาวอินทรา พหลสิทธิวงศ 
63083025095 นางสาวฑิฆัมพร ไตรสุธา
63083025096 นางสาวรุวณี ศักด์ิสุขเจริญ
63083025097 นายเอกดนัย อิ้มอนงค 
63083025098 นางสาวฆโนบล โชติเขียว
63083025099 นางสาวณัฐพิชา ไชยรา
63083025100 นางสาวณัฐชญา สันติกูล
63083025101 นายวัฒนา ธรรมเสน
63083025102 นางสาวสุวรรณี คีรีวรรณ
63083025103 นางธนภร สิงห หล#า
63083025104 นางสาวศศินิภา คําเรืองฤทธ์ิ
63083025105 นางสาวพัชรินทร ซาวฟู
63083025106 นางสาวภิรมยา กิจตาวงค 
63083025107 นายขรรค ชัย ต#นเงิน
63083025108 นางสาวพิมพ ชนก พงศ ดา
63083025109 นางสาวจารุวรรณ ขวดแก#ว
63083025110 นายพงษ ศักด์ิ กับเปTง
63083025111 นางสาวอรณิชา วงศ ลังกา
63083025112 นางสาวกฤติยา พิมสาร
63083025113 นายพิพัฒน พยัคฆ เมธี
63083025114 นางสาวสุจิตรา ณ ลําปาง
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63083025115 นางสาวมธุสร สุวรรณพักตร 
63083025116 นางสาวจิรสุดา เมืองแก#ว
63083025117 นายจารุกิตต์ิ หวังสุข
63083025118 นางสาวภีมภา สมพินิจ
63083025119 นางสาวพัฒนา ต้ืนหล#า
63083025120 นางสาวธุวพร แก#วป7ญญา
63083025121 นางสาวพิจิตรา สิงห คํา
63083025122 นางสาวนพวรรณ ฉํ่ามณี
63083025123 นางสาวพรนิภา จอมวงศ 
63083025124 นางสาวกัญติมา ธนะสังข 
63083025125 นางสาวเบญจพร บุญจันทร 
63083025126 นายพงศ จักรี ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
63083025127 นายศุภณัฐ ทองจํารูญ
63083025128 นายอุเทน บุญนาค
63083025129 นางสาวอัจฉราภรณ พรมวงค 
63083025130 นายโชติพัฒน ธีรอังคณานนท 
63083025131 นางสาววชิราภรณ แก#วเนตร
63083025132 นางฐิติวรรณ คําเงิน
63083025133 นายภานุพงศ แจขจัด
63083025134 นายคามิน พงศ ธีรการ
63083025135 นายณัฐชนน ชํานาญอาสา
63083025136 นางสาวธนัชพร ศรีโพธ์ิ
63083025137 นายบดินทร ใจวงค 
63083025138 นางสาววิไล แซ�ย�าง
63083025139 นางสุพรรณี ขาวฟอง
63083025140 นางสาววรางคณา เคียงจันทร 
63083025141 นางสาวสกุนตลา เลิศรัตน 
63083025142 นางสาวนัทมณ กินWีสี
63083025143 นายรัฐศาสตร ไหวดี
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63083025144 นางสาวสุภัสสรา จูฑังคะ
63083025145 นางสาวศศิธร ตุทานนท 
63083025146 นายจักรกฤษณ วุฒิธนาพงศ 
63083025147 นางสาวนภัสสรณ พงศภัควรวัฒน 
63083025148 นางสาวอังค วรา ดวงแสง
63083025149 นายตุลธร วงค ใจ
63083025150 นายคณากฤช โรจรัตน 
63083025151 นางสาวอรณิช ภมรธารา
63083025152 นางสาวมลิวรรณ สีฟRา
63083025153 นางสาวอริยาภรณ สิทธิสงคราม
63083025154 นางสาวปาริชาติ พรมสุริยา
63083025155 นางสาวเพชรรัตน จันทรดิลกกุล
63083025156 นางสาวณัฏฐนันท แก#วธนาวิทย 
63083025157 นางสาวจุฑามาศ เกตุบุญเรือง
63083025158 นางสาวสุภาภรณ สุขสาด
63083025159 นางสาวธนวรรณ ไชยสิทธ์ิ
63083025160 นางสาวสุภาภรณ กมลชอบวิริยะ
63083025161 นายปHยพงษ พรมพัง
63083025162 นางสาวปริณาห ธัญสม
63083025163 นายปHยวัฒน วางโต
63083025164 นายทรัพย อนันต หมวดยานะ
63083025165 นางสาวพกามาศ กาวี
63083025166 นางสาวสุขหทัย ใยบัว
63083025167 นางสาวเฌอรินพร ปาลี
63083025168 นางสาวสุทธิพร คําภิโล
63083025169 นางสาวรักษ ศินาภรณ คติญาติ
63083025170 นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองฤทธ์ิ
63083025171 นายจิรภัทร ปHZนแก#ว
63083025172 นางสาวสิรินทร ภัสร ใจไหว
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63083025173 นายณัฐพล สมศิริ
63083025174 นางสาวป7ณณิกา ช�วยงาน
63083025175 นายนรเศรษฐ ยนพันธ 
63083025176 นางสาวเสาวลักษณ กุลพันธ 
63083025177 นางสาวประภัสสร ลอยสงเคราะห 
63083025178 นางสาวณัฐณิชา ถุงแก#ว
63083025179 นางสาวกิตติวรา ดวงรัตน 
63083025180 นายฟRาตะวัน ป7ญญาธนัญชัย
63083025181 นายจิรัฏฐ กองแดง
63083025182 นางสาวจิราวรรณ แก#วเล็ก
63083025183 นายกิตติพันธุ เครือจันทร 
63083025184 นางสาวพิมพ นิภา สันติสกุลธารา
63083025185 นางสาวกาญจนา ลาพิงค 
63083025186 นางสาวนุสรา ยศถามี
63083025187 นายธันวา หอมนาน
63083025188 นางสาวมณีนุช คงขาว
63083025189 นางสาววนิดา ตุ�นต๊ิบ
63083025190 นายวัชรา บุศย สุข
63083025191 นางสาวกฤตยา วงศ สุวรรณ
63083025192 นางสาวศิริกาญจน หล�อสุพรรณพร
63083025193 นางสาวธิตินันท หลีกดี
63083025194 นายอรรถพล หารุคําจ2า
63083025195 นางสาวสุกัญญา เฟ_Zองถ่ินฐาน
63083025196 นายโกวิทย จันตาธรรม
63083025197 นายภานุพงศ นันตาวัง
63083025198 นางสาวกนกพิชญ ศิริโซ#ง
63083025199 นายวรุฒ อุทธวัง
63083025200 นางสาวอรทัย ชัยยา
63083025201 นางสาวศกุนรัตน เมืองวงค 
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ระดับปริญญาตรี

63083025202 นางสาวญาณัจฉรา ไชยวุฒิ
63083025203 นายวิษณุ ชมชื่น
63083025204 นางสาวชลธร หล#าพระบาง
63083025205 นางสาวณิชารีย ศิวานนท 
63083025206 นางสาวณัฐชยา มินมุนินท 
63083025207 นางสาวปริฉัตร แก#วดํา
63083025208 นางสาวสิริพร สมบูรณ ชัย
63083025209 นางสาวสุชานาถ ศิริ
63083025210 นางสาวอุไรวรรณ ขันหลวง
63083025211 นางสาวเพ็ญพิชชา เฟ_Zองฟูกิจการ
63083025212 นางสาววชิรญาณ วิรัชบุญญากร
63083025213 นางสาวดามิสา คําแผ�นชัย
63083025214 นางสาวปาลิตา รุ�งวริยากุล
63083025215 นางสาวหนึ่งฤทัย นายด�าน
63083025216 นายสันติกูร กันยวิมล
63083025217 นายวิวัฒน ปHติจะ
63083025218 นางธัญญา โภชะนะ
63083025219 นางสาวณฐีกมล ตาทา
63083025220 นางสาวสิริรัตน วาลือศรี
63083025221 นางสาวจุฑารัตน ทะเย็น
63083025222 นางสาวภัทรา จิตนาน
63083025223 นายพรภิระ ยะสิงห สาร
63083025224 นายณัฐพงษ จําปาทอง
63083025225 นางสาวเสาวณี ศรีบุญมา
63083025226 นายพันชนะ ยาละศรี
63083025227 นางสาวรัตนาวดี จันทะจักร ศิลปQ
63083025228 นายวริศ นันทขว#าง
63083025229 นางชุติกาญจน เชียงทา
63083025230 นายบูรพา วิริยะสิริโรจน 
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ระดับปริญญาตรี

63083025231 นางสาวศศิณิชา ศรีสุระ
63083025232 นางสาววรรณพร แสงอินทร 
63083025233 นางสาวพัชรี แดนอ�วน
63083025234 นางสาวสนธยา ใจแก#ว
63083025235 นางสาวนันทิยา พีรยพงศ 
63083025236 นางสาวทิชากร อินทรรุจิกุล
63083025237 นางสาวกุลชดาภา ตนะทิพย 
63083025238 นางสาวพรรณทิพย อ#อยหวาน
63083025239 นางสาวอภิญญา ต๊ิบสุภา
63083025240 นายธนบดี คําใส
63083025241 นางสาวมัทนา ใจคํา
63083025242 นางสาวนิลวรรณ ไพโรจน สกุลกาล
63083025243 นางสาวธนัชพร สายแก#ว
63083025244 นางสาววิชุดา อินต�ะปHงค 
63083025245 นายวิชัย เทพกอม
63083025246 นางสาวมัณฑกา นนทธิ
63083025247 นางสาวสุวนันท พวงชาติ
63083025248 นายมณเฑียร คําตอน
63083025249 นายอนุชิต วิทยา
63083025250 นางสาวชฎาพร พรหมเผ�า
63083025251 นายอนุชา ลุนศรีทอง
63083025252 นายวีระ เรือนสุข
63083025253 นายศักด์ิเกษม มาอุ�น
63083025254 นายพัสกร ปวงอูป
63083025255 ว�าที่ร#อยหญิงขนิษฐา สิงมะหัน
63083025256 นายพัลดนัย ชัยยา
63083025257 นางสาวสุวิมล ย่ิงโยชน 
63083025258 นางสาววนิดา ใจคําป7น
63083025259 นางสาวปฐมพร คําปล#อง
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ระดับปริญญาตรี

63083025260 นางสาวธีราพรรณ จันใหม�
63083025261 นายอนพัทย มาพันธุ 
63083025262 นางสาวธารทิพย เชื้อหมอ
63083025263 นางสาวทิพารัตน กันทิยะ
63083025264 นายวีระยุทธ ชาวประมง
63083025265 นายบุญญฤทธ์ิ อุตทนัน
63083025266 นางสาวผกากรอง มากโม
63083025267 นางสาวจิตติมา บงสิมมา
63083025268 นายกฤษฎ พงษ พัฒนกิตติ
63083025269 นางสาวยุวดี พรมมาเมือง
63083025270 นายธนาวุฒิ เยาวสุนทร
63083025271 นายก#องภพ ศริพันธุ 
63083025272 นายฉัตรมงคล ซาคุณ
63083025273 นางสาวพรรณิกา แก#วมาดา
63083025274 นางสาวสุภาวดี อินโต
63083025275 นางสาวจุฑารัตน ฝูงชมเชย
63083025276 นายอวิรุทธ สุขสุวรรณ
63083025277 นางสาวธัญญารัตน ธนะป7ทม 
63083025278 นางสาวภูษณิศา ทองอาญา
63083025279 นายชวลิต กลิ่นแข
63083025280 นางสาวดรัลพร ธรรมชัยกุล
63083025281 นายสกนธ สายคง
63083025282 นางสาวสุธิดา พิทาคํา
63083025283 นายพัฒนา ศรีสง�า
63083025284 นางสาวสุภิสินี ลังกากาศ
63083025285 นายมนตรี ทําของดี
63083025286 นางสาวพิทยารัตน เครือน#อย
63083025287 นางสาวพิชญา ตาจุ�ม
63083025288 นางสาวเสาวลักษณ เขียวนาค
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63083025289 นายวิศรุต ปวงขจร
63083025290 นางสาวนันทัชพร ป1ดู
63083025291 ว�าที่ ร.ต.หญิงนฤมล ขันคํา
63083025292 นางสาวธัญญากร ฟองศรี
63083025293 นายจักราวุฒิ ตุ#ยพรม
63083025294 นายทศพร เด�นจักร
63083025295 นางสาวภัทรพร สิงห ทองทราย
63083025296 นางสาวณัฐกานต จุมปาจม
63083025297 นางสาววิภาวี พงษ เพ็ชรวิเศษ
63083025298 นางสาวเฟ_ZองฟRา ธิพิมภา
63083025299 นางสาวโชติกา เปรมปรีวรรณ
63083025300 นางสาวจิราพร อู�เงิน
63083025301 นางสาวสุพิชญา สารบุรุษ
63083025302 นางสาวจุไรรัตน เหน�คํา
63083025303 นางสาวกรรณิการ สมจีน
63083025304 นางสาวสุมิตรา แก#วยศ
63083025305 นางสาวศศิธร ศรีสมพงษ 
63083025306 นางสาวพรไพลิน วงค ษายะ
63083025307 นางสาวสุดารัตน สุคําป7น
63083025308 นางสาวกมลพร งามสุพรม
63083025309 นางสาวชรินทร สมพงษ 
63083025310 นายอดิสรณ พิชชาพรเจริญกูล
63083025311 นางสาววนิฐา กรมทนา
63083025312 นายอธิราช ตรัยตรากุล
63083025313 นางสาวดวงกมล ชัยเพ็ญ
63083025314 นายสิทธิกร มะกูลต�ะ
63083025315 นางสาววิกุลทอง ป7ญญาอุด
63083025316 นายภูวนาท สําเภาเครือ
63083025317 นางสาวปวีณา กาตาสาย
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63083025318 นายธนเดช เมธีเดโชชัย
63083025319 นางสาวอรทัย เรือนเป1ยง
63083025320 นางสาวพิมผกา รวงคํา
63083025321 นายนรวิชญ คนหม่ัน
63083025322 นายราชัญ เลิศลาด
63083025323 นายวีระศักด์ิ เดชเจริญดี
63083025324 นางสาวธัญญลักษณ คําปาแฝง
63083025325 นายภาคภูมิ พุงขาว
63083025326 นางสาวปริฉัตร จิโนปง
63083025327 นางสาวสโรชา วงศ จันทร 
63083025328 นายภาณุวัฒ คําแหงกูล
63083025329 นายชนาธิป เมืองมา
63083025330 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ แสนปรน
63083025331 นางสาวภัทรปภา ธนาวรฉัตร
63083025332 นางสาวกมลวรรณ ผูกพันธ 
63083025333 นางสาวผุสดี คาบเพ็ชร
63083025334 นางสาวณัฎฐณิชา พรมยะดวง
63083025335 นายธีรสิทธ แซ�ลี
63083025336 นางสาวประภัสสร จันทร น#อย
63083025337 นายนฤดล สมบูรณ 
63083025338 นางสาวลลิตา ยอดสุข
63083025339 นางสาวรําไพพรรณ จันทร เอ#ย
63083025340 นางสาวณันฑิชา เปTนเครือ
63083025341 นายสมชัย สีตาแก#ว
63083025342 นางสาวญาดา อินพรหม
63083025343 นางสาวปุณยาวี บุญแรง
63083025344 นางสาวสลิลทิพย ศรีอ�อน
63083025345 นางสาวชฎาพร อินมา
63083025346 นางสาวพันธิชา โพธิขาว
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63083025347 นางสาวพรรณิกา ต#องใจ
63083025348 นางสาวอารีรัตน วินันท 
63083025349 นายทศพล สุริกัน
63083025350 นางสาววิจิตรา ใจทําดี
63083025351 ว�าที่ ร.ต.ธนาวัฒน ทองสี
63083025352 นางสาววระภัทร แมตหก
63083025353 นางสาวทัณฑิกา ตันกุรานันท 
63083025354 นางสาวปHยะฉัตร เข่ือนศรี
63083025355 นางสาวมนธิชา วงกาวี
63083025356 นางสาวณัฐรินีย ตุ#ยหล#า
63083025357 นางสาวอรทัย คล#ายเนียม
63083025358 นางสาวสุทิตา จันทร ต�ะ
63083025359 นางสาวชาวาริน ขุนเงิน
63083025360 นายจักรพงษ ดอกเก๋ียง
63083025361 นายชัยนันท นันทาไชยวุฒิ
63083025362 นายเนติธร ป7ดสา
63083025363 นางสาวอภิสรา เศวตรัตน เสถียร
63083025364 นายยุรนันท แผลงฤทธ์ิ
63083025365 นางสาวจารุวรรณ เหล็กชาย
63083025366 นางสาวปทุมวดี สาส�วนกว#าง
63083025367 นางสาวจินดารัตน หงษ ประสิทธ์ิ
63083025368 นางสาวศศิประภา วัดน#อย
63083025369 นางสาววราภัสร บุญยืน
63083025370 นางสาวธัญญารัตน รวมสุข
63083025371 นายธิชานนท ภูริทัพพ ธนากุล
63083025372 นางสาววรรณกานต ขัดเชียงแสน
63083025373 นางสาวเบญจวรรณ สกุลปฐวีทิพย 
63083025374 นายธีรพงษ จันทะระ
63083025375 นางสาวณฐมน ประมวล
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63083025376 นางสาวมีนตรา สาครินทร 
63083025377 นางสาวเบญญาภา จันทร ทา
63083025378 นางสาวอรียา โยระภัตร
63083025379 นายสุรกิตต วรรณะ
63083025380 นางสาวกมลรัตน ปHนตาอุ�น
63083025381 นายณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร
63083025382 นายศุภชัย ทิศนันท 
63083025383 นางสาวนวลปรางค แสนวงค 
63083025384 นายอนุชา ศรีสุนทร
63083025385 นายรัชชานนท นวลนพคุณ
63083025386 นางสาวภัทรมน หุ�นลําพูน
63083025387 นางสาวนิรัชพร เวียงอินทร 
63083025388 นางสาวรตนมน นําภา
63083025389 นายธนดล ศิริตุ#ย
63083025390 นางสาวอนุสรา รุ�งอภิรมย 
63083025391 นายณัฐเครินทร วิริยะ
63083025392 นางสาวโสรยา ชัยลังกา
63083025393 นางสาวณัฐธิดา วิระราช
63083025394 นายณัฐวีร อันประเสริฐ
63083025395 นางสาวกาญจนา หล#าเต็น
63083025396 นางสาวชนิดา ป7นนา
63083025397 นางสาววิภาดา ไชยวรรณ 
63083025398 นางสาวชารินี งูเขียว
63083025399 นายกันตภณ วันวา
63083025400 นายธนา รักษาปJา
63083025401 นายศตวรรษ ลือโฮ#ง
63083025402 นางสาววลัยพร สายเครื่อง
63083025403 นางสาวเนาวรัตน ศรีประดับไพร
63083025404 นายชญานนท จรินทร 
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63083025405 นายคมชาญ นามธง
63083025406 ว�าที่ร#อยตรีอํานวยพร มูลอ#าย
63083025407 นางสาวจิราพรรณ อะทุน
63083025408 นางสาวจิดาภา ฟ7กสีม�วง
63083025409 นายน#อม เมหลิ่ง
63083025410 นายประกฤษฏ์ิ สุริยะ
63083025411 นางสาวโสรยา คุณากาศ
63083025412 นางสาวปนิตา เรือนคํา
63083025413 นางสาวศุภพิชญ ขุนค้ิม
63083025414 นางสาวอารีรัตน พุทธโจทย 
63083025415 นางสาวชฎาธาร บุญทาวงศา
63083025416 นางสาววิยดารัตน ภู�ทับทิม
63083025417 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิราพร นันตา
63083025418 นางสาวปภัสสวรรณ วังวรรณรัตน 
63083025419 นางสาวมนัชนันท ขําพิมาย
63083025420 นางสาวแพรวา ดวงสลัก
63083025421 นายฤทธิชัย จันทร หอม
63083025422 นางสาววรัญญา สุขาวรรณ
63083025423 นางสาวอังคณา วิเวกวนารมณ 
63083025424 นายรัฐนันท โลหะชีพ
63083025425 นางสาววชิรา กันตา
63083025426 ว�าที่ร#อยตรีจักรกฤษณ ตันเตโช
63083025427 นางสาวมณฑิตา อุ�นผูก
63083025428 นางสาวเสาวลักษณ ใจบาน
63083025429 นางสาวณัฐวรา แก#ววิเศษ
63083025430 นายศุภณัฐ นิยมไทย
63083025431 นางสาวกนกกาญจน กมลรัตน 
63083025432 นายฐิติพงค ดีนุ
63083025433 นายอรรถพล บุญเปTง
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63083025434 นางสาวกมลชนก เเซ�วี
63083025435 นางสาวทักษพร จํากัด
63083025436 นางสาวปรียาภรณ สอนดา
63083025437 นางสาวพิมพิกาวรรณ วงศ ใหญ�
63083025438 นายพงศกร ยูโน
63083025439 นายเสฎฐวุฒิ ปานเกศรินทร 
63083025440 นายอภิชัย ศรีใจสถาน
63083025441 นายสรสิช ทินสิริเมธา
63083025442 นางสาวชนณิศา สาทาเขียว
63083025443 นางสาวสกุณา แดนสา
63083025444 นายกิตติคุณ กันสิงห 
63083025445 นางสาวอาทิตยา โอนอ�อน
63083025446 นายสมเกียรติ นําเทียน
63083025447 นางสาวพรประภา ผัดดอก
63083025448 นางสาวรัชนีกร แก#วปา
63083025449 นางสาววริศรา โลราช
63083025450 นายต#นตระการ ใจมา
63083025451 นางสาวนัสนันท กุลวงษ 
63083025452 นายพงศ เชษฐ โรจน วิทยาธร
63083025453 ว�าที่ร#อยตรีเฉลิมพล คงสกุล
63083025454 นายคมสันต จันทร สุกปุก
63083025455 นางสาวสุชาดา เสนาจิต
63083025456 นายสรโม เอ�าแม
63083025457 นายกฤาณากร วงศ ธิเวท
63083025458 นายพัฒนพงษ จินะราช
63083025459 นางสาวกชณิภา อินทรวง
63083025460 นายพีรพัฒน วนาพาณิชย 
63083025461 นายเมธี กันทะพะเยา
63083025462 นายสุวิทย บุญเรือง
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63083025463 นางสาวจารุวรรณ จันทร ดี
63083025464 นายภูมิพัฒน อุ�นบ#าน
63083025465 นางสาวกุลสตรี เข็มพิมาย
63083025466 นางสาวอดิศา ผักก�า
63083025467 นายสามารถ ศรีนวลตา
63083025468 นางสาวศิริขวัญ ทิพย คํา
63083025469 นางสาวนันทินี จักร คํา
63083025470 นางสาวสุมลมาศ อิ่มใจ
63083025471 นางสาวภคชนก ศิริพันธ 
63083025472 นายอิสระ จันทร สุภาเสน
63083025473 นางสาวนิลวรรณ คงคาใส
63083025474 นางสาวพัตรวิภา แดงคําดี
63083025475 นางสาวรสสุคนธ ป7ญญาทิพย 
63083025476 นายสรรเสริญ อุ�นใจ
63083025477 นางสาวศิริพร สิงห เล็ก
63083025478 นางสาวศิวภา บุญมี
63083025479 นางสาวป7ทมาภรณ เรือนจันทร 
63083025480 นางสาวเนตรนภา วรรณประเสริฐ
63083025481 นายพิริยะ อุปทะ
63083025482 นายณัฐพงษ เผ�ากันทะ
63083025483 นางสาวนันทนา จักร แก#ว
63083025484 นางสาวภีรณัฐ นักหล�อ
63083025485 นางสาวปHZนสุมน วงค ป7นติ
63083025486 นางสาวณัฐชยา สังฆะกาโร
63083025487 นายสิทธิพร ดํารงค 
63083025488 นางสาวพรรณธร นาคสม
63083025489 นายพศวีร ทวีรัตน 
63083025490 นายภาคภูมิ อินกองงาม
63083025491 ว�าที่ร#อยตรีณรัฐศภรณ เหมรา
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63083025492 นางสาวเจนจิรา ขัดแก#ว
63083025493 นางสาวอภิญญ พรหมจันทร 
63083025494 นางสาวเริงฤดี วังธรรมกร
63083025495 นายสุทธิพรรณ เดชเสาร แก#ว
63083025496 นางสาวสมสมร ระโส
63083025497 นางสาวกมลชนก ต้ิวแวด
63083025498 นางสาวรุ#งนภา ปาพันธ 
63083025499 นายกวินท วิชญ มูลรินทร 
63083025500 นางสาวพิมพกานต ศรีอ�อน
63083025501 นางสาวปHยะมาศ ป7ญญาคํา
63083025502 นายปรัชญา อุตมาลัง
63083025503 นางสาวสุภาพร วรรณชัย
63083025504 นางสาวริสา จาป7ญญะ
63083025505 นางสาวกานต สินี ธีระสิงห 
63083025506 นางสาวปณิศา ป7ญญาหล#า
63083025507 นางสาวพัชรวรรณ เหล็กกันทา
63083025508 นางสาวลักษมี ชัยวงศ 
63083025509 นายเอกพันธ สมบัติใหม�
63083025510 นางสาวภัสราภรณ อภิหิรัญวัฒน 
63083025511 นางมลิกา เกตุแก#ว
63083025512 นางสาวพณพร จิตโสภา
63083025513 นายศุภวัฒน ยศศักด์ิศรี
63083025514 นางศิรินาถ รักชาติ
63083025515 นายพร#อมพงศ พรหมทัศน 
63083025516 นายจิตรภาณุ สุริวงค 
63083025517 นางสาวภัทราภรณ เป1Uยหล#า
63083025518 นางสาววราภรณ หลิ่งแก#ว
63083025519 นายกิตติพงศ สุดใจ
63083025520 นายชิตณรงค สร#อยดอน
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63083025521 นางสาวชัญญาภัค อุ�นม�อน
63083025522 นางสาววันวิสา ป7นทะโชติ
63083025523 นางสาวพิมพิไล ศรีธรรม
63083025524 นายครรชิต แสนหมุด
63083025525 นายวรรณชัย สารเพ็ชร
63083025526 นายบุญทวี สินสุขเศรษฐ 
63083025527 นางสาวณัฐฐริกา สมตุ#ย
63083025528 นายนพรัตน จําปาโชค
63083025529 นางสาวลลิตา แก#วสี
63083025530 นางสาวกุลธิดา หว�างไพบูลย 
63083025531 นางธันย ภัคนันท เครือน#อย
63083025532 นางสาวปวีณา ดวงรัตน 
63083025533 นายสุทธิพงษ คําแก#ว
63083025534 นายพงษ พันธุ ปHZนแจ#ง
63083025535 นางสาวธนาภรณ ต�ะคิงษา
63083025536 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสาธินี เวทย พิทักษ สกุล
63083025537 นางสาวภานิตย บุญเรือง
63083025538 นายกรณัท บุญรักษาเดชธนา
63083025539 นางสาวอนิษา ซุ#นจ้ิว
63083025540 นายจิทัศ เย่ียมวัฒนาพร
63083025541 นางสาววณิชชา อินทกูล
63083025542 นายกฤษณะ ป7ญญา
63083025543 นางสาวณัฐกานต นางแล
63083025544 นางสาวอรวรรณ แก#วแซม
63083025545 นางสาวอรณี ดวงศรี
63083025546 นางสาวนิตยา แก#วสุยะ
63083025547 นางสาววรรณิภา ขัดเรือน
63083025548 นางสาวอนุสรา ยะมัง
63083025549 นางสาวประภารัตน ต๋ันต๊ิบ
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63083025550 นางสาวพรศิริ เตจ�ะน#อย
63083025551 นางสาวณัฐณิชา กติกาโชคสกุล
63083025552 นางสาวอังคณา อินทขัติ
63083025553 นางสาวฉันทกาญจน สายมัน
63083025554 นางสาววิชุดา จินดาธรรม
63083025555 นายนพกร ทินชัยลังกา
63083025556 นางสาวรุจิรัตน ทนันชะยานนท 
63083025557 นางสาวอชิรญา หงษ คํา
63083025558 นายภคพล คําป7นปูJ
63083025559 นางชนัญฑิดา มานพพงษ 
63083025560 นายวรรธนะ ภัทรนฤมล
63083025561 นายทนงศักด์ิ สารทอง
63083025562 นายพิวัธกาญจน เหมืองคํา
63083025563 นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย 
63083025564 นางสาวจิตรทิวา แก#วมา
63083025565 นายกรรชัย ฝ7Uนอ#าย
63083025566 นายนันทกฤติ วรกานตศิริ
63083025567 นางสาวนภัสสร อังคะแสน
63083025568 นายกฤษฏ์ิ ถาขาว
63083025569 นายชัยวัฒน พิมโคตร
63083025570 นายฤทธิเกียรติ สักลอ
63083025571 นายสงกรานต สุวรรณการ
63083025572 นางสาวธารีรัตน บุญทวี
63083025573 นางสาวสมิตรา ไชยพัฒน 
63083025574 นางสาวธนัชพร ยอดคํา
63083025575 นางสาวศศิธร มณี
63083025576 นายชาคริต จะแบ
63083025577 นายนัฐภูมิ เจตะภัย
63083025578 นางสาวธัญพิชชา สุภนิชสกุล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025579 นางสาวสุนิสา คําสี
63083025580 ว�าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ป7ญญาแปง
63083025581 นางสาววรินทร คงอินทรื
63083025582 นางสาวอภิรมย คําภักดี
63083025583 นางสาวกัณฐิกา กันทวี
63083025584 นางสาวกนกวลี แวววรรณวิรัช
63083025585 นางสาวสโรชา ษมาชัยอนันต 
63083025586 นายอนุพงศ อุปชัย
63083025587 นายปราโมทย บารมีรัตนชัย
63083025588 นางสาวธนัชชา ใจปHนตา
63083025589 นางสาวธนัชญา ธนกรอังกูล
63083025590 นางสาวโสภิดา สร#างการนอก
63083025591 นางสาวกมลวรรณ กตัญYู
63083025592 นายวิชัย ดีวงค 
63083025593 นางสาวณัฐธิยา ยอดเชียงคํา
63083025594 นายกิตติทัต อินต�ะเรือง
63083025595 นายธนพล ขาวละมูล
63083025596 นางสาวศิรินทิพย เกิดผล
63083025597 นายทัพพ เจริญก�อสกุล
63083025598 นายสรวิศ คําเปTก
63083025599 นายพิศณุ กาวิละ
63083025600 นางสาวพิชามล อุดม
63083025601 นายอัครวิชช ศรีวิชัย
63083025602 นางสาวปวีณ นุช สุธรรม
63083025603 นายณัฐภูมินทร ดอกกุ�ม
63083025604 นายชาญชัย ยะบ�ายต2า
63083025605 นางสาวกัลย สุดา สุขคํา
63083025606 นางสาวธนภรณ พัฒโนทัย
63083025607 นางสาวสุดารัตน กรุดสุพัฒน 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025608 นายบดินทร ป7นทะโชติ
63083025609 นางสาวจรัสรวี สุรวงค 
63083025610 นางสาวกฤตยากร คําป7ญจะ
63083025611 นางสาวกมลวรรณ เรือนศรี
63083025612 นายวรากร สงวนวงษ 
63083025613 นายวัชระ มะคะวรรณ 
63083025614 นางสาวณัฐสุดา เรือนกูล
63083025615 นางสาวปHยนุช เจนใจ
63083025616 นางสาวจิราภรณ เสาร เจริญ
63083025617 นายคณรัก ป7นกันทะ
63083025618 นางสาวศิรินยา แดงมณี
63083025619 ว�าที่ ร.ต.หญิงชุตินิษฐ ใจแปง
63083025620 นางสาวกัญญาภัทร ชัยโสม
63083025621 นางสาวธัญวรรณ สุ�มมงคล
63083025622 นางสาวเสาวลักษณ แก#วประภา
63083025623 นางสาวจุฑามาศ แก#วมณี
63083025624 นางสาวอรวรรณ หม่ันแม�น
63083025625 นางสาววาสนา อนุสถิตย วัฒนา
63083025626 นางสาวรุจิเรข นวลทา
63083025627 นางสาวการะเกด กษมาวจี
63083025628 นางสาววรารัตน อุดสม
63083025629 นางสาวจารุภา บุญชูช�วย
63083025630 นางสาวปวีณา อินราง
63083025631 นายศุภกิตต์ิ ปูเลย
63083025632 นางสาวนันณิกา อินไผ�
63083025633 นางสาวปภานัน ดีน#อย
63083025634 นายธิติพงศ พนาขวา
63083025635 นายศุภทิน สุนทรประดิษฐ
63083025636 นายธนิสร เมืองมูล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025637 นางสาวรัชนี การเจริญ
63083025638 นางสาวทัชพร สุริยา
63083025639 นายธนธรณ หลักดี
63083025640 นางสาวบุษบา สมร�าง
63083025641 นางสาวนิลวดี ถาคํา
63083025642 นางสาวกิตติยา สมัครการ
63083025643 นางสาวกนกพร ฟองตา
63083025644 นางสาวปรืศนา โพธิรัง
63083025645 นายสุทธิเกียรติ ธรรมดุล
63083025646 นางสาวพีรภรณ เพ็ชร วรี
63083025647 นางสาวอภัสรา รักคล#าย
63083025648 นางจุฑามาส ขานเพราะ
63083025649 นายสิทธิพงษ วราภรณ 
63083025650 นางสาวพลอยไพลิน ถาวร
63083025651 นางสาวภาวินี สุฉายา
63083025652 นางสาวศิรประภา วงค หมูคํา
63083025653 นางสาวอัมรา จันฟู
63083025654 นางสาวเบญจมาศ บุญธรรม
63083025655 นางสุธาสินี วงศ ชัย
63083025656 นางสาวชลิตา ชาญชาติวีระ
63083025657 นางสาวธีรนาฏ ป7ญญายม
63083025658 นางสาวศศิวิมล พลทิพย 
63083025659 นางสาววิลาสินี บุญฤทธ์ิเจริญ
63083025660 นายปรัชญา กันทะเปTง
63083025661 นางธัญญพัทธ บุญมี
63083025662 นายภาณุวัฒน แป`ะสุ�ม
63083025663 นายสัณหณัฐ ป7ญญาประเสริฐ
63083025664 นางสาวสุภนิดา ชุ�มใจ
63083025665 นายอโนชา ปาระมีสัก
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025666 นางสาวสโรชา ต๊ิปเตปHน
63083025667 นางสาวศิริขวัญ จันทร เปTงผัด
63083025668 นางปHยมาพร สุวรรณหงษ 
63083025669 นางสาวภัทราพร เล�าพานิช
63083025670 นางสาวพรพรรณ สอนคํามูล
63083025671 นางสาวศิริพร จันต�ะ
63083025672 นางสาวกาญจนา ป7ญญาดี
63083025673 นางสาวนุศรา ศิริสมหมู
63083025674 นางสาวกาญจนาพร อยู�ดี
63083025675 นางสาวสโรชา ลามู
63083025676 นางสาวญาธิดา ใจยา
63083025677 นางสาวปHยาภรณ พรหมมา
63083025678 นางสาวพรพรรณ อภิพุทธิกุล
63083025679 นายภาณุพงศ ดาวรัตนหงษ 
63083025680 นายณัฐกิตย ตุ�นวิชัย
63083025681 นางสาวแคทรียา กิจรักษ 
63083025682 นางสาวเกษรินทร ทําว�อง
63083025683 นายเจษฎา วงค ป7น
63083025684 นางสาวเพ็ญพิชชา ขัWติรัตน 
63083025685 นายอรรถสิทธ์ิ เลื่องลือสนธิกิจ
63083025686 นางสาวณัฎฐิญาภรณ ดวงทิพย 
63083025687 นางเพ็ญพร ตารินทร 
63083025688 นางสาววราลักษณ เข่ือนเมือง
63083025689 นายดิชพงษ เก�งจริง
63083025690 นางพิมพกา ละออกิจ
63083025691 สิบเอกรณกร พันธุ มณี
63083025692 นางสาวศิวาพร บูรณะยุพาพร
63083025693 นางสาวอรปรีญา หุมคํา
63083025694 นางสาวธัญญาทิพ ศรีมงคล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025695 นายจตุพงศ เทพสมรส
63083025696 นางสาวธมลวรรณ ชัยเรศ
63083025697 นายธนากร ธรรมสอน
63083025698 นางสาวฉันทชา ศรีอ�อนทอง
63083025699 นางนภัสนันท คันทาใจ
63083025700 นางสาววันทนีย ศรีโยทัย
63083025701 นายพรรวินท อินถอด
63083025702 นางสาวกุหลาบ วิญญา
63083025703 นายกิตติกร เรือนน#อย
63083025704 นางสาวอัมพิกา สุภะมาตา
63083025705 นางสาวนลินี บัวคํา
63083025706 นางสาวฐานิตา สุวรรณกุล
63083025707 นางสาวพัชรพร วัดจินดา
63083025708 นางสาวจิราภรณ เหลาภา
63083025709 นางสาวจุฬาลักษณ ไชยสมบัติ
63083025710 นางสาวธนัทติพร ก#อนจา
63083025711 นางวิภาสิริ เจียงของ
63083025712 นางสาวโฉมฉาย อินทร แปง
63083025713 นางสาวจิตตราพร วิรัตนชัยวรรณ
63083025714 นางสาวชนนิกานต คําแดง
63083025715 นางสาวกุลนาถ ผึ่งผาย
63083025716 นางสาวพัชราภา คําลือ
63083025717 นางสาวนิรา เกียรติไพรยศ
63083025718 นายเฉลิมชัย ต๊ิบเต็ม
63083025719 นายจุลจักร ฤดีเหมันต 
63083025720 นางสาวอังควิภา ขันทพันธุ 
63083025721 นางสาวภัทร ชมน จันตะมะ
63083025722 นางสาวณัฐธิดา สิงห ชัย
63083025723 นางสาวรัตติยากร จันต�ะซาว
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025724 นายธีรวัตร ไชยคําวัง
63083025725 นางสาวเจนจิรา ยาวิลาศ
63083025726 นางสาวภูษณิศา อณิษฐ กฤช
63083025727 นางสาวโสภาพรรณ ปุกธรรม
63083025728 นางสาวเดือนนภา ชัยวงค 
63083025729 นางอริศา ถาวรพิทักราษฎร
63083025730 นางสาวกฤษติกา จันทร แรง
63083025731 นางสาวจริยา ดวงแก#ว
63083025732 นางสาววรรณวรางค ป7ญญาอุทัย
63083025733 นางสาวปริมาตร คําโปธิ
63083025734 นางสาวทิพวรรณ ไชยยะ
63083025735 นางสาวชลนารถ วัลลานนท 
63083025736 นางสาวสุมาลี ลังกาตุง
63083025737 นายณัฐวุฒิ จันต�ะ
63083025738 นางสาววราภรณ หวลคํา
63083025739 นางสาวยุพา มานพ
63083025740 นายอภิชาติ แก#วมะโน
63083025741 นายธีรวัฒน ย่ังสันติวงศ 
63083025742 นางสาวอนัญญา ชํานาญยา
63083025743 นายสุนทร สายแก#วราช
63083025744 นายปฐมพงษ ใจอ#าย
63083025745 นางสาวสุดารัตน รักเรือน
63083025746 นางสาวกัญญาณัฐ อยู�ทอง
63083025747 นางสาวศิรินภา พงค นุช
63083025748 นางสาววราภรณ เกตุพระจันทร 
63083025749 นางสาวกมลวรรณ วงศ ประเสริฐ
63083025750 นางสาวณัฐนรีย เมืองวงค 
63083025751 นางสาวภัทรภร ช�างเขียน
63083025752 นางสาวพรประภา งานดี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025753 นางสาวสุณีย อินทะรังษี
63083025754 นายศราวุธ คําสุข
63083025755 นายวิทยา ระวรรณา
63083025756 นางสาวปาริฉัตร ค#าสม
63083025757 นางสาวเจนจิรา สมพงษ 
63083025758 นางสาวกรณิการ คําถาเครือ
63083025759 นางสาวชฎิลทร อินทรทูต
63083025760 นางสาววราภรณ ขัติทะจักร 
63083025761 นายเขมรินทร ทิพย กนก
63083025762 นายสุเมธ ยะด#วง
63083025763 นางสาววรินทร มาฟู
63083025764 นางสาวพัทธนันท คําวัง
63083025765 นายศุภกิจ จันทร เหมือน
63083025766 นางปณัยภัคร อุทุมพร
63083025767 นางสาวแวววรรณ ถือสัตย 
63083025768 ว�าที่ ร.ตธนพล กันมาชัย
63083025769 นางสาวเบญจวรรณ สุตะวงค 
63083025770 นางสาวธิดารัตน จันทร แก#ว
63083025771 นางสาวกัญญาภัทร คิดอ�าน
63083025772 นายอภิวัฒน ยศสุรินทร 
63083025773 นางสาวสิรพร หลวงฟอง
63083025774 นางสาวปHยาณี ลุผล
63083025775 นางสาวอรวี เลาะหะนะ
63083025776 นายชัยเนตร ศรีวรพจน 
63083025777 นางสาวจินดารัตน กรจันทร 
63083025778 นางสาวทิพยรัตน เครือเทพ
63083025779 นางสาวภัทร เชาวรี ฟูญาติ
63083025780 นางสาวชุตินันท ไชยเนตร
63083025781 นายกฤชตินันท ศรีสวัสด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63083025782 นางสาวสุปวีณ เมืองสุวรรณ 
63083025783 นางสาวเพ็ญนภา เสรีลักขณา
63083025784 นายจตุรงค เพ่ิมพูล
63083025785 นางสาวพัชรมัย พอใจ
63083025786 นางสาวขวัญหทัย ละอองคํา
63083025787 นางสาวกนกวรรณ พุทธสอน
63083025788 นางสาวรัชนี ศักด์ิชัยป7ญญา
63083025789 นางสาวจินตนา แสนอุ�น
63083025790 นางสาวปฏิมา มีสุข
63083025791 นางสาวพุธวรรณ เกิดแสง
63083025792 นางสาวนนทิดา ชัยวงค 
63083025793 นางสาวไพลิน ธรรมขันแข็ง
63083025794 นางสาวมลฤดี ศิริโชคสกุลชัย
63083025795 นางสาวกรองทอง ศรีบุญชู
63083025796 นางสาวณัฐวิภา ทองใบ
63083025797 นายปHติพงษ หลิดชิววงค 
63083025798 นางสาวณัฎฐธิดา เทียมจันทร 
63083025799 นางสาวธัญจิตรา กันทา
63083025800 นางสาวนลินรัตน วรโชติภูดินันท 
63083025801 นายนฤพล จิกยอง
63083025802 นางสาวชนนิกานต แก#วศรี
63083025803 นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม�
63083025804 นางสาวกนกรัชต ทิพย เนตร
63083025805 นายวทัญYู ป7ญญา
63083025806 นางสาวนภาภรณ สานุวิตร 
63083025807 นางสาวขวัญจิรา กันทาสี
63083025808 นางสาวสุนิษา ปาสิงห 
63083025809 นางสาวมุจลินทร เมฆวิไล
63083025810 นายสิทธิญา ศรีหะมงคล

หน#า 890 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025811 นายปฏิภาณ กองบุตร
63083025812 นางสาวพนิดา ปาสาเนย 
63083025813 นายโสฬส ตาลคํามูล
63083025814 นางสาวศิรินทรา สิธิดง
63083025815 นางสาวนัทธมน กุมภาพันธ 
63083025816 นางสาวจิรัฎฐ อร ยศสุรินทร 
63083025817 นางสาวธีรวรรณ สิงห ใส
63083025818 นางสาวจันทรัตน เบอร พันธุ 
63083025819 นางสาวกานต ธีรา สุวรรณทา
63083025820 ว�าที่ ร.ต.หญิงเกศรินทร สวนสําราญ
63083025821 นายณัฐพล สุตาปHPว
63083025822 นายณัฐนนท อะคะโล
63083025823 นางสาวธัญวลัย สุทะ
63083025824 นางสาวบุญญาพร จันทร แดง
63083025825 นายราชภักด์ิ ลาดปะละ
63083025826 นางสาวสุทธิพร สมย#อย
63083025827 นางสาวสุภาภรณ วันมูล
63083025828 นางสาวพัชรี จําวงค 
63083025829 นายณัฐดนัย สุบงกช
63083025830 นางสาวจริยา นันทขว#าง
63083025831 นายเจษฎา ฟRาคําตัน
63083025832 นายธนากร ทานัน
63083025833 นางสาววรัญญา กันธิยะ
63083025834 นายวีรพงษ ทินนา
63083025835 นางสาวจารุวรรณ ทองเอก
63083025836 นางสาวผกามาศ มาลัย
63083025837 นางสาววราพร แสงโต#
63083025838 นางสาวพัชรี เทพินทร 
63083025839 นางสาวนภาพร วรรณพาน

หน#า 891 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025840 นางปHยะนุช วงษ พิบูลย 
63083025841 นายอลงกรณ ริกากรณ 
63083025842 นางสาววราภรณ นามปน
63083025843 นางสาวตวิษา โปร�งชาย
63083025844 นางสาวณัฏฐ ธนันท ต�ะพันธ 
63083025845 นางวีรวรรณ โสภณจิตร 
63083025846 นายณัฏฐชัย ป7นผาง
63083025847 นายธนวันต ไชยเสน
63083025848 นายณัฐพงษ คิดถูก
63083025849 นายนพดล ทริยะ
63083025850 นางสาวณัฐริกา อินตาราช
63083025851 นางสาววนิดา ชัยลังการ 
63083025852 นางเวนิกา หมูแก#ว
63083025853 นางสาวชไมพร สายอุ�น
63083025854 นางสาวนฐรัญชน เชื้อเมืองพาน
63083025855 นางสาวณิชกานต ยะอุโมงค 
63083025856 นางภัสวรัญช สายยืด
63083025857 นางสาวศศิรภัทร แก#วโกธีรโรจน 
63083025858 นางสาวสิรินดา โพยะ
63083025859 นางสาวชญานุตม ชูชื่น
63083025860 นางสาวเจนนิภา ป7ญญาปHน
63083025861 นายธราดล วุฒิกรณ 
63083025862 นางสาวปทุมพร ธนสกุลวาณิช
63083025863 นางสาวฐิติมา เวชอุทัย
63083025864 นายณัฐวุฒิ วงศ แก#ว
63083025865 นางสาวธัชพรรณ อยู�สุข
63083025866 นางสาวมยุรี ทิพย อินทร 
63083025867 นางสาวเนตรนภา เชื้อหมอ
63083025868 นางสาวธิดารัตน วังใน

หน#า 892 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025869 นางสาวเสาวลักษณ พุฒพวง
63083025870 นางสาวศศิกัญญา ใจกันทะ
63083025871 นางสาวสุมิตรา ศิริชัย
63083025872 นางสาวรสสุคนธ เข่ือนทา
63083025873 นายอานนท มะลาง
63083025874 นายอนุชา ทุ�งเย็น
63083025875 นายวีรภัฏศาสตรา ชมภู
63083025876 นางสาวทิพวรรณ ขันเงิน
63083025877 นางรชนีกร ศรีแกวงศ 
63083025878 นางสาวพัชรีพร ต๋ันพิงค 
63083025879 นางสาวมรกต วิจิตรรังสรรค 
63083025880 นางสาวสิตาภา เจ็กภู�
63083025881 นางสาวสุนีย เขียวคํา
63083025882 นายวีระชัย ขุนคํา
63083025883 นางสาวกนกกาญจน ปHนะสุ
63083025884 นางสาวรมณ รัตนันต 
63083025885 นายจักรพงศ ขันจันทร 
63083025886 นางสาวสิรินยา แจ#คํา
63083025887 นางสาววราภรณ หมูคํา
63083025888 นายกฤตนู พยัพเสียง
63083025889 นางสาวสุชานันท อริยานนท 
63083025890 นางสาวกมลนัทธ อุปละกุล
63083025891 นางสาวจิราภรณ ไชยสุภา
63083025892 นางสาวจุฬาลักษณ โยกาศ
63083025893 นายสุบิน มหายศ
63083025894 นางสาวชาลินี ศิริมา
63083025895 นายวรพล ปะมาละ
63083025896 นางสาวธนพร อุดก#อน
63083025897 นางสาวสุทธิดา มณีเชษฐา

หน#า 893 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025898 นายธนพล ภิรมย เสวก
63083025899 นายกิตติทัต พรมจันทร 
63083025900 นางสาวณัชยา แหลมคม
63083025901 นายนครินทร นาคอ#าย
63083025902 นางสาวอังคณา อุษุยะ
63083025903 นายกฤษฎ แดงต�อม
63083025904 นางสาวพรกมล กันทะธง
63083025905 นางกฤษธนมนตร คํากวาว
63083025906 นายกฤษกร สุต2า
63083025907 นางสาวภณิดา ชัยประภา
63083025908 นายภูวดล คําอารีย 
63083025909 นางสาวพนิดา บุญทา
63083025910 นางสาวธนวรรณ วงศ ปราณี
63083025911 นางสาวชิดชนก วงค สอน
63083025912 นางสาวสลิลรัตน จิตเมตตา
63083025913 นางสาวนริศรา สิทธิกัน
63083025914 นายยศพล กมลสาร
63083025915 นางสาวสุนิสา แสงบุญ
63083025916 นายกานตพงศ สุวรรณพจน 
63083025917 นายวิศรุต คุณะนิติสาร
63083025918 นางสาวจุฑาภรณ คําวัง
63083025919 นางสาวญาณิน นันทคีรี
63083025920 นางสาวพัชรินทร อินแสน
63083025921 นางสาวธัญญ วรัชญ สมสิงห ใจ
63083025922 นายพิรุณ สุทธินันท 
63083025923 นางสาวนภาพร ท#วมไชยนาม
63083025924 นางสาวธวัลกร ทุระการ
63083025925 นางสาวฐิติรัตน ลาภสกุลศรี
63083025926 นางสาวหทัยชนก จงสุข

หน#า 894 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025927 นางสาวนลิตา ตันตรา
63083025928 นายชัยมงคล แสนมาตร
63083025929 นายคณิต ป7ญญามณี
63083025930 นางสาวสุทธิดา ไชยสถาน
63083025931 นายองอาจ อินต�ะวงค 
63083025932 นายวีรพันธ ตันบุญ
63083025933 นางสาวชุติกาญจน สมบูรณ 
63083025934 นางสาวปราณิสา ท�อนคํา
63083025935 นายพิษณุ อินวัน
63083025936 นายณัฎฐกฤช วิระคํา
63083025937 นางสาวนริศรา เอมอยู�
63083025938 นางอัจชริญาณ บุญทาคํา
63083025939 นางสาวธิดารัตน ป7ญโญใหญ�
63083025940 นางสาวชื่นจิต วิชัยดิษฐ
63083025941 นางสาวสุริษา เชียงตา
63083025942 นายพีรพัฒน เหลืองสอาดกุล
63083025943 นางสาววรรณรดา หล�อเนตร
63083025944 นางสาววราภรณ บุญสุคํา
63083025945 นางสาวพรนภัส มนุษย พัฒนา
63083025946 นางสาวสิริพร ป7ญโญ
63083025947 นายภัทรมลณ โลแก#ว
63083025948 นางวรินทรา จินะใจหาญ
63083025949 นายณัฐดนัย จินาโส
63083025950 นางสาวป7ทมา การเร็ว
63083025951 นางสาวศรัญญา วรรณวงศ 
63083025952 นางสาวศศิประภา วงศ อินตา
63083025953 นางสาวธนัญญา จันทร ศรีเมือง
63083025954 นางสาวอัญชลี มัชเรศ
63083025955 นางสาวอภิญญา สิทธิโม�ง

หน#า 895 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025956 นางสาวปาริฉัตร คํามงคล
63083025957 นางสาวเบญจวรรณ ศรีวิชัย
63083025958 นางสาวกาญจนา ตันเส็ง
63083025959 นางสาววลัยลักษณ ฤทธิกุลพนา
63083025960 นายญาณวีร สีนิล
63083025961 นางสาวนภสร คุณหงษ 
63083025962 นางสาวชลฤทัย ติดสนิท
63083025963 นางสาวจารุกัญญ มหายศ
63083025964 นางสาวสริตา เครือมณี
63083025965 นายอภิวัฒน คําปRอ
63083025966 นางสาวธัญญาเรศ บางสินธุ
63083025967 นางสาวอาภรณีย รัตนสว�าง
63083025968 นายศรัณย นวลวงค อิน
63083025969 นางสาวเมธิณี ธิมายอม
63083025970 นางสาวปรางค ทิพย ศรีธิเขียว
63083025971 นางสาวฉัตรนภา ชมภูแก#ว
63083025972 นายปฏิภาณ สีปุ`ด
63083025973 นางสาวนุชจรีพร จิตตาดู
63083025974 นางสาวทิพย สุดา ป7นอิ่น
63083025975 นางสาวริณภา สมเปTง
63083025976 นางมณี คงพิริยะนันท 
63083025977 นางสาวชญานิศ คําสุข
63083025978 นางสาวสุทธิดา วงศ อ�อน
63083025979 นายณัฐพงษ ทะป7ญญา
63083025980 นางสาวสุจิตรา ถาง�อก
63083025981 นางพิมทิพย วิมลภักตร 
63083025982 นายปHยะพล จินดาธรรม
63083025983 นางสาวกนกวรรณ บุรีรัตน 
63083025984 นายปณิธาน ธนูสิทธ์ิ

หน#า 896 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083025985 นางสาวนวพร ปูJยาว
63083025986 นายนภีวิทย ถนอมถ่ิน
63083025987 นางสาววิภารัตน แก#วบัวระพา
63083025988 นางสาวเกวลิน กุณะ
63083025989 นายวุฒิชัย ห#วยลึก
63083025990 นางสาวพรรณวิสาข วงศ แก#ว
63083025991 นายปริญญา ใจกาศ
63083025992 นายจิระศักด์ิ อูปสาแก#ว
63083025993 นางสาวพรนภา ยะมา
63083025994 นางสาวฐิติรัตน ทวีสุข
63083025995 นางสาวเมธินี ชัยวงค 
63083025996 นายกรวุฒิ บุญรอด
63083025997 นายพงค พันธ รวดเร็ว
63083025998 นางสาวอรษา นุจร
63083025999 นางสาวนิสายชล จันทร ต�ะคํา
63083026000 นายพาทิศ ผัดสุรินทร 
63083026001 นางสาวณภัทร วรัญญ อยู�ยืน
63083026002 นางสาวศิริลักษณ จักร เงิน
63083026003 นางสาวบุญญาดา มากรกิตติภัทร
63083026004 นายภาคภูมิ มีสุข
63083026005 นายนาวี สินธุมาศ
63083026006 นายอัษฎาวุธ มาละบุตร
63083026007 นางสาวกรรณิกา วุฒิไชย
63083026008 นางสาวนราภรณ ผิวนวล
63083026009 นางสาวนรพรรณ ศรีคุณ
63083026010 นางสาวจิตติกานต ปงผาบ
63083026011 นางอมรรัตน กาวิล
63083026012 นางสาวน้ําฝน อําขํา
63083026013 นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

หน#า 897 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026014 นางสาวช�อผกา สีสวัสด์ิ
63083026015 นายณัฐพงษ ณัฐพงศ สิริ
63083026016 นางสาวพรรณพนัช คําตา
63083026017 นางสาวลภัสรดา จักขุเรือง
63083026018 นายพิทักษ พล พิทาคํา
63083026019 นางสาวภาณุมาศ หน�อแก#ว
63083026020 นายวิโรจน ตาแก#ว
63083026021 นางสาวลลิตวดี พิศิลปQ
63083026022 นายธนวัฒน ใจกันทา
63083026023 นางสาวอรุณรัตน จันทาคํา
63083026024 นางสาวกมลทิพย ติชัย
63083026025 นางสาววันดี หงษ พรม
63083026026 นางประภาพร คําเผ�า
63083026027 นางสาวสุดารัตน กลราช
63083026028 นางสาวเบญจภรณ เลี่ยมคํา
63083026029 นายวศพล ดีมา
63083026030 นางสาวกนกวรรณ สิทธิยศ
63083026031 นางสาวอภิชญา มะโนสีลา
63083026032 นางสาวพิมพ ผกา ทาทอง
63083026033 นางสาวสุภาภรณ สารสุข
63083026034 นางสาวเกวรีย วรรณ ตาล
63083026035 นางสาวจิดาภา สร#อยโพธิคุณ
63083026036 นางสาวธัญญารัตน ธัญญะ
63083026037 นางสาวสุธิดา แสนขัด
63083026038 นายวีรพงศ ฟูตุ#ย
63083026039 นางสาวป7ญจรัตน ใจกลาง
63083026040 นางสาวอรทัย สอดศรี
63083026041 นายโยธิน คําตุ#ย
63083026042 นางสาวศิราพร เทพสลี

หน#า 898 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026043 นายระพีพัฒน พรรณอําไพ
63083026044 นางสาวชุติกาญจน ไชยวุฒิ
63083026045 นายสุรินทร พิมพิศาล
63083026046 นางสาวมยุรี วะตา
63083026047 นายศุภณัฐ โกมลธง
63083026048 นายสุวิวัฒน รินแต#ว
63083026049 ว�าที่ร#อยตรีหญิงวราลักษณ จีรัตน โส
63083026050 นางสาวฐิตินันท สุวี
63083026051 นางสาววรัญญา จันทร พรมมา
63083026052 นางสาวญดาพร ข้ึนเสียง
63083026053 นางสาวพิไลวรรณ เตชะ
63083026054 นางสาววรนุช นุธรรม
63083026055 นายวชิรศักด์ิ ต๊ิบนํา
63083026056 นางสาวจีรนุช พุฒหม่ืน
63083026057 นายสันติชล ดําดิบ
63083026058 นางกมลพรรณ ตานะเปTง
63083026059 นายอัครวินท อํามาตย มณี
63083026060 นางสาวนราพร ทิพย วิชัย
63083026061 นายกฤษฏ์ิ ใจจินา
63083026062 นางสาวรุ�งนภา ดวงทวีบุญ
63083026063 นางสาวรมย ธีรา ใจดง
63083026064 นางสาวณัฏฐณิชา กุมรัมย 
63083026065 นางสาววรัญญา คํามูล
63083026066 นางสาวอัญชลี ยาวิราช
63083026067 นางสาวปาริชาติ วงศ ป7นติ
63083026068 นางสาวศิรินทร ทิพย พุททรัพย 
63083026069 นางสาวณัฐกานต มูลรัตน 
63083026070 นายจีระวิน ขวัญจิตพนา
63083026071 นางสาวชฎาพร พลีทั้งกาย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026072 นางสาวเวธกา หม่ืนมะโน
63083026073 นายรุจิกร สุวรรณเนตร
63083026074 นางสาวนภามาศ จิน�ะ
63083026075 นางสาวศิรินันท สินธุป7น
63083026076 นางสุภาพร ณะอุโมง
63083026077 นางสาวอัจฉรา ศรศรีเกิด
63083026078 นางสาวบุษรินทร เวียงสมุทร
63083026079 นายชุติพงศ หาญยุทธ
63083026080 นายนิตินัย คํามูล
63083026081 นางสาวศิริพร กันทะไพ
63083026082 นางสาวณัชชุดา บัวละวงค 
63083026083 นายไนรุชย โปธาเก๋ียง
63083026084 นางสาวสุธิพร ชัยพูน
63083026085 นายธนวัฒน ถือเงิน
63083026086 นางสาวณัฐรุจา ดวงบาล
63083026087 นางสาวจินตนา เกสโรทยาน
63083026088 นายเศวต ชลเขต
63083026089 นางสาวรุ�งนภา สัมมาปฏิบัติ
63083026090 นางสาวนิรชา ธรรมสิทธ์ิ
63083026091 นางสาวนิโรบล กันธิวา
63083026092 นางสาวสุวิษา อินเทพ
63083026093 นางสาวปHติภัสสร สุทธธัญญพัทธ 
63083026094 นางสาวพิมพ ประกาย โยชน สุวรรณ
63083026095 นายศิริวัฒน เจริญวัฒนชัย
63083026096 นางสาวมัลลิกา ภิยะ
63083026097 นางสาวธวัลพร ศรีชนะ
63083026098 นางนริศรา จันทร ทะวงค 
63083026099 นายณฐนน แก#วเรือน
63083026100 นางสาวศิริวรรณ บุดดี

หน#า 900 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026101 นายเอกรัฐ ทองคําพันธุ 
63083026102 นายสขิล อินต�ะจักร
63083026103 นายดลณกริช กุสาป7น
63083026104 นางสาวพิมชนก วงศ คําหล#า
63083026105 นายนครชัย บุญอิน
63083026106 นางสาวสุวรรณา เกิดจันทึก
63083026107 นางสาววิลาวัณย สร#อยคํา
63083026108 นางสาวสุรีพร แสงศร
63083026109 นายสุรชัย พรมมา
63083026110 นางสาวจินดา วิชาศักด์ิ
63083026111 นางสาวนันทัชพร หุตะโชค
63083026112 นางสาวขวัญวลี ภาระจริง
63083026113 นางสาวอริญศราลักษณ วงค กรม
63083026114 นายวิทยา สุมา
63083026115 นางสาวสุดารัตน คําเผ�า
63083026116 นายทรงยศ โอวาสิทธ์ิ
63083026117 นางสาวเสาวณีย พรมเมือง
63083026118 นางสาวขวัญจิรา ถุระพัฒน 
63083026119 นายณัฐพงษ ตุ�นแก#ว
63083026120 นางสาวกานต ธิดา เรืองกิจจา
63083026121 นายเกียรติศักด์ิ ทําดี
63083026122 นางสาวนิตยา ชอบชัยชนะ
63083026123 นางสาวสุวนันท คําขาว
63083026124 นางสาวสุณิสา วงศ ชัยวะ
63083026125 นางสาวธัญญาลักษณ ยาสิทธ์ิ
63083026126 นายสุเมธ ป7ญญาแดง
63083026127 นายธนชัย บุญรัตนธนากร
63083026128 นางสาวดาเรศ สุมาลัย
63083026129 นางสาวปวีณา กาวีแหง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026130 นางสาวสาริกา แหลมแท#
63083026131 นางสาวพรทิวา ศรีใบหนา
63083026132 นางสาวป7ทมนันท ธิราช
63083026133 นางสาวพรรณิการ ดอกดวง
63083026134 นางสาวชญาณิศา วังเชียง
63083026135 นางสาวนลินนิภา ธรรมสิทธ์ิ
63083026136 นางสาววาสนา คําปHงยอด
63083026137 นางสาวสุรัตนา อนันต สลุง
63083026138 นางสาวการะเกด เจิมจอหอ
63083026139 นายธีระวัฒน ชมภูกาศ
63083026140 นางสาวปานหทัย ชัยศรี
63083026141 นายธวัชชัย ไชยอุด
63083026142 นางกันย สิร ญา บุญแขวง
63083026143 นางเมทินี คฤหานนท 
63083026144 นางสาวไพรินทร  ขัติ รัตน  
63083026145 นายธนวัฒน วรัตม ธนัทชัย
63083026146 นายวรากร ทาคํา
63083026147 นายนพพร แจ�มแจ#ง
63083026148 นางสาวสุธินี นาวา
63083026149 นายวิศรุธ ศรีสุวรรณ 
63083026150 ว�าที่ ร.ต.โอบกิจ คณารีย 
63083026151 นางสาวจิรนุช พรมใจ
63083026152 นางสาวศศิภา ถาคําต๊ิบ
63083026153 นายธนนธ เฮียงโฮม
63083026154 นางสาวนภัสวรรณ ถาวรรณา
63083026155 นางสาวศศินันท คําใจ
63083026156 นายกระแสสินธุ ทยาน
63083026157 นางสาวสุพัตรา โพทะนะ
63083026158 นางสาวณัฐวดี มณีราม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026159 นายธเนศ จันทร ประทุม
63083026160 นายภาคภูมิ สุภายอง
63083026161 นายชยชนม ติณราช
63083026162 นางสาวกวินรัตน วัฒนศัพท เกษม
63083026163 นายอภิสิทธ์ิ โนวิชัย
63083026164 นางสาวจิราพรรณ จินดาสุวรรณ
63083026165 นายศรายุทธ แดงศรี
63083026166 นางสาวพัทธ ธิรา พันธ น#อย
63083026167 นางสุวรรณี วงค แก#ว
63083026168 นางสาวสุพัตรา บุญมาตา
63083026169 นางสาวพัชรพร เจริญวงษ 
63083026170 นางสาวอัจฉราพร ศักด์ิเสรีสกุล
63083026171 นางอัจฉราภรณ โพธ์ิศรี
63083026172 นายวชิรวิทย ลี้วิทยา
63083026173 นางสาววิชุดา วะระกูล
63083026174 นางสาวปภัสสร นาคนาคา
63083026175 นางสาวณัฐรกา คําปาละ
63083026176 นางสาวนลินนุช วังกาวี
63083026177 ว�าที่ร.ต.รัฐกิตต์ิ มหาวรรณ รุ�งสิน
63083026178 นางสาวอัจฉรา ขาวละออ
63083026179 นายมนตรี ยืนสา
63083026180 นางสาวสุขสวัสด์ิ นิเกตุ
63083026181 นางสาวกัลยกร ใจหาญ
63083026182 นางสาวนิรัชพร เรือนปHน
63083026183 นายยูยะ ศรีจันทร 
63083026184 นางสาวกัญญาวีร อุปนันท 
63083026185 นายธรรมนูญ ภักดีสาร
63083026186 นางสาวเบญจพร สมศรี
63083026187 นางสาวมนัสวี พันธ งอก
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026188 นางสาวปรานอม คํามงคล
63083026189 นางสาวดารา ไทยภูเขา
63083026190 นางสาวภรภัทร หงษ คํา
63083026191 นางสาวอุบลพรรณ กองพล
63083026192 นางสาววชิราภรณ แพร�นาม
63083026193 นางสาวกันต ณัทภัค คําแสน
63083026194 นางสาวปราชญา สีนวล
63083026195 นายกิตติศักด์ิ เจริญใจ
63083026196 นางกาญจนา อุดทา
63083026197 นางสาวรภา คงเพชรศักด์ิ
63083026198 นางสาวพันธุ ทิพย เข่ือนแก#ว
63083026199 นางสาวเพ็ญนภา รสหวาน
63083026200 นางสาวอรณิชา แก#วดวงต๊ิบ
63083026201 นายอนุพงศ พันธุ กา
63083026202 นายวริษฏ ผลินธรสิริ
63083026203 นางสาวปวิชญา เปTงแดง
63083026204 ว�าที่ร.ต.อินทนนท กองโกย
63083026205 นางสาวพวงทอง ปูJผัด
63083026206 นางสาวสุธาสิณี ศรีวิกะ
63083026207 นางสาวพัชรินทร ไชยานะ
63083026208 นางสาวกาญจนา สุขใส
63083026209 นางสาวนวลจันทร ทายะนา
63083026210 นางสาวลิธิตรา พิงจันอัด
63083026211 นางสาวอภิชญา อนุโรจน 
63083026212 นายธีรวัฒน ปุกคํา
63083026213 นายภานุพงษ หม่ืนภิรมย 
63083026214 นางสาวนรมน ไชยกันทา
63083026215 นายธนพล มณีมัย
63083026216 นายธนากร จุมปา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026217 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ
63083026218 นางสาวศิริรัตน จันทะมงคล
63083026219 นายไอศูรย วงศ วิเศษ
63083026220 นายสันติสุข จินะโสต
63083026221 นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ
63083026222 นางสาวพรรณทิพย ปาวี
63083026223 นางสาวจันทนา ไพรหอมรื่น
63083026224 นายสุทธิพงษ กันยะ
63083026225 นายณัฐนนท อรัญยกานนท 
63083026226 นางสาวฉัตรมณี เทพรักษา
63083026227 นายธนวัตน สมทะนะ
63083026228 นางสาวเสาวลักษณ รักสัตย 
63083026229 นางสาววานิชยา ทิงาเครือ
63083026230 นางสาวณัฐภรณ ณเชียงใหม�
63083026231 นางสาวสุวนันท เอี่ยมกระจ�าง
63083026232 นายญาณวัฒน ไชยสมภาร
63083026233 นางสาวอัญชิษฐา สมชัย
63083026234 นางสาวภิภาดา สุวรรณก#อน
63083026235 นางสาวกมลทิพย จอมนวล
63083026236 นายพิทักษ ชัยศรี
63083026237 นางสาวพิมพ สิริ ใจโฉม
63083026238 นางสาวภัทราพร สวนมนิล
63083026239 นางสาวกัญญารัตน เลาย#าง
63083026240 นางสาวชุติปภา ดีตอ่ํา
63083026241 นายณรงค นาคตระกูล
63083026242 นายศุภกรโคตะ วาดะ
63083026243 นายสาโรจน บุศยามาศ
63083026244 นางสาวชฎาพร ทรายคํา
63083026245 นางสาวภาณิชา แสงอ#าย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026246 นางสาวปุญญิสา แก#วพุฒ
63083026247 นางสาวปวีณ นุช ปวงวงค คํา
63083026248 นางสาวอภิชญานันท พูลสวัสด์ิ
63083026249 นางสาวธีรนาฏ เข่ือนเพ็ชร 
63083026250 นายวรวุฒิ ไชยชมภู
63083026251 นายศุภณัฐ ตาจุมปา
63083026252 นายธนกร ผูกพันธ 
63083026253 นางสาวชัญญานุช เข่ือนแก#ว
63083026254 นางสาวปรางวลัย เรือนแก#ว
63083026255 นายณฤริน ฝ7Uนสืบ
63083026256 นายจตุรพักตร จําปาแก#ว
63083026257 นางสาวกนกวรรณ ม�านแก#ว
63083026258 นางสาวเกตุวดี มูลคํา
63083026259 นางสาวศิริลักษณ ตุ�แสง
63083026260 นายจิรกิตต์ิ อินป7Pน
63083026261 นางสาวปราเนตร บัวสร#อย
63083026262 นางสาวจิณณ ณิชา สุทธนะ
63083026263 นางสาวชัญญา แสนเสมอ
63083026264 นางสาวจุฑามาศ คําภีระวงษา
63083026265 นางสาวสมิตา รูปสอาด
63083026266 นางสาวภควา นามเมธา
63083026267 นายวุฒิชัย ดวงดอก
63083026268 นางสาวกฤติมา สุขกันต 
63083026269 นางสาวกาญจนา ไชยเทพ
63083026270 นายอํานวย นิปุณะ
63083026271 นายวิทวัส ผ�านการ
63083026272 นายเจตนิพิฐ ป7ญญากอง
63083026273 นางสาวสุวีณา กันหอม
63083026274 นางสาวพวงชมภู ฤดีเหมันต 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026275 นางสาวชนัญญา ยามเลย
63083026276 นายวีระพล โกโล
63083026277 นางสาวไอลดา ถ่ินทิพย 
63083026278 นางสาวกิตติยา หลิ่วทอง
63083026279 นางสาวฐิตรัตน พิจอมบุตร
63083026280 นางสาวพิมพิกา เตจ�ะ
63083026281 นางสาวแคทติยา โทปุรินทร 
63083026282 นางสาววันดี ส�าปร�ามู
63083026283 นางสาววรกมล ขอดคํา
63083026284 นางสาวธีราพร กันแก#ว
63083026285 นายตระกูลนันท นันตา
63083026286 ว�าที่ร#อยตรีหญิงกีรติกา กันทาหาญ
63083026287 นางสาวอมรพรรณ ทรัพย สาด
63083026288 นางสาวสุทธิดา เที่ยงคํา
63083026289 นางสาวประกายวรรณ เฮงษฎีกุล
63083026290 นายภูริณัฐ เพชรวีระ
63083026291 นางสาวอารียา เจริญสาร
63083026292 นางสาวป7ทมพร กันทวี
63083026293 นางสาวกรกช เหลืองอ�อน
63083026294 นางสาววัชรินทร จันทร โสภา
63083026295 นางสาวสาธิกา พิทักษ 
63083026296 นางณฐธิกา กันทานนท 
63083026297 นางสาวสุวพัชร เปTนสุข
63083026298 นายศุภกิจ ศรีธนะ
63083026299 นางสาวไชยชนะ ไชยแก#ว
63083026300 นางสาววารุณี ยารังษี
63083026301 นางสาวณัฐนิชา นวลละออง
63083026302 นางสาวธัญสมร สีมณี
63083026303 นางสาวพิศชานันท โล�วันทา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026304 นางสาวปHยธิดา ประสพโชคชัย
63083026305 นางสาวธัญรัตน ศรีคง
63083026306 นางสาวศิริวิชชา ป7ญญาฟู
63083026307 นายวิทยา จันทรา
63083026308 นางสาวแคทรียา เถาว แก#ว
63083026309 นางสาวสาธิตา ป7Uนชู
63083026310 นางสาวกุลรวี ศรีวิชัยวงศ 
63083026311 นางสาวจุฑารัตน ชูสังข 
63083026312 นายธนากร เตียนต�ะนันท 
63083026313 นายณัชภช คําใหม�
63083026314 นายจิรายุทธ ปHนตาเป1Uย
63083026315 นายเอกพงษ บุญช�วย
63083026316 นางสาวชนิกานต จาเต2จ�ะ
63083026317 นางสาวกวินทิพย อินทํา
63083026318 นางสาวอุดมลักษณ มะลิลา
63083026319 นางสาววรรณกานต ประมวลชัยสกุล
63083026320 นางสาวภูษณิศา กังวานวงศา
63083026321 นางสาวสุภัทรา วงษา
63083026322 นายการัณยภาส กระทุ�ม
63083026323 นางสาวณัฎฐพร บุญเจริญ
63083026324 นายธิวากรญ แก#วริน
63083026325 นางสาวสุกัญญา สืบสิมมา
63083026326 นางสาวสุพัตรา สะเอียบคง
63083026327 นางสาวดวงดาว ช#อนเพชร
63083026328 นางสาวเมวิญา จันทอน
63083026329 นางสาวสุพัตรา กาไชย
63083026330 นายบดินทร สุประการ
63083026331 นางสาวนัฑวรรณ คุเบ#า
63083026332 นางสาวอลีนา ยะมะโน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026333 นายพิษณุ เอี่ยมอ�อน
63083026334 นายแมนรัตน โมครัตน 
63083026335 นางสาวเปลื่องศิลป วาณี
63083026336 นางสาวอัจฉราลักษณ จตุพร
63083026337 นางสาวธันย ชนก ชัยอินทร 
63083026338 นางสาวสุทราวรรณ อินต�ะ
63083026339 นางสาวอัญชลี แสงทอง
63083026340 นายอานุภาพ ชัญญาชัย
63083026341 นายอนุเดช จันทง
63083026342 นางสาวณัฐณิชา ป7ญญา
63083026343 นางสาวพัชรินทร เนตรสมศักด์ิ
63083026344 นางสาวณัฐิกา มหาไม#
63083026345 นางสาวกมลนารี ตานะ
63083026346 นางสาวจิราพร มิกิตติ
63083026347 นางสาวนภาพร จันทนา
63083026348 นายกัญณภัทร เด็ดขาด
63083026349 นางสาวธนวรรณ พิจอมบุตร
63083026350 นางสาวสินิชชา ฉํ่าชื่น
63083026351 นายรณภณ บุญทา
63083026352 นางสาวก#องนภา ใจกล#า
63083026353 นายวันชัย เหมืองหม#อ
63083026354 นางสาวยุพารัตน คําเปล�ง
63083026355 นางสาวพิมพรรณ หลักทอง
63083026356 นางสาวอักกิศา อคิราห กุล
63083026357 นายวัฒนา พรหมหมอก
63083026358 นายธณากร มณีวงศ 
63083026359 นายสรกฤษณ วิชัย
63083026360 นางสาวจุฬาลักษณ ดวงประภา
63083026361 นางสาวประภัสรา ถาติด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026362 นางสาวโชติชญาน กันทะ
63083026363 นางสาวทิพวรรณ วัชราธารชน
63083026364 นางสาวศิริพร โชคดี
63083026365 นางสาวทิพย ธนาพร ทองรุ�ง
63083026366 นายสหภาพ จูโภคาทรัพย 
63083026367 นางสาวธนวรรณ วัฒเสน
63083026368 นางสาวพัชรพร แก#วชุ�ม
63083026369 นายจิรกานต มูลประเสริฐ
63083026370 นางสาวพัณณิตา ปาลี
63083026371 นางสาวกันยารัตน ปุกแก#ว
63083026372 นายวุฒิพงศ ศรีไชย
63083026373 นางสาวศศิธร สิทธิกัน
63083026374 นางสาวจิราภรณ อ�างแก#ว
63083026375 นางสาวสิรภัทร แบ�งทิศ
63083026376 นางสาวจิราพร อําไพ
63083026377 นางสาวทัศน สิตา จิตรแก#ว
63083026378 นางสาวจีราพร มูลฝ7Uน
63083026379 นางสาววราภรณ หนองกลางน้ํา
63083026380 นางสาวอรนุช เลาคํา
63083026381 นางสาวปHยะกาญจน นามนวล
63083026382 นางสาวรัตนาพร ปูJเปTด
63083026383 นายทวีศักด์ิ ธรรมอุปละ
63083026384 นางสาวรสสุคนธ ใจกว#าง
63083026385 นางสาวปรียาภรณ กลิ่นจันทร 
63083026386 นางสาววิภาดา วัชรินทร 
63083026387 นางสาววิชุดา จอมบรรพต
63083026388 นางสาวนภารินทร ทิพยศ
63083026389 นางสาวกัลกมล มะทะโจทย 
63083026390 นายอํานาจ แสนธิวัง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026391 นางรัตติกาล กรมณา
63083026392 นางสาวรัตติกาล อินต�ะจินา
63083026393 นางสาวกรวิกา สายฝ7Uน
63083026394 นางสาวมุกรินทร จันตาบูรณ 
63083026395 นางสาวสุภัทรา คตพะเนาว 
63083026396 นางสาวสุจิตราภรณ สายน้ําเย็น
63083026397 นางสาวกนกภรณ ปกติ
63083026398 นางสาววิไลรรณ เงินแก�ง
63083026399 นางสาวอริศรา จ2าวะนา
63083026400 นางสาวเบญจวรรณ ชํานาญกลิ้ง
63083026401 นางสาวสุภามาศ ย้ิมช#าง
63083026402 นางสาวสุรีย มาศ สิงห คํา
63083026403 ว�าที่ ร.ต.หญิงพนัสนันท ตาสัก
63083026404 นางรสรินทร นวรัตน  ณ อยุธยา
63083026405 นายณรณธรรศ มากเงิน
63083026406 นางสาววธิดา ทองใบ
63083026407 นายจิตริน ซุยหาญ
63083026408 นางสาวชนิษฐา ทําดี
63083026409 นายธนพงษ วรรณวัฒนานนท 
63083026410 นางสาวรัตนาภรณ พรมเสน
63083026411 นางสาวดวงฤทัย ภูมิสุวรรณ
63083026412 นายจักริน อนันต กิตติป7ญญา
63083026413 นางสาวธนธรณ ศรีวิชัย
63083026414 นางสาวกนิษฐา แสงไชยวัน
63083026415 นางสาววนิดา เจแฮ
63083026416 นางสาวอรรัมภา บุญเกิดมา
63083026417 นางสาวณัฐนพิน ศรีพรม
63083026418 นายนราธร สังข แก#ว
63083026419 นางสาวชลธิชา จิโน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026420 นายสหโชค เณรจ�าพี
63083026421 นางสาวศศิธร วงค ษา
63083026422 นางสาวระพีพรรณ กันเอ#ย
63083026423 นางสาวจุรีรัตน ชนะเผ�าภูรี
63083026424 นางสาวกมลชนก ใจสุข
63083026425 นางสาวจิรนันท จินดา
63083026426 นางสาวอาทิตยา บุญทอง
63083026427 นางสาวอินทิรา ขัดใจวงค 
63083026428 นางสาวสุวิมล วันตุ#ย
63083026429 นางป7ญธพัชญ หินวงศ 
63083026430 นายนรภัทร แก#วตุ#ย
63083026431 นางสาวเฟ_Zองลัดดา มหารัตน สกุล
63083026432 นางสาวชไมพร สอนดี
63083026433 นายสุนทร สายแปง
63083026434 นางสาวรุ�งจิตร ใจไว
63083026435 นางสาวเจนจิรา วันทา
63083026436 นางสาวนริศรา ชินะบุตร
63083026437 นางสาวนิศาชล วรรณมณี
63083026438 นายกิติคุณ เลิศผาสุข
63083026439 นางสาวสุมารินทร น#อยสกุล
63083026440 นางสาวธีราภรณ มณีวรรณ
63083026441 นางสาวธีวรา คําทิพย 
63083026442 นางสาวกุลนันท ยะวิญชาญ
63083026443 นางสาวกนกพร สารเถ่ือนแก#ว
63083026444 นางสาวอลิษา จินะวรรณ 
63083026445 นางสาวชีวนันท หม่ืนอินทร 
63083026446 นางสาวพรรณทิวา จันทิมา
63083026447 นายรัฐศักด์ิ บุญธรรม
63083026448 นายธนชัย วงษา
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ระดับปริญญาตรี

63083026449 นางสาวธนัญญา พรมมาลา
63083026450 นางสาวน้ําฝน ปาละมนตรี
63083026451 นางสาววาศินี ดวงใจสัก
63083026452 นางสาวสุวิชญา ยะวงค แล
63083026453 นายอชิตพล แก#วประเสริฐ
63083026454 นางสุพรรษา ใจใหญ�
63083026455 นางสาวสุพัตรา อํานาจผูก
63083026456 นางสาววรัญรัตน ศรีเรือน
63083026457 นางสาวป7ทวดี เรือนอินทร 
63083026458 นางสาววาทินี งามสม
63083026459 นางสาวกมลชนก พรหมารัตน 
63083026460 นายสรรชัย สิงหทะแสน
63083026461 นางสาวปาริชาติ ทองศรี
63083026462 นางสาวขวัญฤดี เพชรพงษ 
63083026463 นางสาวสุรัชดา คําป7น
63083026464 นางสาวสถิตย ภรณ อุ�นอมรชัย
63083026465 นางสาวสุธาสินี พิบูลย ธนานนท 
63083026466 นางสาวยุพา โพทาคํา
63083026467 นางสาววัชรีพร ณ น�าน
63083026468 นางสาวกฤติยา รินลาด
63083026469 นางสาวนภัสสร ก2องแน�น
63083026470 นางสาวดวงกมล เกษธรรม
63083026471 นางสาวอัจฉราภรณ อนุรักษ สกุลศรี
63083026472 นางสาวเพชรลดา สาระการ
63083026473 นางสาวเกสรา ฉางข#าวดํา
63083026474 นางสาวกมลวรรณ คนสุข
63083026475 นายสันติชน อนันตการณ 
63083026476 ว�าที่ร#อยตรีเมธัส บWุตรดาวงค 
63083026477 นางสาวปHยวรรณ อุ�นใจ

หน#า 913 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026478 นางสาวพิมพ วรีย อิ่นคําแสง
63083026479 นายชนาธิป สุธงษา
63083026480 นางสาวสุนิสา คงเกษม
63083026481 นางสาวชานิตา เอาบุญ
63083026482 นางสาวสโรชา ชวลิตชีวินกุล
63083026483 นายวรวุฒิ ป7นจ�ะ
63083026484 นางสาวปพิชญา กันทะวงค 
63083026485 นายอภิรักษ ชงโควิภา
63083026486 นายชัชวาลย พุทธเขียว
63083026487 นางสาวชานิตา แจ#งสวน
63083026488 นางสาวผกาวรรณ สุรินทร 
63083026489 นางสาวรุ�งทิวา มาคํา
63083026490 นางสาวฌัลลกัณฐ คงสาย
63083026491 นายธนกฤต ตอนะรักษ 
63083026492 นายธนาเทพ ใจแก#ว
63083026493 นายจิรายุ ไชยข�อฟRา
63083026494 นางสาวฑิฆัมพร กิจจาหาญ
63083026495 นางสาวศรุตยา สาวงศ ทะ
63083026496 นางสาวสุวจี ยะตา
63083026497 นางสาวฐิตินันท ภูมิผล
63083026498 นางสาวรวิวรรณ สุวรรณวัฒนะ
63083026499 นายมานะ มีมิตรภาพ
63083026500 นางสาวรัชชประภา อึ้งอภิธรรม
63083026501 นางสาวสุนัจนันท ไชยวงค 
63083026502 นางสาวป7ทมาพร ศรีบุรี
63083026503 นางสาวศิริกรานต มณีวรรณ
63083026504 นางสาวจุฑารัตน สว�างแสง
63083026505 นางสาวกฤชอร พฤฒวรโชติ
63083026506 นางสาวป7ทมพร จรรยา
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ระดับปริญญาตรี

63083026507 นางสาวศศิพิมพ ธนะชัยขันธ 
63083026508 นางสาวไอราดา ไชยาโต
63083026509 นางสาวณัฐนิชา พาจรทิศ
63083026510 นายศิริวสุ ไชยจินดา
63083026511 นางสาวกรกนก เผือกใจแผ#ว
63083026512 ส.ต.ต.นฤดม คําตันวงศ 
63083026513 นางสาวนันทัชพร พงษ โสภณ
63083026514 นายวงศกร ศรีชัยวงค 
63083026515 นางสาววิกานดา ใจคําต2า
63083026516 นายศราวุธ ป7ญญาเสน
63083026517 นางสาวกมลพร ทองฟู
63083026518 นางสาวภัทรจิรา ย่ีเรือง
63083026519 นางสาวพิมลวรรณ สายบุญมา
63083026520 นายเสรี สุวาท
63083026521 นายณัฐพล อินต�ะยศ
63083026522 นางสาวศศิภา สุภาวงค 
63083026523 นางสาววรวรรณ จันทร ขาว
63083026524 นางสาวหฤทัย ปHนทุกาศ
63083026525 นางสาวศิรินุช ศรีคํา
63083026526 นายศรายุทธ ชัยเจริญศักด์ิ
63083026527 นางสาวเอมิกา เอี้ยงหมี
63083026528 นางสาวสุดารัตน แปงกลาง
63083026529 นางสาวธนพร องค การ
63083026530 นางสาวชัชฎาภรณ จิตอนุกูล
63083026531 นางสาวนฤมล แก#วกา
63083026532 นายกอบบุญญ นิยมสํารวจ
63083026533 นายชัยวัฒน ศรีสม
63083026534 นางสาวพิชามญชุ ภู�อร�าม
63083026535 นางสาวภัทรทิยา กาใจ
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ระดับปริญญาตรี

63083026536 นางสาวนันทัชพร กากูล
63083026537 นางสาวสิริภรณ ฤกษ ถนอมศรี
63083026538 นางสาวศรีวรรณ นิธิในเกียรติ
63083026539 นางสาวฐิติพร มังคลาด
63083026540 นายอุทัย กันยา
63083026541 นางสาวรัตนาวลี นันต�ะ
63083026542 นางสาวจุฬารัตน น#อยนางจม
63083026543 นางสาวมณฑกานต แก#วจะนทร มัง
63083026544 นางกรรณิการ พิมพะนิตย 
63083026545 นายทวีวัฒน ป7ญญาคํา
63083026546 นายเอกชัย โตสุวรรณ
63083026547 นางสุรีย ภรณ ศรีคํา
63083026548 นายหิรัญ อติพลังกูล
63083026549 นายจันทร มู ยุวโรจน อมร
63083026550 นางสาวอารีวรรณ มูลตรี
63083026551 นายวิทวัส กีรติชุตินันท 
63083026552 นายณัฐพล พูลลังกา
63083026553 นางสาวชิดชนก กันใหม�
63083026554 นางสาวสุพิชญ นันท สัจจะนรพันธ 
63083026555 นางสาวสิตานัน คําโพธ์ิ
63083026556 นางสาวยมลพัทธ อินต�ะขัติย 
63083026557 นายทิชากร ปลงจิตร 
63083026558 นางสาวศกลวรรณ ใหม�จันทร แดง
63083026559 นางสาวจันทนา ชะนะลาภ
63083026560 นางสาวอุภาพร ไชยสาร
63083026561 นางสาวขนิษฐา ราชบันเทิง
63083026562 นางสาววิจิตรา ลําป7น
63083026563 นางสาวพิรานันท ทะระ
63083026564 นางสาวพัชรีภรณ มามี
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ระดับปริญญาตรี

63083026565 นางสาวปภาวี ป7ญญาทา
63083026566 นายโชติพัฒน พินิจศักด์ิ
63083026567 นางสาวธนาพร คําวินิตย 
63083026568 นายเบญจษิต ไชยเกิด
63083026569 นางสาวนฤมล หวานดี
63083026570 นายสรายุทธ พุทธรักษา
63083026571 นางสาวปฏิญญา พวงประโคน
63083026572 นางสาวณัฏฐนันท ภู�หนู
63083026573 นางสาวศิริลักษณ ถ่ินดง
63083026574 นางสาวณัฐริกา กาตาคํา
63083026575 ว�าที่ร#อยตรีคมสัน ธนันชัย
63083026576 นายไพโรจน ฟ7กทองอยู�
63083026577 นางสาวโสภิตรา แก#วมาธิW
63083026578 นายจิรายุ แก#วประดิษฐ 
63083026579 นางสาวอุมาพร คํามา
63083026580 นางสาวธัญญภัคย มีมานะ
63083026581 นางสาวกนกนุช ไชยชนะ
63083026582 นางสาวอนุสสรา อนุเคราะห 
63083026583 นางสาวสุธิดา ป7ญญาไวย 
63083026584 นายกฤษฎา วิชาคํา
63083026585 นางสาวรัตติยา ปุละเปา
63083026586 นายก#องกิดากร ชาติแสนปHง
63083026587 นางสาวอัมพร รินนายรักษ 
63083026588 นางสาวอัสมา ปHZนทอง
63083026589 นางสาวภูรินทร พันธุพิน
63083026590 นางสาวขนิษฐา ยะครุฑ
63083026591 นายอนุพงษ เมืองมูล
63083026592 นางสาวณัฐธิดา งามประไพพรรณ
63083026593 นางสาวเบญจรัตน จันทะป7น
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ระดับปริญญาตรี

63083026594 นายวิทยา ตาลิน
63083026595 นายสิทธิณัฐ มนเทียรอาสน 
63083026596 นางสาวปภัสรา ทวีกุล
63083026597 นางสาวศศิธร เจริญทรัพย 
63083026598 นางสาววนิชฌาญ ปาดี
63083026599 นางสาวนัญธิชา เหม�อดู
63083026600 นางสาวกนกกาญจน สุขย่ิง
63083026601 นางสาวเนตรศิริ ใฝJรุ�งโรจน 
63083026602 นางสาวกาญจนา ทะมา
63083026603 นางสาวปวีณา เวียงนาค
63083026604 นายชานนท แดงประไพ
63083026605 นางสาวรณิษฐา หม่ืนปราบ
63083026606 นายอานนท สําเร็จผล
63083026607 นางสาวจีรพรรณ แซ�ใจ
63083026608 นางสาวณัฐสุดา กันตา
63083026609 นายธีระพันธ ชัยวงค 
63083026610 นางสาวรสสุคนธ ชะระ
63083026611 นายสุรัตน เครืออินทร 
63083026612 นางสาววิมลรัตน อินแสนต�ะ
63083026613 นางสาวปHยธิดา นวลตา
63083026614 นายอนุสรณ จําปาหอม
63083026615 นางสาวภัทรฤทัย คํานึง
63083026616 นางสาวฉัตรพร ทาขุน
63083026617 นางสาวอาทิตยา เกติ
63083026618 นางสาวนันทิชา พวงจํา
63083026619 นางสาวขวัญกมล เทพพรมวงศ 
63083026620 นางสาวณฐมน บุตรดี
63083026621 นางสาววิชญาภรณ บัวงาม
63083026622 นายวิทวัส บุญสิงมา
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ระดับปริญญาตรี

63083026623 นางสาวรัชนีภรณ อินทร พรม
63083026624 นายอธิคม มูลปานันท 
63083026625 นางสาวช�อผกา ใจหนัก
63083026626 นางสาวรุ�งนภาพร อิ่นแก#ว
63083026627 นางสาวจุฑามาส นันติวงค 
63083026628 นางสาวกมลวรรณ บุญวัฒน 
63083026629 นางสาวอัญชนา ใจเนตร
63083026630 นางสาวโยธกานต จักรคํา
63083026631 นางสาวธัญญาลักษณ ขันจินา
63083026632 นางสาวศิริพร มูลงาม
63083026633 นางสาวภัทราภรณ ธุวะคํา
63083026634 นางสาวณัชปภา ตาละปHน
63083026635 ว�าที่ร#อยตรีรัฐพล ฟูชัย
63083026636 นางสาวนาตาชา พรมเพ็ชร
63083026637 นางสาวสุดารัตน ไชยทอง
63083026638 นางสาวสุจิรา ยะย�าเปRา
63083026639 นายปุณยวัจน อกตัน
63083026640 นายสิรวิชญ ศรีจันทร กาศ
63083026641 นางสาวอัจฉรา จิตต นาน
63083026642 นางสาวกัลยา จันนา
63083026643 นางสาวปภัสพลอย ชัยวชิระเสถียร
63083026644 นางสาวสุนิสา คําเงิน
63083026645 นางสาวกนกวรพรรณ ศิริเลิศโกมล
63083026646 นายวันชัย อาษา
63083026647 นางสาววริญญา ทาวงค 
63083026648 นางสาวขนิษฐา สิทธิไชย
63083026649 นายสันติ แก#วประภา
63083026650 นางสาวยลธิดา แก#วป7ญญา
63083026651 นายปองพล พุกจินดา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026652 นางสาวอินธิรา ภูมี
63083026653 นางสาวชลภัทร สมบุญสุโข
63083026654 นางสาวปฏิมา มงคลคลี
63083026655 นางสาวนรมน บริสุทธ์ิ 
63083026656 นางสาวสายชล สินธุบุญ
63083026657 นางสาววรัมพร จําปาโชค
63083026658 นายวันฉัตร รูปวิเชตร
63083026659 นางสาวพรภิรมย วงค เทพ
63083026660 นางสาวอรภา ทะลายา
63083026661 นายพงษ สิทธ์ิ ศรีธิวัฒน 
63083026662 นางสาวณิชารีย มุกลีมาศ
63083026663 นางสาวประภาศิริ สุคํา
63083026664 นางสาวสุคนธ ทิพย อินทะศรี
63083026665 นางสาวกัลยรัตน เตจ�ะน#อย
63083026666 นางสาวเพชรินทร ตุ�นคํา
63083026667 นางสาวธีรนุช ถาสุดใจ
63083026668 นางสาวรัศวดี คําจริง
63083026669 นางสาวอังคณา ใบเหลือง
63083026670 นางสาวนปภัช สุทธิชาญบัญชา
63083026671 นายเกรียงไกร เทพมา
63083026672 ว�าที่ร#อยตรีหญิงอารยา วิริยภาพ
63083026673 นางสาวอารียา กองชุม
63083026674 นายอํานาจ เปTงคําตา
63083026675 นางสาวมาศศุภา มหาวงค 
63083026676 นางสาวสโรชา พงษ ธรรม
63083026677 นางสาวกาญจนา มุงอินทร 
63083026678 นางสาวกันติชา เตโช
63083026679 นางสาวณัฐณิชา กุนาจา
63083026680 นางสาวกฤตพร วงค สัมพันธ 

หน#า 920 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026681 นายกิตติพงศ กิจสุภา
63083026682 นางสาวชนิภา หล#าตัน
63083026683 นางสาวกนกวรรณ บุญมะลิกา
63083026684 นางสาวชลธิชา ชัยกุล
63083026685 นางสาวปฐมาวดี ปHงคําภา
63083026686 นางสาวจรรยา มากดี
63083026687 นายเสกสรรค ศิริ
63083026688 นางสาวกชพร เปTงแสนหนู
63083026689 นายพงศธร เทียนทอง
63083026690 นางสาวกุลฉัตร เลิศวิลัย
63083026691 นางสาวฉัตรนภา อัมโรจน 
63083026692 นางสาวธรรญชนก ช#างจ่ัน
63083026693 นายอังคาร โภคารัตน 
63083026694 นายอภิอัฑฒ อิ่มอ#วน
63083026695 นายธนะพงษ สุนันตา
63083026696 นางสาวจุฑาทิพย จักขุเรือง
63083026697 นางสาววรัญญา อินต�ะสีลา
63083026698 นางสาวอังคณา ชมภู
63083026699 นายสมศักด์ิ วงศ วิชัย
63083026700 นางสาวญาณิศา โนรี
63083026701 นายพัทธพล สารน#อย
63083026702 นางสาวสุวนันท โชครวย
63083026703 นายวีระพงษ ยะยอง
63083026704 นางสาวศศิวรรณ ศรีบุญมา
63083026705 นางสาวสุปรียา คําโมนะ
63083026706 นางสาวดาราวรรณ กิตติ
63083026707 นางสาวจิราภัทร สว�างทิตย 
63083026708 นายวิโรจน ใจพรมเมือง
63083026709 ว�าที่ ร.ต.หญิงเรณุกา ปวงฟู

หน#า 921 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026710 นางสาวเบญจรัตน ใจกล#า
63083026711 นางสาวพัทธ ศรีรินต๊ิบ
63083026712 นางสาวนุชจรินทร อินต�ะรัตน 
63083026713 นายจิรวัฒน ผั้นแดง
63083026714 นางสาวอรจิรา สารถ#อย
63083026715 นางสาวกาญจนาพร กุลกิจ
63083026716 นางสาวเบญจมาศ ศรีป7ญญา
63083026717 นางสาวธนาพร อุปละ
63083026718 นางสาวชลธิชา มากบุญ
63083026719 นางสาววสุมดี ไชยาพันธุ 
63083026720 นางสาวศุภามาศ จุรัตน 
63083026721 นางสาวซาลามะ บูรณดีน
63083026722 นางสาวนันทมาศ เนาวรังสี
63083026723 นางสาววิทนีย อิ่นแก#วน�าน
63083026724 นายธนัชวัฒน จิรวณิชวัฒน 
63083026725 นางสาวณิรชา กาวีวัง
63083026726 นายวรพงศ โพธิรังสิยากร
63083026727 นางสาววรรยากร สุขสกลกรร
63083026728 นายประณพ ตรีประดับดาว
63083026729 นางสาวเจนจิรา คําลือปลูก
63083026730 นางสาวสุวิชญา นันทไชย
63083026731 นางมณีการณ อุตะมะแก#ว
63083026732 นางสาวสุนิชา ก2าเร็ว
63083026733 นางสาวนราวรรณ มหาวรรณ 
63083026734 นางสาวณัฐธิดา คําอ#าย
63083026735 นายณัฐสพล ลือราช
63083026736 นางสาวกาญจนา ยังรอด
63083026737 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรหาญ
63083026738 นางสาวประไพพรรณ จินามอย

หน#า 922 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026739 นางสาวสุภาภรณ บิดาคํา
63083026740 นางสาวจอมจุฬา จอมเดช
63083026741 นางสาวอรัญญา เจนสว�าง
63083026742 นายพรชัย แก#วแสงเงิน
63083026743 นางสาวพิชามญชุ ผุดผ�องพรรณ
63083026744 นางสาวฐิติพร กําแพงแก#ว
63083026745 นางสาววิภาวดี เวียงสาม
63083026746 นายสหภาพ ใหม�วงศ 
63083026747 นางสาวเปมิกา โพธ์ิสมภร
63083026748 นางสาวธิดาวรรณ ใจหม้ัน
63083026749 นางสาวทิพย หิรัญ เมืองวุตร 
63083026750 นางสาวพรปวีณ มหารัศม์ิสกุล
63083026751 นายนฤชา แก#ววัน
63083026752 นางสาวอารีรัตน คิดดี
63083026753 นางสาววิลาสินี ปRองแก#ว
63083026754 นางสาวจริยา เถินบุรินทร 
63083026755 นายภูรพีพงษ ปราสมุทร 
63083026756 นางสาววาสนา แก#วภูสี
63083026757 นางสาวนภาวรรณ ศรีสมัย
63083026758 นางสาวปานไพลิน เชียงแข็ง
63083026759 นางสาวนิตยา บุญยัง
63083026760 นางสาวกฤษณา ชาวน�าน
63083026761 นางสาวระพีพรรณ เกษณา
63083026762 นางสาวยุวธิดา ปHดดวง
63083026763 นายอลงกต กันอินทร 
63083026764 นางสาวภัสรา สายป7น
63083026765 นายพงษ กฤษฏ์ิ จิโน
63083026766 นางสาวกรรณิการ ใจยาบุตร
63083026767 จ�าอากาศโทณัฐวุฒิ ธิวงศ 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026768 นางสาววิชชยา กุสุโมทย 
63083026769 นายนครินทร อินทร ม่ัน
63083026770 นางสาวชนิกานต ไชยโนฤทธ์ิ
63083026771 นางสาวรุจิรา การินทร ตา
63083026772 นางสาวปHยะฉัตร เสมอภาคภูมิ
63083026773 นางสาวณัฐธยาน จําบัวขาว
63083026774 นางสาวสุพินญา ขันติภาพ
63083026775 นางสาวอภิสรา อุดปHน
63083026776 นางสาวรําพรรณ วงค ไชย
63083026777 นางสาวนันทิตา โนราช
63083026778 นายอุทิศ สมใจ
63083026779 นางสาววนิดา กันทา
63083026780 นางมิถุนา กลอบคํา
63083026781 นายจักรพงษ ใจสักเสริญ
63083026782 นางสาวธมณณัฏฐ บุญมา
63083026783 นางสาวณัฐนพิน ป7ญญา
63083026784 นายจักรกฤษณ จุ#ยสื่อ
63083026785 นางสาวชลีกร ถาวงค 
63083026786 นางสาวจุฑารัตน อินผูก
63083026787 นางสาวณฐมณฑน รัตนประสาท
63083026788 นางสาวรัตติยา เฮงตระกูล
63083026789 นางสาวสุพัตรา กันทะมา
63083026790 นายชนภัทร เมืองวงค 
63083026791 นางสาวธมลวรรณ ฐาปนะกุล
63083026792 นายจักรพงค คุณยศย่ิง
63083026793 นายอิศรา ธิการ
63083026794 นางสาวศิริขวัญ หม่ืนลาง
63083026795 นางสาวสกาวฟRา ต๋ันคํา
63083026796 นางสาวธนันญา ใจตาบุตร

หน#า 924 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026797 นายขวัญชัย ป7ญญา
63083026798 นางสาวอารยา คนแรง
63083026799 นางสาวปวริศา กังสุกุล
63083026800 นายสุภวัฒณ ป7นสาม
63083026801 นายนฤเบศ สันธิ
63083026802 นางสาวปุณยนุช มะลิลา
63083026803 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัตน ชนีพร ถาน#อย
63083026804 นายสิทธิพงษ วงศ อินทร 
63083026805 นางสาวสาธิตา จันตบุตร
63083026806 ว�าที่ร#อยตรีหัตถชัย แก#วศรีลา
63083026807 นางสาวศิริลักษณ กิติกุศล
63083026808 นางสาวณัฎฐณิชา สุริวงศ ใย
63083026809 นางสาวศรัณย พร พันธะยอด
63083026810 นางสาวแสงเดือน ทรายคํา
63083026811 นางสาวอริศรา ดีบุญ
63083026812 นายกิตติพงศ ป7ญญามูล
63083026813 นางสาวพัชนิดา มณีชื่น
63083026814 นายวรเมธ ตรีหิรัญ
63083026815 นางสาวนภัสสร สิทธา
63083026816 นางสาวเปรมฤดี กลมกลิ้ง
63083026817 นางสาวกชพร สุประกอบ
63083026818 นางสาวสุชาดา จํารัส
63083026819 นางสาวภาวินี นาพิกุล
63083026820 นางสาวกานติมา งามสวย
63083026821 นางสาวสิริกร นะสาร
63083026822 นางสาววิชุดา วงค สุตา
63083026823 นางสาวอนัญญา เทียนแก#ว
63083026824 นางสาวกฤชกร ดวงชัย
63083026825 นางสาวเกียรติสุดา การะเกตุ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026826 นายพิเชษฐ สนธิคุณ
63083026827 นางสาวแคทรียา ธรรมตถา
63083026828 นางสาวธัญธิตา ปรีเปรม
63083026829 นางสาวนันทินีย สินธุชัย
63083026830 นางสาวอภิชญา พิมดี
63083026831 นางสาวกรรณิการ เขียววรรณ
63083026832 นางสาวภาวิณี อิ่นแก#วสืบ
63083026833 นางสาววนิดา โนราช
63083026834 นางสาวเจนจิรา อินธิมา
63083026835 นางสาวชฎาพร เจียระนัยปรีดา
63083026836 นายสุเมธ คําติ
63083026837 นางสาวณัฐริกา พ่ึงสุยะ
63083026838 นางสาวอมรรัตน อินทร ไชย
63083026839 นายมนัส มีบุญ
63083026840 นายทักษะ เทียมตระกูล
63083026841 นางสาวป7ทมพร แก#วสิริ
63083026842 นางสาวขจี แสงสรทวีศักด์ิ
63083026843 นายมานนท รัตนนาคะ
63083026844 นางสาวมธุรส เตชะวงค 
63083026845 นางนงลักษณ ขัตติข�าย
63083026846 นายยุทธนา สมบูรณ ทอง
63083026847 นางพัณนิดา อินสมพันธ 
63083026848 นายสราวุฒิ ต๊ิบมาใจ
63083026849 นายจิรวัฒน จักแก#ว
63083026850 นายฤทธิชัย วงสกุล
63083026851 นางสาวเพ็ญพิชชา วงค วาด
63083026852 นางสาวเหมือนฝ7น ภูมี
63083026853 นางสาววิชญา หีบทอง
63083026854 นายเรืองฤทธ์ิ จันระวังยศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026855 นางสาวสิรินทิพย เหลี่ยมพันธุ 
63083026856 นางสาวนพจิรา อินตา
63083026857 นางสาวภัทรพร พุ�มพวง
63083026858 นางสาวโยษิตา คํามา
63083026859 นายจิราวัฒน พรมศิริ
63083026860 นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
63083026861 นางสาวชลิตา ศักด์ิเร็ว
63083026862 นางสาวทัตชญา เหมืองอุ�น
63083026863 นายพัชวีร ชัยรัตน 
63083026864 นายรักษ พล จันตาคํา
63083026865 นางเกษศรินทร เทพเสน
63083026866 ส.ต.อ.เกรียงไกร ศรีวิชัย
63083026867 นางสาวชิดาภา คงเจริญ
63083026868 นางสาวมัญชุพร ฟองมอญ
63083026869 นางสาวอริศรา สุวรรณนคร
63083026870 นายประภัทรพล หงษ คํา
63083026871 นางสาวสาลินี วงศ ประเสริฐ
63083026872 นางสาวสุภารัตน เม็งทอง
63083026873 นางสาวกาญจนา งามละออ
63083026874 นางสาวนภัส เมฆอากาศ
63083026875 นางสาวพรทิวา ชูเกียรติคีรีชัย
63083026876 นางสาววชิรา มาเป1ยง
63083026877 นางสาวกวิสรา ทองอินทร 
63083026878 นางสาวอังณา จันทิมา
63083026879 นางสาวอารยา รอดพิทักษ 
63083026880 นางสาวปHยะดา อุประ
63083026881 นายธนาทรัพย ปHนใจ
63083026882 นายนิธิ ศิริโภคขจร
63083026883 นางสาวเบญชญา ธรธีรวาณิช
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ระดับปริญญาตรี

63083026884 นางสาวระพีพรรณ เอมเป1ย
63083026885 นายรัชชานนท กมลเพชร
63083026886 นางสาวขวัญฤทัย วงค สีสม
63083026887 นางสาวกุลชาสรณ สู�สุข
63083026888 นางสาวธัญธิตา ยาวิราช
63083026889 นางสาวศศิธร ธรรมพุทธ
63083026890 นางสาวณัฐกานต ไชยยา
63083026891 นางสาวสุจิตตรา จับใจนาย
63083026892 นางสาวพลอยไพลิน ยอดหล#า
63083026893 นายเทพบุตร มีพร
63083026894 ว�าที่ร#อยตรีศตวรรษ เพชรพิชัย
63083026895 นายทวีศักด์ิ จันนะชัย
63083026896 นางสาวกรรณิการ คุณยศย่ิง
63083026897 นายสุรธัช ธัญลักษณากุล
63083026898 นางสาวรุ�งทิวา ราตรี
63083026899 นายเฉลิมชัย สะอาดรักธรรม
63083026900 นายทรงกรด เพ็ชรหล#า
63083026901 นางสาวแสงฤดี อภิชาติวิไล
63083026902 นางสาวเบญญาภา เตจ�ะยวง
63083026903 นางสาวปพิชญา อภิวงค งาม
63083026904 นางสาวฐาปนี คํามาเร็ว
63083026905 นางสาวอังวรา เกิดผล
63083026906 นางสาวธารารัตน สุทธง
63083026907 นางสาววจิราพร การดี
63083026908 นางสาวณัฐนันทน เรือนดล
63083026909 นายอริยะ กุลวรศรี
63083026910 นางวิสุดา เนวิลัย
63083026911 นางสาววัลภา มีมานะ
63083026912 นางสาวกฤตชกนก ศิรมณี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026913 นางสาวอริสา ยวงแก#ว
63083026914 นางสาวกมลลักษณ ธีราธนภาคย 
63083026915 นางสาวอริศรา วงศ มูล
63083026916 นางวาสนา คําตันวงศ 
63083026917 นายวัชรพล ถาน#อย
63083026918 นางสาวไพริน สุขตัว
63083026919 นายกฤตภาส พ่ึงพวก
63083026920 นางสาวกันต กนิษฐ สมณะ
63083026921 นางสาวอาภัสรา วงค ซาว
63083026922 นางสาวอิชญาพร พ�อนา
63083026923 นางสาวเดือน แก#วระกา
63083026924 นายวัชระ เรืองวิลัย
63083026925 นายจิตรภาณุ จันมะโน
63083026926 นางสาววิรากานต ป7ญญาเก�ง
63083026927 นางปวีณ ยาภัทร จันตากอง
63083026928 นางสาวจิราภา ป7นหมี
63083026929 นางสาวรัตติกาล ชุ�มมงคล
63083026930 นายอภิชาติ ต๊ิบปHน
63083026931 นายชยนนท แก#วสอาด
63083026932 นายต�อตระกูล พิสิษฐ กุล
63083026933 นายคมสัน เจริญวนา
63083026934 นายอิทธิพงษ หอมนาน
63083026935 นางสาวณัฐธิดา อุดทิพย 
63083026936 นางสาวเสาวลักษณ สายอุปราช
63083026937 นางสาวรัตนาภรณ ครไชยศรี
63083026938 นายณัฐภาส ป7นชัย
63083026939 นางสาววารินทร พูลสวัสด์ิ
63083026940 นางสาวชยานันท อินต�ะวงค 
63083026941 นางสาวรัตนาภรณ จันเลือน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026942 นางสาวเอมวิกา สายทอง
63083026943 นางสาวชนกานต กลับโต
63083026944 นางชนัดดา พัทธ บวรโชติ
63083026945 นางสาวบงกชกร น#อยพงษ 
63083026946 นายเจนณฤทธ์ิ ดวงธัญ
63083026947 นางสาวสุชาดา รูปสอาด
63083026948 นายชัยวัฒน ไชยนาค
63083026949 นางสาวกมลชนก ทิใหม�ธง
63083026950 นายวรกิจ ชัยชนะ
63083026951 นายภาณุวิชญ สินธุบุญ
63083026952 นางสาวน้ําทิพย จันทร เรือน
63083026953 นางสาวนวภัสร อุ�นสกล
63083026954 นางสาวจิราพร ทับประเสริฐ
63083026955 นายชยพัทร ตาลตระกูลหล#า
63083026956 นางสาวสุริษา หมีบุรุษ
63083026957 นางสาวอังคณา จีรัตน 
63083026958 นายธีรวัฒน บุญเกิด
63083026959 นางสาวพัชรี ดวงมณีย 
63083026960 นางสาววิภาณี เสนากุล
63083026961 นางสาวชรัญดา วงศ บูรพาชาติ
63083026962 นางสาวประกายมาศ เรือนมูล
63083026963 นางสาววราพรรณ ไชยกัน
63083026964 นางสาววิไลรัตน ยานะกุล
63083026965 นางสาวธนพร สาใจ
63083026966 นายยุทธนา นะต๊ิบ
63083026967 นายอิศราณุวัฒ วันดี
63083026968 นางสาวขนิษฐา มนัสมโนธรรม
63083026969 นางสาวจารุลินฑ พรหมชาติ
63083026970 นายณัฐพงศ รอดแผ#วพาล
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083026971 นายอธิวัฒน พรหมเสริมสุข
63083026972 นางสาวนิตยา ผานดอยแดน
63083026973 นางสาวปวิชญา พิมมะรัตน 
63083026974 นางสาวธัญญารัตน รักวงค 
63083026975 นางสาวอนุศรา ศรีวิชัย
63083026976 นางสาวรุ�งนภา เพ่ิมพูล
63083026977 นางสาววราวัลย พรหมใจ
63083026978 นายวชิรา นาใจคง
63083026979 นายภานุเดช พากเพียร
63083026980 นางสาววาสนา นุ�มดี
63083026981 นางสาวพิชชาภรณ ถูกนึก
63083026982 นายนัทธพงศ แก#วบุญเรือง
63083026983 นายชวณัฐ อินแสน
63083026984 นายสิปปวิชญ ใจกันทะ
63083026985 นายเจษฎา คําแผ�น
63083026986 นางสาวทัศนีย ทองจันทร 
63083026987 นายณัฐกฤตย วงค เตปHน
63083026988 นางสาวภัชราพร เสาร แก#ว
63083026989 นางสาวอมรวรรณ กันอิน
63083026990 นายชัชชนินท สุพันธ 
63083026991 นางสาวศุภมาส ขัดศิริ
63083026992 นางสาวพัชนี เวียงนิล
63083026993 นางสาวรุ�งฤทัย อุปนันต 
63083026994 นายณัฐพงศ วงค ดาราวรรณ
63083026995 นางสาวอโณทัย ใจคล�องแคล�ว
63083026996 นายอุมรินทร บุญกาวิน
63083026997 นางสาวธิดารัตน อุ�นเรือน
63083026998 นางสาวธนภรณ อภิธนัง
63083026999 นางสาววิภาพร แก#วดุลดุก
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027000 นางสาวปริมชนก นามวงศ 
63083027001 นางสาวณัฐนรี ขันลา
63083027002 นายอิทธิพงษ มณีรัตน 
63083027003 นายศศิพงษ กันทะเนตร
63083027004 นางสาวตวงพร ตรงแสงป7ญญา
63083027005 นายประยุทธ อิทธิสิริศักด์ิ
63083027006 นางสาวสายทอง หิรัญคํา
63083027007 นางสาวเจนจิรา จันสม
63083027008 นางสาวนิภาพรรณ แมะบ#าน
63083027009 นางสาวจิราพรรณ ใจสีธิ
63083027010 นายณัฐดนัย สิทธิรักษ 
63083027011 นายศิวกร ไกลถ่ิน
63083027012 นายสุทธิศักด์ิ มณีวรรณ
63083027013 นางสาวกัญญารัตน รื่นเริง
63083027014 นายวรเชษฐ อินประชา
63083027015 นายณัฐพงค สมยานะ
63083027016 นายอนุวัฒน เครื่องคํา
63083027017 นางสาวอลิณชญาณ กันทา
63083027018 นางสาวมยุรา ทาโน
63083027019 นางสาวนฤมล เทพวงค 
63083027020 นางสาวศิริลักษณ มีทางดี
63083027021 นางสาวสุธาสินี เมืองมงคล
63083027022 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นถือศิล
63083027023 นางสาวอัมพร น#อยวัน
63083027024 นายวิชยา มณีเครือ
63083027025 นายกฤษฎา ถาเเก#ว
63083027026 นายธราพงษ ไชยมงคล
63083027027 นายสมชาติ เรืองสัตวิวรณ 
63083027028 นายวชิรพล คล#ายชม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027029 นางสาวศรินยา ธิวงค 
63083027030 นางสาวอภิญญา กลิ่นหอม
63083027031 นางสาวพัชรินทร กันทะวัง
63083027032 นายก�อกาญจน คุมา
63083027033 นางสาววิภาวรรณ อ�อนสอาด
63083027034 นางสาวกาญจนา บุญช�Wมใจ
63083027035 นายอภิวัฒน สุวรรณ
63083027036 นายสุภชัย บุญทา
63083027037 นายเกษมสันต อาษากิจ
63083027038 นายทัพพสาร อัคเดช
63083027039 นายไชยวัฒน มณีจอม
63083027040 นางสาวศิริฉาย บุญฤทธ์ิ
63083027041 นางสาวโยษิตา ดวงสว�าง
63083027042 นายพงกษิณ ทุกอย�าง
63083027043 นางนิภาพรรณ ลังกาเป1Uย
63083027044 นางสาวผ�องพรรณ จ้ียศกาบ
63083027045 นายพีรพงศ เชื้อเมืองพาน
63083027046 นางสาวอัจฉรา ฟุJมเฟ_อย 
63083027047 นายธงชัย โชคชัยสิริกุล
63083027048 นายสัตยาบัน กาวิชัย
63083027049 นางสาวอริศรา ศรีใจวงค 
63083027050 นางสาวสุจิตตา ลาวจันทร 
63083027051 นายจิราภาส อุดปวง
63083027052 นายวสันต ศรีศัย
63083027053 นางสาววีรยา ไชยวงศ 
63083027054 นายเฉลิมชัย กล#าณรงค ชูสกุล
63083027055 นางสาวราตรี บัวประเสริฐ
63083027056 นางสาววรรณิศา วงษ สิงแก#ว
63083027057 นางสาววราภรณ จันทรส
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027058 นางสาวชญานิษฐ ลุงกํ่า
63083027059 นางสาวว รินทร  นิ ภา แสงมณีรัตน  
63083027060 นายจีรวัฒน ปHงวัง
63083027061 นางศิริพร มีสัตย 
63083027062 นางสาวชฎากาญจน กันธณี
63083027063 นางสาวพัชรี เลิศกิจกร
63083027064 นายอดิเรก วิลัย
63083027065 นายปรัชญา แก#วโกต�ะ
63083027066 นางสาวหนึ่งฤทัย แดงฟู
63083027067 นางสาวอาภา เงินเจริญ
63083027068 นางสาววันวิสาข วงค สุริยะ
63083027069 นางสาวสุทธินี อินเหลา
63083027070 นางสาวนันทิญา เหมืองห#า
63083027071 นางสาวจตุรพร จอมคํา
63083027072 นายมนต ชัย สมควร
63083027073 นางสาวสุภนิช ศรีเรืองฤทธ์ิ
63083027074 นางสาวชลลดา ศรีเชียงสา
63083027075 นางสาวกุสุมาลย กูลสวัสด์ิมงคล
63083027076 นางสาวมัดสรถ บัวระกต
63083027077 นางสาวอัญชุลีมาศ สุธรรมแจ�ม
63083027078 นางสาวพรรณิภา มณีวรรณ 
63083027079 นางสาวพิชญ กานต แก#ววงศ วาล
63083027080 นางสาวอนงค พรรณ สุวรรณกิจ
63083027081 นางสาวศรัณยา ฟองแก#ว
63083027082 นางสาวพัชรดา สมมุติ
63083027083 นางสาวฌัชยา กาวิชา
63083027084 นายคงศักด์ิ ปHนตาเสน
63083027085 นางสาวจิรัฐติกาล เนตรสัก
63083027086 นางสาวปริดตา จันวัน
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027087 นางสาวกุลณัฐ มณีไพรสณฑ 
63083027088 นางสาวนิจฉรา เทพวงค 
63083027089 นายธนัทเทพ คุ#มฤทธ์ิ
63083027090 นายกอบกุล นันติ
63083027091 นายภาณุพงศ ชูดี
63083027092 นายภัคพล เทียนสีม�วง
63083027093 นางสาวสาวิตรี แก#ววงค 
63083027094 นางสาวศุภวรรณ ทาดี
63083027095 นางสาวโยทการ ยอดแก#ว
63083027096 นายณัฐพงษ เพ็ญสุวรรณ 
63083027097 นายปรีชา ไชยบุญเรือง
63083027098 นางสาวประภัสสร กลิ่นพักตร
63083027099 นายณฐพล สุริยะ
63083027100 นางสาวศุภภัสสร ส�วยนุ
63083027101 นางสาวสุธิตา มงคล
63083027102 นางสาวศุภลักษณ ใจวงค 
63083027103 นางสาวพรชนก ชื่นเย็น
63083027104 นายสุรเชษฐ หมอนคุด
63083027105 นางสาวธัญชนก ตะนาวศรี
63083027106 นางสาวอรวรรณ ศรียอด
63083027107 นายปริญญา เรืองศักด์ิ
63083027108 นางสาวรัชดา ธัญญะ
63083027109 นางสาวชุดา หมอบอก
63083027110 นายทัศไนย คําชู
63083027111 นางสาวสาวิตรี ฟูจุมปา
63083027112 นายชัยณวุฒิ เสถียร
63083027113 นายอโณทัย ไชยยัง
63083027114 นางสาวอรวรรณ หล่ําวรัตน 
63083027115 นางสาวพรรณิกา ธนะขว#าง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027116 นายเกรียงศักด์ิ กิติใชย
63083027117 นางสาวแพรวพิมล ชัยป7ญญา
63083027118 นางสาวอรวรรณ คํ้าจุนสาคร
63083027119 นางสาวอนุสรา ธารสุขวารี
63083027120 นางสาวรสนันท วุฒิ
63083027121 นางสาวดุจฤดี ไชยบุญเรือง
63083027122 นางสาวธิดารัตน โคกสีอํานวย
63083027123 นางสาวเยาวเรศ มณีหาญ
63083027124 นายสุชาติ สุขโพธิญาณ
63083027125 นางสาวเมทินี ไชยสุรินทร 
63083027126 นางสาวเมทินี ดวงตา
63083027127 ว�าที่ร#อยตรีหญิงภัทรลักษณ อิ่นคํา
63083027128 นางสาวสุปราณี พจนาปHยะกุล
63083027129 นางสาวปHยภรณ เปTงนา
63083027130 นางสาวธิวาภรณ พรหมศรี
63083027131 นางสาวฐิติรัตน ยอดพิโล
63083027132 นายสิทธิกร อาจหาญ
63083027133 นายธวัชชัย ศรีชัยกัณฑ 
63083027134 นางสาวชนกนันท กัลละหะ
63083027135 นายนาธัน เพชรทอง
63083027136 นางสาวมินตรา ทองดวง
63083027137 นางสาวปรียาพร คํามูล
63083027138 นางสาวพรหมภัสสร อุดกันทา
63083027139 นางสาวขวัญชนก เล�อกา
63083027140 นางสาวจิตรลดา ศรีอ#าย
63083027141 นางสาวอัญชลีนุช พุทธวงศ 
63083027142 นางสาวปาริฉัตร จําปาเครือ
63083027143 นางสาวรัตนาภรณ กอบแก#ว
63083027144 นางสาวธนัญญา อินยา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027145 นางสาวชลธิชา หนักแน�น
63083027146 นางสาววาสนา ไชยลังกา
63083027147 นางสาวธนวรรณ วิทนา
63083027148 นางสาวขนิษฐา อัครสิริโสภา
63083027149 นางสาวจันจิรา มาลัยทอง
63083027150 นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา
63083027151 นางสาวนวพร สายแปง
63083027152 นายอนุสรณ ยุคเจริญทรัพย 
63083027153 นายจิรัฐชัย วงศ ชัย
63083027154 นางสาวณิชนันทน ผาน้ําคํา
63083027155 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยออน
63083027156 นางสาวธัญลักษณ ทนันชัย
63083027157 นายสุรเชษฐ มูลรัตน 
63083027158 นางสาวศิรภัสสร ยอดทอง
63083027159 นางสาวสายสุนีย จิตมโนวรรณ 
63083027160 นายธนัชสิชณ วงศ อรินทร 
63083027161 นางสาวธิดารัตน ใจซ่ือ
63083027162 นางสาวบงกช ปJงทราย
63083027163 นายจักรพงษ ยวงตาปRอ
63083027164 นายกฤษฎา ปะนะ
63083027165 นายหัสติชัย ทองงาม
63083027166 นายศิรากร อุ�นยาว
63083027167 นางสาวชลธิดา ตลาด
63083027168 นายอภิเมธิวัฒน คําป7ญญาธิกุล
63083027169 นางสาววิลาวัณย หน�อแก#ว
63083027170 นางสาวอุษณิษา เชื้อจันทรา
63083027171 นางสาวจิณห วรา กําจัด
63083027172 นางสาวนภัสวรรณ วังใน
63083027173 นางสาวธนัดดา บุญมา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027174 นางสาวลลิตา เอกศิริ
63083027175 นายสุขเกษม เชื้อสีเปTง
63083027176 นางสาวศุภรัตน ไชยราช
63083027177 นางสาวนารีรัตน ผาติประภาวงศ 
63083027178 นางสาวณัฐนันฑ พุ�มศรี
63083027179 นายณัฐพล มหาไม#
63083027180 นางสาวชัญญพัชร สุขทองทิพย ไกร
63083027181 นางสาวธัญพิชชา ธรรมคําหม่ืน
63083027182 นางสาวนวมินทร สิทธิวัง
63083027183 นายจักรพันธ ขันธ ศรี
63083027184 นางสาวพิชชาภา ทรัพย ทวีผล
63083027185 นางสาวจันทร จิรา จําปาพุด
63083027186 นายอฐิรวัฒน ยินดี
63083027187 นางสาวอัจฉรา ลําป7น
63083027188 นายกุลทอง อภิมร
63083027189 นางสาวอรวรรณ ไม#สูง
63083027190 นางสาวศิรประภา ทองแสน
63083027191 นายธนกฤต เรือนแปง
63083027192 นางสาววริยา ขวดแก#ว
63083027193 นางสาววรรณณิษา บัวคําเขียว
63083027194 นางสาวขวัญชนก ชูจิตร
63083027195 นางสาวขวัญฤทัย ชมสูงเนิน
63083027196 นายอรรถชัย อินทร พลั้ง
63083027197 นางสาววริษา ไชยสิทธ์ิ
63083027198 นายปHยะพงษ สุพรรณรัตน 
63083027199 นายเชิงชาย อยู�เปา
63083027200 นางสาวนลินี สารทอง
63083027201 นางสาวกมลชนก บุญสูง
63083027202 นายธนานนท ประพันธ 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027203 นางสาวสุนทรีลักษณ คําอ�อน
63083027204 นางสาวสุธาทิพย ยานะเคหัง
63083027205 นางสาวอนงค นาฏ รังแก#ว
63083027206 นางสาวนุชรีย เพ็ญศรี
63083027207 นางสาวกนกวรรณ พรมมาทา
63083027208 นางสาวอริสา ห�ญเตชะ
63083027209 น.ส.อรัญญา ปองจันทรา
63083027210 นายชนาเมธ มูลละ
63083027211 นางสาวศตพร ทองดี
63083027212 นางสาวปHยะศิริ แซ�คู
63083027213 นางสาวณัฐวดี สุทธหลวง
63083027214 นางสาวสุพัตรา อิทธินิพัทธ 
63083027215 นางสาวรดา เอมเอี่ยม
63083027216 นางสาวเจตปรียา ตุ#ยแพร�
63083027217 นางสาวจารุวรรณ เถ่ือนคุณขํา
63083027218 สิบตํารวจเอกธีรวุฒิ กองตองกาย
63083027219 นางสาวธารารัตน หร�อยดา
63083027220 ว�าที่ ร.ต.ศักดา จ้ีรัตน 
63083027221 นางสาวกาญจนา ตียวรุณกรณ 
63083027222 นายศิวาวุฒิ เอื้อสามาลย 
63083027223 นางสาววิชญาพร เต2จ�ะตุ#ย
63083027224 นางสาวสุพัตรา ปาระมี
63083027225 นายสธนพัฒน ภัคมัยสิริ
63083027226 นายวีรวัฒน วัฒนา
63083027227 นางสาวมุกธิดา หิมมะวัน
63083027228 นางสาวอรพิน ป7ญญา
63083027229 นางสาวภัทราภรณ อินต�ะ
63083027230 นางสาวอภิญญา วงศ กองแก#ว
63083027231 นายพงศ ภัทร นันทคีรี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027232 นางสาวปรียาวดี ปHยะรัตนกร
63083027233 นางสาวนิภาภรณ เกษรพรม
63083027234 นางสาววรรณสุดา จาติ
63083027235 นางสาวไพลิน สมตุ#ย
63083027236 นางสาวปรียานุช หล#ามา
63083027237 นางสาวพัชรพร หลงศักด์ิ
63083027238 นายปรัชญา กันระวังชัย
63083027239 นางสาวสุทธิลักษณ นามมา
63083027240 นางสาวณัฐวศา กอนแก#ว
63083027241 นางสาวศจีพร ใจอินทร 
63083027242 นางสาวศิริพร อ�องประกิจ
63083027243 นางสาวสุวณี เถาวัลย 
63083027244 นางสาวรัตติยากร อัทธุโน
63083027245 นางสาวหทัยชนก ฐานันตะ
63083027246 นางสาวกนกวรรณ สุนทราจารย 
63083027247 นายเกียรติพงศ กลับดี
63083027248 นางสาวลลิตา วุฒิ
63083027249 นางสาวจีราวรรณ ต�ะอิน
63083027250 นางสาวนภาพร จอมแปง
63083027251 นางสาวเกศินี เครือมูล
63083027252 นางสาวรุ�งฤดี อินสอน
63083027253 นายมงคลรัชฏ ไชยซาววงศ 
63083027254 นายก่ิงเพชร มะโนตัน
63083027255 นายอัครวัฒน จาสมพงศ พิทักษ 
63083027256 นายเอกพงษ สมวงค วาลย 
63083027257 นางสาววรรณวิศา ธิเขียว
63083027258 นางสาวกานต พิชชา มายัง
63083027259 นายพุทธิคุณ วังซ#าย
63083027260 นายอนุชา บุญคํา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027261 นางสาวพลอยไพลิน วงศ สม
63083027262 นางสาวกาญจนาพร นันตา
63083027263 นางสาวนัทธมน อิ่นสุทะ
63083027264 นางทินารัตน บุญอุประ
63083027265 นายชาตรี นันทศรี
63083027266 นายพิฆเณศร พลเมฆ
63083027267 นางสาววิไลพร กาธาตุ
63083027268 นางสาวเยาวรินทร ฝ7Uนเฝ_อ
63083027269 นางอรทัย พรหมใจดี
63083027270 นางสาวสุนิศา จอมเมืองบุตร
63083027271 นายรัฐพล นันตาใหม�
63083027272 นางสาวนันทกานต ฟองคํา
63083027273 นางสาวนารีรัตน คําเรือง
63083027274 นางสาวมัตติกา แก#วข#าว
63083027275 นายเจตน แก#วอริยศักด์ิ
63083027276 นายณัฐชา ตามล
63083027277 นายอรรถวิท ศรีทาทุม
63083027278 นางสาวพินนภา จันทร ใส
63083027279 นายวิทวัส วันมหาใจ
63083027280 นายพสิษฐ สุวรรณทา
63083027281 นางสาวพรธีรา กุลีแก#ว
63083027282 นางสาวนิลาวรรณ ทนันชัย
63083027283 นางสาวจิราภรณ วงค มูล
63083027284 นางสาวอริสา ตะยะพงค 
63083027285 นางสาวเพชรรัตน อินนันใจ
63083027286 นางสาววรรณิกา ป7นใจ
63083027287 นางสาวกนกนาฏ ศิริ
63083027288 นายนําหาญ วงค ขัติย 
63083027289 นางสาวเมษยา ต#นคุณ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027290 นางสาวสุภาภรณ ปาสําลี
63083027291 นางสาวเปรมฤทัย วีระกูล
63083027292 นางสาวอรทัย ป7นมา
63083027293 นางสาวนภัสนันท สมบุญจันทร 
63083027294 นางสาวณัฎชุดา พรหมเปTง
63083027295 นางสาวนันทิยา คําศิริ
63083027296 นางสาวศิวัชญา เครือทิพย 
63083027297 นางสาวพิไลพรรณ ฉายาลักษณ 
63083027298 นายณนทวรรศ วรกุล
63083027299 นางสาวป7ญฑารีย โลหิตเสระนี
63083027300 นางสาวเสาวลักษณ ธรรมขันธ 
63083027301 นางสาวพิมลพรรณ ด#วงฟู
63083027302 นางสาวอรัญญา สะท#านไตรภพ
63083027303 นางสาวธนพร อยู�สนอง
63083027304 นางสาวมนทกานต ซาวหล#า
63083027305 นางสาวจารุณี ถุงทรัพย 
63083027306 นางสาวนลินทิพย ผ�องป7ญญา
63083027307 นายพิชญ ศาตพงศ ศักด์ิ
63083027308 นายศราวุฒิ ต�ะคํา
63083027309 นางสาวอภิญญา มลอุดม
63083027310 นางสาวกาญจนา ใจป7ญญา
63083027311 นางสาวพรพิมล วงค มนตรี
63083027312 นายพิสิทธ์ิ พูดคร�อง
63083027313 นางสาวนิภาพร ฝูงทอง
63083027314 นางสาวพรพรรณ ผลประโยชน 
63083027315 นางสาวจันทร จิรา ศรีบัวบาล
63083027316 นางศิริพร กิตติวัชรพงศ 
63083027317 นางสาววิรฐา ใจจันทร 
63083027318 นายวาณิชย ศรีคําขัติ
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63083027319 นางสาวสุพรรณิการ เตชะชัย
63083027320 นายศักด์ิชัย ชุมภู
63083027321 นายนครินทร ทองประไพพักตร 
63083027322 นางสาวพิมลพร พลเมฆ
63083027323 นางสาวชนนิกานต ดูเฉย
63083027324 นางสาวศุภาพิชญ สุริยะใจ
63083027325 นางสาวช�อผกา ท�าดีสม
63083027326 นายณัชพล กันทะเนตร
63083027327 นางสาวสกุณา ทาสี
63083027328 นางสาวสุพรรษา ชมเชย
63083027329 นางสาวปธิตา คันใจ
63083027330 นายธนาวัฒน วงค สุวรรณ
63083027331 นางสาวญารวี นาจรัส
63083027332 นายอนันตชัย พร#อมสุข
63083027333 นางสาวณิรินทร รดา ปุ`ดแค
63083027334 นายเกรียงไกร จินายะ
63083027335 นายภานุพงษ ยศใจสุรินทร 
63083027336 นางสาวทิพปภา บุญนํา
63083027337 นางสาววิชญาดา มหาลือ
63083027338 นางสาวจินตนา มณีวรรณ
63083027339 นางสาวปราณี ขยันใหญ�ย่ิง
63083027340 นายวุฒิชัย กาบสีลา
63083027341 นางสาวพัชราภรณ ไชยสูตร
63083027342 นางสาวจุฬาลักษณ คนอยู�
63083027343 นางสาวสุภัสสร ราชคม
63083027344 นางสาวเกวลิน เปTงศิริ
63083027345 นางสาวจรรยา อินมาใหม�
63083027346 นายธนวิชญ ประทุมวงศ 
63083027347 นางสาวสุธาสินี อุตมา
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63083027348 นายนฤเบศร แก#วสาตร
63083027349 นายนิธิกร กรรณิกา
63083027350 นางสาวณัฐริกา ชัยชุมภู
63083027351 นายเพชร เชาว เลขา
63083027352 นางสาวธิดาภรณ ธรรมวงค 
63083027353 นางสาวอัมพร วัฒนาอนุรักษ 
63083027354 นางสาวปภิญญา เอกนิคม
63083027355 นางสาวศุภิสรา แซ�เตียว
63083027356 นางสาวอรยา หลวงเครือ
63083027357 นายนันทชัย เสรีสว�างนิคม
63083027358 นางสาวชุติพร พานเหล็ก
63083027359 นายไพรวรรณ นันต�ะ
63083027360 นางสาวลภัสหทัย บุญธรรม
63083027361 นายเจตน ฉัตรธนันท หมอนเข่ือน
63083027362 นางสาวหทัยชนก กล#าแข็ง
63083027363 นางสาวนุชบา สุวรรณ 
63083027364 นางสาวปาริชาติ ป7ญญา
63083027365 นางสาวสุมินตรา สร#อยสาย
63083027366 นายฐปกรณ เสมียนเพชร
63083027367 นายไกร วงศ ลังการ
63083027368 นางญาณัจฉรา พันเปTง
63083027369 นางสาวดรุณี มีบุญ
63083027370 นายณัฐรัฐ เสมพิพัฒน 
63083027371 นางสาวศิริเกล#า จันธิมา
63083027372 นางสาวมัทวัน วงค ขัติย 
63083027373 นางสาวพัชรี เหมือนสีภี
63083027374 นายสุรินทร อุปถัมภ 
63083027375 นางสาวสุธาสินี ยุติรักษา
63083027376 นางสาวธัญญลักษณ สมควร

หน#า 944 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027377 นางสาวอภิชญา แสนมา
63083027378 นางสาวศศิวิมล ไชยรินทร 
63083027379 นางสาวอนิสา สุวาท
63083027380 นางสาวสุกัญญา ตามคุณ
63083027381 นางสาวติยาวรรณ สุจิตตารมย 
63083027382 นางสาวลัดดาวัลย ทาวงค 
63083027383 นางสาวอําไพ ชื่นชม
63083027384 นางสาวศิริกัญญกรณ เนินสุด
63083027385 นางสาวศิวิณี ค#างคีรี
63083027386 นางสาวชัญญานุช ไชยกันทะ
63083027387 นางสาวกัญญาภัค ทองวัง
63083027388 นางสาวศิริขวัญ กูลแผ�น
63083027389 นางสาวศรสุคล ธรรมใจ
63083027390 นายชนพัฒน สมนึก
63083027391 นางสาวสุธาสินี จันทิมา
63083027392 นางสาววัลทณีย พลดงนอก
63083027393 นางสาวจรัสดาว ทิศอุ�น
63083027394 นางสาวจิราพรรณ ศรีคําวัง
63083027395 นางสาวภัทรกาญจน ซาวจําปา
63083027396 นางสาวมัลลิกา เข่ือนควบ
63083027397 นายศุภฤกษ โนสุ
63083027398 นางสาวธีราภรณ คําราพิช
63083027399 นางสาวศุภิสรา สีตลาภินันท 
63083027400 นายสมิทธ์ิ เพ็ชรทิม
63083027401 นางสาวอังคณา กระบองแก#ว
63083027402 นายธันธวัฒน สวัสดี
63083027403 นางสาวพนิดา ญาณเจริญ
63083027404 นายณัฐพงษ มณีไชย
63083027405 นางสาวจิตตกามาศ มีเดช
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63083027406 นายนภดล กันชัย
63083027407 นางสาวสุภานันท คํามามูล
63083027408 นางสาวปวีณา ศิริภัณฑ 
63083027409 นายศักดินนท นันทนา
63083027410 นางสาวกฤษติยา ยมนา
63083027411 นางสาวอรพรรณ หมวดดํา
63083027412 นางสาวพรรณิภา กําทรัพย 
63083027413 นางสาวปวีณา ออต�ะ
63083027414 นางสาวกชพร ธันยกรธนภณ
63083027415 นางสาวณิชาภา เลิศสถิตรุ�ง
63083027416 นางสาวพรรณิภา ป7ญญาแก#ว
63083027417 นางสาววิภวานี อยู�ดี
63083027418 นางสาวรัชนีกร ปาโท#
63083027419 นางสาวนรรัตน จงพัฒน 
63083027420 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ
63083027421 นางอารดา ปาวงค 
63083027422 นางสาวนฤมล มะโนรส
63083027423 นายศักรินทร สิทธิไทย
63083027424 นางสาวสิริพรรณ บุญมี
63083027425 นางสาวอําพาวัน จันทร แก#ว
63083027426 นางสาวศรัญญา นันตา
63083027427 นางสาวสุวนันท อินต�ะวิชัย
63083027428 นางสาวขวัญกมล นวลจันทร 
63083027429 นางสาวกุลนิดา แก#วสายแพ
63083027430 นางสาวโสภาพรรณ กลิ่นหอม
63083027431 นายณัฐพล ไพศาลธารา
63083027432 นางสาวอรวรรณ เมืองใจ
63083027433 นายเริงฤทธ์ิ แซ�ภู�
63083027434 นางสาวมนัสชนก ด#วงมูล
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63083027435 นางสาวไอรัญญา ทรงคํา
63083027436 นางสาวอําภา เงินยวง
63083027437 นางสาวสุมณมาส ถันลานันท 
63083027438 นายศุภลาภ จิตอารี
63083027439 นายเสริมวิทย บรมพิชัยชาติกุล
63083027440 นายสุทธิโชค แสนคําฟู
63083027441 นางสาวธมลวรรณ สมบุตร
63083027442 นายสุรวุฒิ ช�วยนุกูล
63083027443 นายอภิวัฒน ไชยนุรักษ 
63083027444 นางสาวพัทธนันท จันทร ยะ
63083027445 นางสาวจันทร แปง ดวงต๊ิบ
63083027446 นางสาวอัจฉราพร พรหมรินทร 
63083027447 นางสาวสุนิสา วิชัย
63083027448 นายณัฐวุฒิ ศรียะพันธ 
63083027449 นางจินตนา รักษาภักดี
63083027450 นายศิวกร สิทธิรินทร 
63083027451 นางสาวชลธิชา อิ่นแดง
63083027452 นางสาวพิมพ มาดา เทพจันทร 
63083027453 นายธนวัฒน วงค แก#ว
63083027454 นางสาวสุทธิดา ตันปะละ
63083027455 นายอําพล ทองคํา
63083027456 นางสาวชุตินัษฐ ทวีคุณ
63083027457 นางสาวอังคณา ใจมาพรม
63083027458 นายธนวัต กิติวงค 
63083027459 นางสาวนันทิกานต ฟูแสง
63083027460 นางสาวอังค วรา พันธุ ดีอุโมงค 
63083027461 นายธนภัทร วาทินสุวรรณ
63083027462 นางธนัญชนก ครอบครอง
63083027463 นายเอกปฐม กันทะปRอ
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63083027464 นายวิรัตน คําหลวง
63083027465 นางสาวพิชามญชุ ใจกล#า
63083027466 นางสาวอินทิรา ไชยวงค 
63083027467 นางสาวกวิณนา ตาสุรินทร 
63083027468 นางสาวเพ็ญพักตร กอบกุลปHยการ
63083027469 นางสาวณัฐณิชา บุญเล็ก
63083027470 นายณัฐวุฒิ ขัดเปTง
63083027471 นางสาวผลิตา สายบัว
63083027472 นางสาวรัตติยากร ปHนตาธรรม
63083027473 นายวีรยุทธ ชนกล#าหาญ
63083027474 นางสาววรัญชนก ธิโน
63083027475 นางสาวกรรณิกา แสนปวง
63083027476 นางสาวหนึ่งฤทัย ยะกุย
63083027477 นางสาวคิมหันต อุตมา
63083027478 นางสาวจันทร สว�าง พนมไพร
63083027479 นางสาวชาลิสา กุลประดิษฐ 
63083027480 นางสาวณัฐิดา สินศักด์ิ
63083027481 นายฐาปกรณ โยธาวงศ 
63083027482 นางสาวอารียา อุ�นศรี
63083027483 นายทศพล ฟ7กมงคล
63083027484 นางสาวจิราภา ก่ิงแก#ว
63083027485 นางสาวรัตนาภรณ มหาวรรณ 
63083027486 นายลิขิต ทุนกาศ
63083027487 นางสาวจริยา ยอดคํา
63083027488 นายปฎิพล จันทาพูน
63083027489 นางสาวชนกพร มัดทุ
63083027490 นางสาวสุนิลักษณ สุนันตา
63083027491 นางสาวทัศนีย จันธิดา
63083027492 นายนลธวัช สุระปRอม
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63083027493 นายจักรกฤษณ เลรามัญ
63083027494 นายพีรพันธ ทามูล
63083027495 นางสาวชนนิกานต จองเจน
63083027496 นายภัคพงศ ป7ญธิญา
63083027497 นางสาวสายสุนีย แก#วคือ
63083027498 นายสหกรณ ลิ่มรัตน สุวรรณ
63083027499 นางสาวฐิตวันต มาวิเลิศ
63083027500 นางสาวดนิตา พรหมมา
63083027501 นางสาววิไลรัตน เมฆแสน
63083027502 นายสิรดนัย ปราบไพรี
63083027503 นายชลิต กันทาสุวรรณ 
63083027504 นางสาวกัญญาณัฐ ตระกูลพรชัย
63083027505 นายวิชชาการ เกตุวงษ 
63083027506 นางสาวปาลิดา ธรสาธิตกุล
63083027507 นายบุรินทร ปามะ
63083027508 นางสาวพิชญาลักษณ ฝากมิตร
63083027509 นายนันทวัฒน แสนทะนะ
63083027510 นายกฤตยชญ ทองสุข
63083027511 นางสาวศิริน กระจ�างดี
63083027512 นายจักรินทร พัฒนสุทธกิจ
63083027513 นางสาวณภาพร พิริยานิจกร
63083027514 นายปHยะวัตร เข่ือนแก#ว
63083027515 นางสาวปุณยาพร คงคาคูล
63083027516 นางสาววาสนา เกษมสิริกุล
63083027517 นางสาวปนิษฐา กอบกู#ธรรม
63083027518 นายนล ชูจิตร
63083027519 นางสาวสุพรรณี ดาวเรือง
63083027520 นายทวีชัย ชาวยา
63083027521 นางสาวรมณีย สวรรค ประทาน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027522 นายศิริวัฒน อันไกรฤทธ์ิ
63083027523 นางสาวพัชรา ไคร#งาม
63083027524 นางสาวณัฐธิดา โล�ะกาแก#ว
63083027525 นางสาวทิพวรรณ ช�างป7ด
63083027526 นางสาวธัญนาด ณ ลําพูน
63083027527 นายพีรรัตน ศักด์ิบุญเรือง
63083027528 นางสาววัชรินทร วงค เกตุ
63083027529 นายทัตดนัย อินต�ะแปง
63083027530 นางสาวฐิติรัตน วงษ นู
63083027531 นางสาวก่ิงกาญจน แก#Wวมา
63083027532 นางสาวฐิติรัตน วงค ขัดแก#ว
63083027533 นางสาวอังศุมา เต็มคีรีมาศ
63083027534 นางสาวฐิติพร พวงสะวะดี
63083027535 นายณุชากร ทาแกง
63083027536 นางสาวศรัณย พร เสริมศิริโสภณ
63083027537 นางสาวพัชรี เมืองจันทรา
63083027538 นางสาวไพริษา ถาดคํา
63083027539 นายวสิทธ์ิพล มศิริยานันท 
63083027540 นางสาวปวีณ นุช โพยะ
63083027541 นางสาวชุติกาญจน ทิพย เพ็ชร
63083027542 นางสาวอังค วรา ยานะสกุล
63083027543 นางสาวจณิสตา ใจเย็น
63083027544 นายศุภกฤต อภิไชย
63083027545 นางสาวสุดารัตน แก�นคํา
63083027546 นางสาวรัตนากรณ จันทร เปTง
63083027547 นางสาวธัญลักษณ เขม#นกิจ
63083027548 นางสาวอําภาพร สวัสดี
63083027549 นายธนกร เมืองมา
63083027550 นางสาวฉัตรติยา วงค สัมพันธ 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027551 นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ 
63083027552 นายพศิณ สุวรรณโกตา
63083027553 นางสาวพวงชนก พรประเสริฐรัตน 
63083027554 นางสาวรัตนาภรณ  ถาวร ทิพย  สกุล 
63083027555 นายชิณวัฒน แสงมา
63083027556 นางสาวณัฐชา คําเขียว
63083027557 นางสาวประภัสสร บุญสุข
63083027558 นางสาวปลายฝน ทาเวียง
63083027559 นางสาววนพร แจ�มแจ#ง
63083027560 นางสาวกุลภา ผาสุข
63083027561 นางสาวอรพรรณ ตันอุด
63083027562 นายวัฒนพล ธรรมสอน
63083027563 นางสาวสุวันวิสา หม่ืนพันธ ชู
63083027564 นายรณชัย ดวงใจ
63083027565 นายกวี สุวรรณพิบูลย 
63083027566 นางสาวจุฑามาศ จินดาหลวง
63083027567 นายธนดล คําอักษร
63083027568 นางสาวกัณฐิกา ท�าข#าม
63083027569 นางสาววราภรณ ใจต้ือ
63083027570 นางสาวศศิธร นุ�นสมบูรณ 
63083027571 นางสาวโชติกา เชื้อเชิญ
63083027572 นางสาวมนชนัฏ อุดสอน
63083027573 นางสาวจิราภา อยู�เย็น
63083027574 นางสาวศิริพร จอมนวล
63083027575 นางสาววิภาวดี เข่ือนแก#ว
63083027576 นางสาวอมรรัตน อุปถา
63083027577 นางสาวเบญจมาศ อินถาอ#าย
63083027578 นางสาวธนัชชา แสนบุตรวงค 
63083027579 นางสาวปHยะมาศ สุมามาลย 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027580 นางสาวรังสิมา ปาโท#
63083027581 นางสาวสุวิมล กันทวงศ 
63083027582 นางสาวชลธิชา คําเสาร 
63083027583 นายปาณชัย สุขเกษม
63083027584 นายวัฒนา มะนุภา
63083027585 นายณัฐพล นิลโขง
63083027586 นางสาวเบญจวรรณ ใจอินต�ะ
63083027587 นางสาวอรพรรณ จันต�ะคาด
63083027588 นางกนกจันทร ป7ญญา
63083027589 นางสาวปทุมวัน สุริยนต 
63083027590 นายปริญญา ภิญโญ
63083027591 นายณัฐพงษ เบ็ญชา
63083027592 นางสาวพรพิมล เสียงเย็น
63083027593 นางสาวพรพรรณ ทะนุกํ้า
63083027594 นายบุญผิง ทาจีนะ
63083027595 นางสาวคัทรียา ไชยน#อย
63083027596 นางสาวสายพิณ ฮองโยง
63083027597 นางสาวเจษฎาภรณ มูลทอง
63083027598 นางสาวสุชารัตน ยาสมุทร
63083027599 นายณัฐวิทย สุวรรณ 
63083027600 นายคฑาวุธ บุญทา
63083027601 นางสาวสุธิตา วงษ สุวรรณ
63083027602 นางสาวอัจจิมา เก๋ียงแก#ว
63083027603 นางสาวพัชรียา ฮวบสมบูรณ 
63083027604 นางสาวสิตานันท ไชยสาร
63083027605 นายนิติศาสตร ธีรวรุตม 
63083027606 นายคมกริช สินสุรินทร 
63083027607 นางสาวสุพัตรา เงินจันต๊ิบ
63083027608 นางสาวปณัฐวรรณ ปูJผา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027609 นายดําเนิน ตะมะ
63083027610 นางสาวนิศากร พิระจันทร 
63083027611 นายวัลลภ วันสุข
63083027612 นางสาวอัณณ ชญา ธิมา
63083027613 น.ส.สมหทัย เบ#าพูนทอง
63083027614 นางสาวยุวดี พิศกูล
63083027615 นางสาวอภิชญา อะทะจา
63083027616 นายหัสนัย พุ�มพวง
63083027617 นายรัชกฤช บวรวิชญกุล
63083027618 นางสาวเรณู สมใจ
63083027619 นางสาวรติพร กัลปพฤกษ 
63083027620 นางสาวเสาวณีย สายเครือป7น
63083027621 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
63083027622 นางสาวขนิษฐา ชลใสเย็น
63083027623 นางสาวกรกนก วงค กุลบริรักษ 
63083027624 นายสุรชาติ เหล�ากอ
63083027625 นางสาวสิริพร สุขวิเศษ
63083027626 นายบวร พรมงาม
63083027627 นายณัฐพันธ อาทะบุญ
63083027628 นายธนกร กองจันทร 
63083027629 นายเสริมพงศ วงค บุตร
63083027630 นางสาวภัทราพร ถาบุญเรือง
63083027631 นางสาวรัตติกาล สุรินทร โส
63083027632 นายศรัญญะ โยธา
63083027633 นางสาวทิพารมย หลักหม่ัน
63083027634 นายสุริยา วงษากาศ
63083027635 นางสาวปรียา มายะ
63083027636 นางสาวสุภาวิณี กันทวัง
63083027637 นางสาวสุพรรษา ยานาหมอ

หน#า 953 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027638 นายวสันต จันทร ไชย
63083027639 นายอิทธิภาค บุณยเกียรติ
63083027640 นางสาวแสงอรุณ ใจแก#ว
63083027641 นางสุภาพร หอมเพชร
63083027642 นางสาวอัจฉราพร เมืองสุวรรณ
63083027643 นางสาวภูรดา พฤกษะวัน
63083027644 นางสาวเขมรัตน ก2าคํา
63083027645 นายทัศวรรษ อุดไชย
63083027646 นางสาวจิราภรณ บุญณะ
63083027647 นางสาวรุจิรา เสนานุช
63083027648 นายนพคุณ จงรักษ 
63083027649 นางสาวชนาพร โพธิตา
63083027650 นางสาวธีราภรณ อัยกร
63083027651 นางสาวณัฐธิดา เนตร กระจ�าง
63083027652 นางสาวธารินทร จินดา
63083027653 นางสาวพิมผกา ชมภู
63083027654 นางสาวสุภาลักษณ วงค แปง
63083027655 นางสาวพรวิภา สุป7ญโญ
63083027656 นางสาวประทุม จันธิมา
63083027657 นางสาวสุพินญา อิทธิวัฒนะ
63083027658 นางสาวภาวิดา บุญรอด
63083027659 นางสาวปHยกมล ธรรมแงะ
63083027660 นายรัชพล ดีป7ญญา
63083027661 นายรุ�งโรจน ชัยนิรันดร 
63083027662 นายสุวัฒน ใจเขียว
63083027663 นางสาวณัฐติญากรณ เจริญคุณ
63083027664 นางสาววิไลพร บุญเติม
63083027665 นางสาวณิชกานต บัวคํามา
63083027666 นางสาวณัฐชานันท ป7ญญา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027667 นางสาวจงกลนี กับปHนะ
63083027668 นายศราวุธ ทองคํา
63083027669 นางสาวอรไพลิน ป7ญญาธิ
63083027670 นางสาววิลาสินี ศรีคํา
63083027671 นางก่ิงกาญจน ณะวรรณ 
63083027672 นางสาวจันทร จิรา ศรีป7ญญา
63083027673 นางสาวกมลวรรณ ลิมปHยะกุล
63083027674 นางสาวจันทร จิรา คําภีระ
63083027675 นายชานนท ใจสุภา
63083027676 นายธนพล พันธุ วิไล
63083027677 นางสาวกัลยา บุญกัน
63083027678 นายณัฐกฤษณ ธีรยา
63083027679 นางสาวแสงเทียน แซ�ต้ัง
63083027680 นางสาวชุติกาญจน เป1ยงใจ
63083027681 นางสาวรุ�งทิวา แก#ววรรณะ
63083027682 นายภูเบศ อินกัน
63083027683 นางสาววิลาวัลย ป7นเปTง
63083027684 นางสาวปุญชรัสม์ิ หมวดทิพย 
63083027685 นางสาวกุลชรี ปวนปHนตา
63083027686 นายภาษกรณ ป7Uนงาม
63083027687 นางสาวณัฐชา อินทา
63083027688 นางสาววรวลัญช ชลิตากุล
63083027689 นางสาวสุทธินี เข่ือนทา
63083027690 นางสาวสุภาพร ม่ังมูล
63083027691 นางสาววราภรณ คมม่ัน
63083027692 นางสาวมีนา ดอนเมือง
63083027693 นางสาวสิรินาถ อินทนนท 
63083027694 นายฐิติกร ก#อนคํา
63083027695 นายสันดุษิต เจ#ากลดี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027696 นางสาวนิธิปรียา สมบุตร
63083027697 นางสาวเกตน นิภา คําสุวรรณ
63083027698 นางสาววกฤษดา สุวรรณเนตร
63083027699 นายเจษฎา อัตรา
63083027700 นางสาวชนนิกานต สันทรักษ 
63083027701 นายอําพล บุญจันดา
63083027702 ส.ต.ท.สุเมธ ยศอินทร 
63083027703 นางสาวบุศรินทร ญาณะโส
63083027704 นางสาวภัสพร แสงเพ็ชร 
63083027705 นางสาวชัญญารัช ป7จจะกุล
63083027706 นางสาวปางหนัน นันทขว#าง
63083027707 นายศักย ศรัณย แร�ทอง
63083027708 นางสาวนิภาภรณ ป7ญญะ
63083027709 นายยุทธนา ฉัตรใจคํา
63083027710 นางสาวขวัญนภา เต2จ�ะวันดี
63083027711 นางสาวสิริธันว นันท บัญชา
63083027712 นายรณชัย ทะนามแสง
63083027713 นายประหยัด สารพัดประดิษฐ  
63083027714 นางสาวกุลสุรักษ ยะวิญชาญ
63083027715 นางสาวธัญชนก ใจวิถี
63083027716 นางสาวศิรินภา สิทธิวงศ 
63083027717 นางสาวนวพร อินทะไชย
63083027718 นายอนุพงษ ทิศศักด์ิ
63083027719 นางสาวเกตุวลี วังเย็น
63083027720 นางสาวอุบลวรรณ สุนนท 
63083027721 นางสาวเพ็ญพัสวี กุศลเพ่ิมสุข
63083027722 นางสาวปริศนา หงษ เวียงจันทร 
63083027723 นางสาวธมลวรรณ ม่ังมี
63083027724 นายคุณากร วิโรจน ศศิธร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027725 นางสาวเบญจมาภรณ เพชรไข�
63083027726 นางสาวธาณุมาศ หมูคํา
63083027727 นายณัฏฐ พงษ วงเวียน
63083027728 นายชัยสิทธ์ิ เพ็งจันทร 
63083027729 นางสาวรวีวรรณ คําเมืองไหว
63083027730 นางสาวชไมพร นําโน
63083027731 นางสาววิรากานต วงค ฝ7Uน
63083027732 นายสุวรรณชัย อินทรสุริยวงศ 
63083027733 นางสาวกรรณิการ กันทาฟู
63083027734 นางสาวปรางทิพย เสือสีนาค
63083027735 นางสาวคัทลียา ธิน#อมธรรม
63083027736 นางสาวทัตพิชา แก#วบุญมา
63083027737 นายวัชระ แสนคําหล�อ
63083027738 นางสาวสุนิศา อินทะชุ�ม
63083027739 นางสาวกมลชนก สุขเฉลิม
63083027740 นางสาวศรัณย ต๊ีก๊ิม
63083027741 ว�าที่ร.ต หญิงพรทิพย ตาดี
63083027742 นางสาวแสงดาว พร#อมสุข
63083027743 นางสาวปทิตตา พรมลี
63083027744 นางวาริณี สองปอน
63083027745 นางศิริรัตน ทาใจ
63083027746 นางสาวพรพิมล อินทร เปTง
63083027747 นายณัฐพล ป7ญญา
63083027748 นางสาวอภิญญา วงสกุล
63083027749 นางสาวกัลยา มาทา
63083027750 นางสาวเสาวลักษณ แจ�มสว�าง
63083027751 นางสาวสุพิชภา ใจยวน
63083027752 นางสาวอารยา จันพรมมิน
63083027753 นางสาวมลธิชา ราชสัก
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63083027754 นางสาวฺปHยะธิดา ดวงมูล
63083027755 นายป7ณนยวรรธน วงศ ไชย
63083027756 นางสาวสาวิตรี ดอกพิกุล
63083027757 นายสิทธิชัย ช�างคํา
63083027758 นางสาววิชญาพร ป7ญญาไว
63083027759 นายธีรเวช พฤกษ พนาวัลย 
63083027760 นางสาวอุบล แป`ะวงค 
63083027761 นางสาวดวงใจ สมอนาค
63083027762 นางสาวสังวาลย แสนวงค 
63083027763 นางสาวนวพร สาระวิน
63083027764 นายสุรศักด์ิ ผันแก#ว
63083027765 นางสาวสุวรรณี พิมสาร
63083027766 นางสาววิภาวี พูลสมบัติ
63083027767 นายธนภัทร เศรษฐพันธ 
63083027768 นางสาวพนัสดา เจริญสุพงษ 
63083027769 นางสาวพัชณิดา เทือกถา
63083027770 นางสาวชยาภรณ เครืออุด
63083027771 นางสาวพัชรี เกียรติพงสา
63083027772 นางสาวปฏิภรณ รังทะษี
63083027773 นางสาวจรัญญา วนคีรีพิทักษ 
63083027774 นางสาวนันทิกานต ขัดพูล
63083027775 นายทยากร พงษ ไพรวัน
63083027776 นางสาวอภิญญา หล#าดอก
63083027777 นางสาวณัฐนันท กันยะ
63083027778 นางสาววัชรินทร หน�อวงศ 
63083027779 นางสาวศิริพร ใบแสด
63083027780 นางสาวปราญชลี วงค ทาเหลือง
63083027781 นางสาวสุภัทรา ศิริวัฒนภัทร
63083027782 นายศุภกฤต สุนทร
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63083027783 นางสาววริสรา พิมลรัตน 
63083027784 นางสาวรินรดา บัวระพา
63083027785 นางสาววัลลิภา อินต�ะธิมา
63083027786 นางสาวปองทิพย ใจเมา
63083027787 นางสาวรัตติกาล เข่ือนแก#ว
63083027788 นางสาวจุฑากาญจน ทิหงษ สา
63083027789 นายภูริทัต กองบุญสุข
63083027790 นางสาวสุพัตรา ม�วงเขียว
63083027791 นายสุวิจักขณ บูรณจารุพันธ 
63083027792 นางสาวพิชชาดา วงษ เทพ
63083027793 นางสาวกมลชนก ลือโขง
63083027794 นายเกียรติภูมิ แสนกิติ
63083027795 นางสาววรัญญา ชัยดุรงค จารุ
63083027796 นางสาวณิชากร อุดธิยา
63083027797 นายชนะชัย เขาทอง
63083027798 นางสาวณฐพร แสนสม
63083027799 นางสาวอภินญา สุปHยะพันธ 
63083027800 นางสาวนัฐหทัย บุญทาวงศ ษา
63083027801 นายกิตติกวิน บุญรัตน 
63083027802 นางสาวจิราภรณ สุทะปา
63083027803 นางสาวพรทิพย เครือพรมมินทร 
63083027804 นางเรณู กันทบุตร
63083027805 นางสาวเสาวรส วงศ กา
63083027806 นางสาวภัทรสุดา ขันด#วง
63083027807 นางสาวกาญจนา ใจคําปHง
63083027808 นางสาวณัฏฐวรรณ กุรุสัก
63083027809 นางสาวสุรีวัล แสงบุญเรือง
63083027810 นางสาวฐิตาพร มีสัจจี
63083027811 นางสาวเมธิณี สุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

63083027812 นางสาวญาสุมินทร สมนาม
63083027813 นางสาวกวินธิดา ไชยจันดี
63083027814 นางสาววัชรารัตน เต็มกู#
63083027815 นายกรัณฑ ป7นทวงศ 
63083027816 นางสาววลีพร สมยศ
63083027817 นายรณรงค สิทธิกอง
63083027818 นางสาวพรปวีณ กิติเงิน
63083027819 นายชิษณุพงศ หาวา
63083027820 นางสาววรรณิกา อนันต�ะยศ
63083027821 นางสาวสุดารัตน ชัยยะ
63083027822 นางสาวอรวรรณ จันทาพูน
63083027823 นายเขมทัต ณ สุนทร
63083027824 นางสาวณัฐกานต พรมกรณ 
63083027825 นายศรัณย ศรีพวงใจ
63083027826 นางสาวเพ็ญภัค พรมพันธ 
63083027827 นายภาณุวัฒน ต2าคําธรรม
63083027828 นางสาวอรัญญา สุธีพัฒนชัย
63083027829 นางสาวสุภาพร ศิจิตต 
63083027830 นางสาวกมลวรรณ หว่ันแสง
63083027831 นายกฤตชญา สีหะวงษ 
63083027832 นายพีรณัฐ กาวิตา
63083027833 นางสาวภูลิตา พุทธสอน
63083027834 นางสาวจิตติมา ขุนบุญ
63083027835 นายวิทวัส ไชยเดช
63083027836 นางสาวดวงกมล อิ่นคํา
63083027837 นายพรเทพ ภูฟRาศิริกุล
63083027838 นางสาวภาวนียา ภูนาวัง
63083027839 นางสาวนภัทรษร มอญแก#ว
63083027840 นายกุลดิลก สันสุวรรณ

หน#า 960 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083027841 นางสาวนัศรินทร เรห มาน
63083027842 นางสาวกัลยรัตน รอดสการ
63083027843 นายวรวิทย ศรีจริยากร
63083027844 นางสาวสุพัตรา ชุมนุมอาสา
63083027845 นางสาวธิดารัตน ฟ7กทอง
63083027846 นางสาวพัชรา อินทะนนท 
63083027847 นางสาวสุรินทร ทร เตปHนตา
63083027848 นางสาวสุกัลยา ต#อนรับ
63083027849 นายธนกฤต ใจใหญ�
63083027850 นายณัฐวุฒิ ถาเปTนบุญ
63083027851 นางสาวนุชจิรา สันตุ#ยลือ
63083027852 นางสาวนฤมล ตามา
63083027853 นางสาวอุบลวรรณ อินต�ะนาม
63083027854 นางสาวใจทิพย ใจละออ
63083027855 นายพงศกร นิวาส
63083027856 นายภูมิกนก จวงจันทร 
63083027857 นางสาวกุริสรา โชทนากูล
63083027858 นางสาวปรัศนีย นันตาแก#ว
63083027859 นางสาวธนิกานต ญานะ
63083027860 นางสาวเจนจิรา วังแง�
63083027861 นางสาวพรนภา อ#ายต้ัง
63083027862 นางสาวกมลพรรณ ครองสัตย 
63083027863 นางสาวอุณาวรรณ โพธ์ิภาณุพงศ 
63083027864 นายพลศรุต อุตโม
63083027865 นายจักรกฤษณ ภูวังหม#อ
63083027866 นายพงศ สว�าง ศิวนันท ชัย
63083027867 นายธนาฒย จันทรวงษ 
63083027868 นายธวัชชัย กิติอัศวะวงศ 
63083027869 นางสาวประภัสสร เรืองวงศ ธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63083027870 นางสาวภัทรอาภา มาน#อย
63083027871 นางสาวอาทิตยา ตะติยะ
63083027872 นางสาวกัลยารัตน สุขประเสริฐ
63083027873 นางสาวพรพิมล กมลนันท 
63083027874 นายชาญพิชิต แก#วสิมมา
63083027875 นายรังสิพล คิดว�อง
63083027876 ส.ต.ต.ธีรวัฒน ถากาศ
63083027877 นางสาวปาริฉัตร มุ�งธัญญา
63083027878 นายพนธกร อินทร สัตยพงศ 
63083027879 นางสาวชวนันท สกุลสุขศิริ
63083027880 นางสาวสุภาพร แจ�มใส
63083027881 นางสาวอาภาพรรณ ขัดผาบ
63083027882 นางสาวพฤกษา ตะนะภา
63083027883 นางสาวกาญจนา ใจดี
63083027884 นางสาวสุพรรณิการ จ๋ีดอกคา
63083027885 นางสาวมัตติกา มลิวรรณ 
63083027886 นายนราเทพ โสพันธ 
63083027887 นางสาวสิริลักษณ จินดามณี
63083027888 นางสาวชนิกานต ภักดี
63083027889 นางสาวกุลธิดา สาใจ
63083027890 นางสาวพิมพกานต แก#วแปงจันทร 
63083027891 นายวิษณุ ปรองดอง
63083027892 นางสาวประกายมุข หน�อแก#ว
63083027893 นางสาววิริญญา พุทธิมา
63083027894 นางสาวศิรินาฎ ท�อแก#ว
63083027895 นางสาวกาญจนา คําแดงใส
63083027896 นายสรวิศ จุลศิริ
63083027897 นายฤทธินันท ทิสาระ
63083027898 นายชูเกียรติ โพธ์ิพุก
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63083027899 นายคุณากร ใจวงษ 
63083027900 นางสาวอุษณี กุณฑีทอง
63083027901 นางสาวณิชากร โพธิรังสิยากร
63083027902 นางสาวธัญจิรา บุญรักษา
63083027903 นางสาวปภาวรินท ใจป7ญญา
63083027904 นายณัฐพงษ แก#วฤาชา
63083027905 นายดนัย แก#วยอด
63083027906 นางสาววีร สุดา พรหมธารา
63083027907 นางสาววัชรีวรรณ ทาคํา
63083027908 นายโสภณ กอพฤกษาชาติ
63083027909 นางสาวพิมพ นิภา จันทกรณ 
63083027910 นายเสกศิลปQ วิเศษศักด์ิศรี
63083027911 นายชัยนันท ปานาที
63083027912 นางสาวก�อเก้ือ อุดมรักษาสกุล
63083027913 นางสาวเจนจิรา ปาลี
63083027914 นางสาวสุรีย รัตน คํามอญ
63083027915 นางสาวหนึ่งฤทัย สายป7น
63083027916 นางสาวศุภนารี ดวงอาภัย
63083027917 นางสาวพรกนก เทพวงค 
63083027918 นางสาวรัฐมน กรึกกระโทก
63083027919 นางสาวชุติมา ปHมปา
63083027920 นายนภัสร นันท บุญแก#ว
63083027921 นางสาวอุทุมพร พรหมมา
63083027922 นางสาวจีรพร กลิ่นจันอัด
63083027923 นางสาวชิดชมัย ไกลคํา
63083027924 นางสาวศิริพร เตจ�ะใหม�
63083027925 นางสาวเจนจิรา ฟูจุมปู
63083027926 นายธนเทพ หะซะนี
63083027927 นางสาวอภิรดี ทาคํา
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63083027928 นายธนกฤต ขอนกลาย
63083027929 ว�าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ ติภาวัง
63083027930 นางสาวธัญญารัตน ใจดี
63083027931 นางสาวปพรจิต พายัพสถาน
63083027932 นางสาวจิราภรณ จอมใจ
63083027933 นายกฤต เข่ือนควบ
63083027934 นางสาวชุลีพร จิตศรัทธากุล
63083027935 นางสาวพัชรินทร ยาวุฒิ
63083027936 นางสาวจินตนา แสร#ม
63083027937 นางสาวสุภาพรรณ ป7นยะ
63083027938 ว�าที่ร#อยตรีหญิงวิรัญชนา กมลชัยสวัสด์ื
63083027939 นางสาวมาทินี ป7ญจะจ๋ี
63083027940 นางสาววนิดา วิทูล
63083027941 นายณัฐพล มีทรัพย 
63083027942 นางสาวปHยะพร จ๋ีแก#ว
63083027943 นางสาวศรสวรรค วงค ชัย
63083027944 นางสาวเยาวลักษณ จันทร งาม
63083027945 นางสาวชัชญาณินท ขัดสุทะ
63083027946 นางสาวมะลิวัลย ดวงมา
63083027947 นางสาวพรพิมล เจริญขวัญเมือง
63083027948 นางสาววาริณทิพย ทองสุข
63083027949 นายอรรถพล วงค ศิริ
63083027950 นางสาวก่ิงกาญจน กองมณี
63083027951 นายเสกสรร สุวรรณราช
63083027952 นางสาวปHยธิดา คําราช
63083027953 นางสาวจิรัชญา มาวะดี
63083027954 นางสาวธนัญญฐิตา ไทยกรณ 
63083027955 นางสาวกชนันท กันตีมูล
63083027956 นางสาวกัลยา อินวาลิน
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63083027957 นางสาวนริศรา ยามี
63083027958 นางสาวกรรณิการ ตะอ#าว
63083027959 นายดนุพล กุศลศีลธรรม
63083027960 นางเพรียวพิม มีสานุ
63083027961 นายจีรวัฒน สิทธิวงค 
63083027962 นางสาวสุขุมาลย ประจักษ วิไล
63083027963 นายวรพงศ อวดครอง
63083027964 นางสาวเวณิกา เทพรักษ 
63083027965 นางสาวรัชไมตรี แซ�ลี
63083027966 นายกิตติโรจน เชยกระรินทร 
63083027967 นางสาวสุดารัตน ใจหม้ัน
63083027968 นางสาวชลธิชา ทัตชัย
63083027969 นายสันติ ธูปหอม
63083027970 นางสาวชลธิชา อินต�ะวิชัย
63083027971 นางสาวอัจจิมา ทิพย ปา
63083027972 นายปรวิช วงศ ชมภู
63083027973 นางสาวธัญญารัตน มหาวัน
63083027974 นางสาวสุกัญญา ฟูศรี
63083027975 นางสาวสุพิชฌาย ชุ�มสุขใจ
63083027976 นางสาวกษวรรณ สิทธิป7ญญา
63083027977 นางสาวสกาวใจ นภาสกาวเดือน
63083027978 นางสาวลลิดา ทองคําโฮ#ง
63083027979 นางสาวจันทร จิรา ปวงขจร
63083027980 นางสาวกนกดารา มณีลดา
63083027981 นางสาวมณฑิยา ตาหม่ี
63083027982 นางสาวสิทธิพร อินเทพ
63083027983 นายวรนาท เสนากูล
63083027984 นางสาวธันยพร วงษ หม่ืน
63083027985 นายนราธิป เครือวิเสน
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63083027986 นางสาวสุภรัตน สุริยาวงค 
63083027987 นางสาวสุนทรี ตาหม่ืน
63083027988 นางสาวลานนา วงศ จินา
63083027989 นางสาวจิรายุ อัครศิระกุล
63083027990 นายอภิวัฒน ทานกระโทก
63083027991 นางสาวพิริยะ สดงาม
63083027992 นายทรงเกียรติ คําเพราะ
63083027993 นายรณชัย บัวนุ�ม
63083027994 นางสาวพัชร ฎามาศ วิงวอน
63083027995 นางสาวสุทธิกานต มาเอียด
63083027996 นางกชนันท กร แสงอุษามาศ
63083027997 นางสาวขนิษฐา ตุทานนท 
63083027998 นายอุดมศักด์ิ แก�นหอม
63083027999 นางสาวสุนิสา มะโนลิ
63083028000 นางสาวสุภาวดี กระจายมงคล
63083028001 นางสาวเขมิกา จันทรวิทุร
63083028002 นางสาวกมลลักษณ กลิ่นจันทร 
63083028003 นางสาวกนกพร ประสารสุข
63083028004 นางสาวลลิตา สุขรักษ 
63083028005 นายกฤษณะ รัฐบํารุง
63083028006 นางสาววชิราพร ทองจันทร หลวง
63083028007 นางสาวนพรัตน อินต�ะทุ�ง
63083028008 นางสาวปราณปรียา นัยริยสัจ
63083028009 นางสาวรมิตา อินใส
63083028010 นางสาวสุพรรษา อุปเส็น
63083028011 นางสาวจิณณ พัชฌาณ มงคลระลึก
63083028012 นางสาวน้ําฝน เลิศไธสง
63083028013 ว�าที่ร#อยตรีหญิงสิริวิมล พวงศิริ
63083028014 นางสาวศรัญญา ตันชะ
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63083028015 นายณัฏฐพัชร ฟองคํา
63083028016 นางสาวภัทติยาพร แสนหล#า
63083028017 นางสาวมัณฑการ ขันทวิรัตน 
63083028018 นายปฏิรัฐ โสภารัตน 
63083028019 นางสาวจิราภรณ เซ็งเอ�ก
63083028020 นายธนพนธ อุปธิ
63083028021 นายธีรภัทร สุคัมภีร 
63083028022 นายนครธน ระวังภัย
63083028023 นางสาวณัฐพร ปราณศิริ
63083028024 นางสาวเกษมณี เขียวบุตร
63083028025 นายอนุชา หม่ันไร�
63083028026 นางสาวปHยพร จันทร ทอง
63083028027 นายธารินทร วงศ ฝ7Uน
63083028028 นางสาวพิมพ  พรรณ ทอง ยู
63083028029 นายศิวกร จิตพัฒนชัย
63083028030 นายจิระภัฏษ อัครบวรวงศ 
63083028031 นางสาวปวรรัตน ธิวงค 
63083028032 นายสันติ บัวต๊ิบ
63083028033 นายภาณุพงศ โขมะสรานนท 
63083028034 นายภูวดล หม่ืนจิตร
63083028035 นายวัชรินทร นุปHง
63083028036 นางสาวธนัญญาดา แก#วระกา
63083028037 นายยุทธภูมิ ทองคํา
63083028038 นางสาวรัชนีกร งามขํา
63083028039 นางสาวรัชนีพร ป7ญธรรม
63083028040 นายสัญญา อินต�ะพันธ 
63083028041 นางสาวณัฐริกา ฝcกฝน
63083028042 นางสาวจริยาภรณ ประเวทย จิตต 
63083028043 นายสุพศิน ของมี
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63083028044 นางสาวทิพย สุดา ถานาเรือ
63083028045 นางสาวเมธาวี แสงทอง
63083028046 นายวัทธิกร โสภา
63083028047 นางสาวนาถทิวา แสนปูน
63083028048 นายกิตติพงษ กิตติภาคย พฤทธ 
63083028049 นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกช
63083028050 นางสาวภริตา แดนป7น
63083028051 นางสาวมานิตา ภูผาทองแก#ว
63083028052 นางสาววรกมล ปHติโกมล
63083028053 นายนพเก#า สุวรรณ 
63083028054 นางสาวกรรวี โกวฤทธ์ิ
63083028055 นางสาวกุสุมา สิทธิโสด
63083028056 นางสาวสุนิสา พรมใจ
63083028057 นายพูนศักด์ิ ใจแก#ว
63083028058 นางสาวศุภลักษณ วังสาร
63083028059 นางสาวปHยวรรณ วงศ สมุทร
63083028060 นางสาวเอื้อมพร หล#าปวงคํา
63083028061 นางสาวสร#อยฟRา บัวเหล็ก
63083028062 นางสาวทักษพร กองวงศ 
63083028063 นายวธัญYู วิเศษคุณ
63083028064 นางสาวจุฑามณี อินตาชัย
63083028065 นางสาวนวพร ทองคํา
63083028066 นางสาวเบญจมาภรณ พรมรัตน
63083028067 นางสาวพรสุดา ใจเย็น
63083028068 นายบัณฑิต ธิมูล
63083028069 นางสาววีธนา สิงคราช
63083028070 นายณัฐพร ศรีนาค
63083028071 นางสาวอภิณญา โพธ์ิเส็ง
63083028072 นายวรวิทย วงค ชมภู
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63083028073 นางสาวจารุวรรณ ฝาทอง
63083028074 นางสาวณิชรัตน ยานะ
63083028075 นายวชิรวิทย พรอํานวยทรัพย 
63083028076 นางสาววิไลพร กาต๊ิบ
63083028077 นางสาวจันทิมา วรรณสินธ 
63083028078 นางสาวสายธาร ไชยยะ
63083028079 นางสาวบุษกร พรมจา
63083028080 นายธนพล เลกะกุล
63083028081 นางสาวมาลินี บุญตา
63083028082 นางสาวพิมพ นารา อินตารักษา
63083028083 นางสาวเมธาวดี หล#าแก#ว
63083028084 นายอดุลย ยศสละ
63083028085 นางสาวกนกลักษณ ขัดใจ
63083028086 นางสาวกมลชนก อุ�นปฐมวงค 
63083028087 นางสาวฐานิตารัชต กุลธีรพัฒนสิน
63083028088 นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
63083028089 นายสุพจน เมฆสวรรค บํารุง
63083028090 นางสาวพิชญา ไฝเครือ
63083028091 นายวิระพงษ โตไร�
63083028092 นางสาวพั ชญ ธิดา ต#อง จิต ร  
63083028093 นางสาววรรณภา โกฎคําลือ
63083028094 นางสาวปHยาพัชร ตุ�สังวรณ 
63083028095 นายณัฐพงษ เปTงคําตา
63083028096 นายณัฐภัทร พระทอง
63083028097 นายพีระพัฒน วงค แพทย 
63083028098 นางสาวอรพรรณ เรืองรองกูล
63083028099 นางสาวศุภศรี ทรัพย สินเพ่ิมทวี
63083028100 นางสาวปHยวรรณ ใชยลังกา
63083028101 นายกิตติศักด์ิ พาสุนันท 
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63083028102 นางสาวจิราพร กุลฉิม
63083028103 นายอํานวย สุริยะวงศ 
63083028104 ว�าที่ ร.ต.วสันต ขยันกิจ
63083028105 นางสาวกรองมาลย จินดายก
63083028106 นางสาวมุกคริน อินทะรังษี
63083028107 นายณัฐพงศ เครือวงค 
63083028108 นางสาวนุชสรา ไชยยา
63083028109 นางสาวธัญญาวรรณ ป7นโท�ะ
63083028110 นางสาวสุจิตรา ถนอม
63083028111 นางสาวภัณทิรา ทองกก
63083028112 นางสาววิสุทธ์ิดา บุญศรี
63083028113 นางสาวณัฐชยา ศุภเวที
63083028114 นายณัฐภัทร ยศเสือ
63083028115 นางสาวพิไลวรรณ ดวงทิพย 
63083028116 นางสาวพัชรีพร อุปาระ
63083028117 นางสาวธนัชญา ฤทธิธาร
63083028118 นางสาววชิราภรณ สกิจกัน
63083028119 นายคุณานนท ต๊ิบแดง
63083028120 นางสาวน้ําเพชร ยอดแสน
63083028121 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนกัณฑ 
63083028122 นางสาวนาถตยา ธรรมชัย
63083028123 นางสาวอาริษา มีผล
63083028124 นายพีรเดช กาญจนรังษี
63083028125 นางสาวอารียา วงค ซ่ือ
63083028126 นางสาวรุ�งทิวา กันธะ
63083028127 นางสาวรสรินทร มณีโชติ
63083028128 นางสาวศิริพร ฟูเขียว
63083028129 นางสาวจารุวรรณ เลาคํา
63083028130 นางสาวกนกวรรณ นิวัตมงคลชัย
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63083028131 นางสาวธิติญาพร วรรณศรี
63083028132 นายนัทธพงศ ธนะตา
63083028133 นางสาวณัฐลดา กันชนะ
63083028134 นางสาวชฎาภัทร เตชะชื่น
63083028135 นางสาวรัมภา สัจจาธรรม
63083028136 นางสาวรพีพรรณ แก#วปRอม
63083028137 นางสาวมุกดา อุ�นกาย
63083028138 นางสาวธิดารัตน ใจหม่ัน
63083028139 นางสาวเมธินี สุดแสวง
63083028140 นายขจรศักด์ิ คํากาน
63083028141 นายวรพจน วันแสน
63083028142 นางสาว.วรรณวิมล วังพิลาภ
63083028143 นางสาวภัทรวดี ป`อกฝRาย
63083028144 นางสาวสุคนธ ทิพย ศรีวรรณ
63083028145 นางสาวจิราวรรณ พรมจันทร 
63083028146 นางสาวพัชราภา กันธฤทธ์ิ
63083028147 นางสาวอนุสรา รัตนะ
63083028148 นายอานันท นิลสนธิ
63083028149 สิบเอกโกมินทร ยศสาย
63083028150 นางสาวสุภาพร แก#วชมภู
63083028151 นางสาวปHยนุช ต�วนชะเอม
63083028152 นางสาวจิราพร แสงต�ะ
63083028153 นางสาววรวรรณ วงค อนันต 
63083028154 นายคาวี ธิมาชัย
63083028155 นางสาวทัศนีย ขุนแก#ว
63083028156 ว�าที่ร#อยตรีหญิงธัญลักษณ ธงนาค
63083028157 นายอธิบดี จินะ
63083028158 นางสาวเนตรนภา โกเขา
63083028159 นางสาวชยมณฑ แก#วกาศ
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63083028160 นางสาวรุ�งธิดา หัวนา
63083028161 นางสาวฐิติชญา เตวิชัย
63083028162 นายพงศ สิทธ์ิ คําแก�น
63083028163 นายเจษฎา เสาร ฟอง
63083028164 นางสาวณัฐวดี ชุติภัทรสกุล
63083028165 นางสาวธิคําภรณ ประเสริฐแสงศิริ
63083028166 นายกรัณฑ อุปละกูล
63083028167 นางสาวปานทิพย ธิโนชัย
63083028168 นางสาวอนุสรา นนท ขุนทด
63083028169 นางสาวนิรมล อนุรักษ ปJา
63083028170 นางสาวสุวิมล สิงห คํากุล
63083028171 นายกฤษนันท สมใจ
63083028172 นางสาวอินทร ธิมาศ อินทร ประเสริฐ
63083028173 นางสาวศิริวารินทร ตามล
63083028174 นางสาวสุทธินันท พานธงรักษ 
63083028175 นางสาวณัฐพร ปRอดี
63083028176 ว�าที่ ร.ต.หญิงเจตปรียา กิติน�าน
63083028177 นางสาวณฐิญา มาจุม
63083028178 นายพงษ สิทธ์ิ บัวคํา
63083028179 นางสาวชณิตตา ดวงวาท
63083028180 นางสาวจุไรรัตน หงษ คํา
63083028181 นางสาวศรัญญา พุทธปวน
63083028182 นางสาววาสินี คําราพิช
63083028183 นางสาวรมิตา บรรดาศักด์ิ
63083028184 นางสาวทัศยานีฆ อุทเวียง
63083028185 นายวรรธนัย คําพวง
63083028186 นางสาวกัณณิกา คําสิงห 
63083028187 นายนาทพล เทือกจันทร คํา
63083028188 นายอนุสรณ มากแก#ว
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028189 นางสาวภาพพิมพ ใจโต
63083028190 นางสาวศุภัทรา ประเพณี
63083028191 นางสาวมัฌฌิมา คําวงค ษา
63083028192 นางสาวรุจิธร ฟองรัตน 
63083028193 นางสาวศลิษา สว�างแสง
63083028194 นายชัชวาลย วงศ วาร
63083028195 นางสาวนัทชนิดา แปงสาย
63083028196 นางสาวเกศวลี คร#ามสมอ
63083028197 นางสาวพิกุลทอง นาสินพร#อม
63083028198 นางสาวศิริลักษณ วรรณรินทร 
63083028199 นายศุภกฤต แก#วใจ
63083028200 นางสาวปHยธิดา วิริยะ
63083028201 นางสาววิไลลักษณ ป7ญญาเมา
63083028202 นายพืช ถึงคุณ
63083028203 นางสาวรัชนี ทําว�อง
63083028204 นางสาวอัจฉราพรรณ สุยะ
63083028205 นางสาวอัมภาวรรณ ดวงจันทร 
63083028206 นายสิริณัฏฐ เปาริบุตร
63083028207 นางสาวภณิดา ภิธรรมมา
63083028208 นางสาวนิมาภรณ หล#าอ#าย
63083028209 นางสาวอนัญญา เตียนศรี
63083028210 นายกรกฎ รินฤาษี
63083028211 ว�าที่ร#อยตรีผดุงเกียรติ กันทะสัก
63083028212 นางสาวพัทธนันท คําสุข
63083028213 นายสาคร นิยมสัตย 
63083028214 นายปุเรนทร ฉัตร หวลคํา
63083028215 นางสาวธิดารัตน งามสม
63083028216 นางสาวชญารัศม์ิ นวลลําภู
63083028217 นางสาวจริยา สาริกานนท 
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028218 นางสาวเกศกนก ไชยยุทธกุล
63083028219 นางสาวกรวิกา โปธาจุ�ม
63083028220 นายชยุต ยอดประจัน
63083028221 นางสาวผกาพรรณ วงค สุวรรณ 
63083028222 นางสาวนิตยา คําก2อง
63083028223 นางสาวนิศารัตน  จันทร  แก#ว 
63083028224 นางสาวแสงเดือน อวดสี
63083028225 นางสาวอิงผอรณ แก#ววิเศษ
63083028226 นางสาวณิฐิกานต ดวงเนตร
63083028227 นางสาวดรุณี อินตา
63083028228 นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร
63083028229 นายคุณากร โปธาคํา
63083028230 นายณัฐวุฒิ ภูมิสิรินันท 
63083028231 นางสาวศุภวรรณ เครือวรพันธุ 
63083028232 นางสาวพิมพ พิชญา กาต๊ิบ
63083028233 นางสาวฑิตยา ชมภูศรี
63083028234 นางสาวอินทุอร เข่ือนเพชร
63083028235 นายชุมพล ชัยวุฒิ
63083028236 นางสาวนิรชา ขุนใจ
63083028237 นายวรวัฒน ธาตุอินทร จันทร 
63083028238 นางสาวสายธาร อยู�อินทร 
63083028239 นางสาวชดาวัลย บุญมี
63083028240 นางสาวสุภิญญา หน�อท#าว
63083028241 นางสาวธนพร กันทะวงค 
63083028242 นางสาวกาญจนา มาเขียว
63083028243 นายสุธิศักด์ิ เย็นฉํ่า
63083028244 นางสาวอรุโณทัย เอี่ยมมณีรัตนา
63083028245 นางสาวจุฑามาศ บัวแก#ว
63083028246 นางสาวพิมพ ณารา ทองคํา
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028247 นางสาวมณีรัตน หน�ามือ
63083028248 นางสาวณัฐวดี อินทะวัง
63083028249 นางสาวนริศรา ธรรมดํารงกุล
63083028250 นายฤทธิเกียรติ ไทยยันโต
63083028251 นางสาวแพรววนิต พิตรพิบรูณย 
63083028252 นางสาวสุปราณี กัญญา
63083028253 นางสาววรินทร ลดา บุญปHยะธนวัชร 
63083028254 นางสาวชยาภรณ ศรีวุฒิเมธา
63083028255 นางสาวชนกนันท กัลยา
63083028256 นางสาวชุติกาญจน สงวนทรัพย 
63083028257 นายณัฐดนัย เปTงอ#าย
63083028258 นางสาวปวีณา อุตมะ
63083028259 นายจักรกฤช โนวังหาร
63083028260 นางสาวลัลน ลลิต ตนภู
63083028261 นางเกศรินทร มาเชียง
63083028262 นายภูวนารถ สันตา
63083028263 นางสาวจิณณพัต บุญหม่ัน
63083028264 นางสาวเบญจลักษณ ปริญญา
63083028265 นางสาวโชติกา ล�องแก#ว
63083028266 นางสาวเกณิกา ญาดาพัฒน สกุล
63083028267 นางสาวสรชา ขําเอี่ยม
63083028268 นางสาวพิมพ ผกานต คําลําปาง
63083028269 นางสาวกุสุมา ใจกันทา
63083028270 นางสาวสุธิษา ป7ญญาวงศ 
63083028271 นายชัชวาล เสนาจิตร
63083028272 นางสาวอาภาพร คําลือ
63083028273 นางสาวอรพิณ ยะมะโน
63083028274 นางสาวกมลทิพย จินาวงค 
63083028275 นางสาวน้ําฝน ทิพย แดง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028276 นายณัชพล ฮาวคําฟู
63083028277 นายอัครพงศื วงค สถาน
63083028278 นางสาวนริศรา วงค ขัน
63083028279 นายยงยุทธ งามสมพงษ 
63083028280 นายปฏิภาณ จันต�ะยอด
63083028281 นายพีรพล ละม่ังทอง
63083028282 นางสาวพรพิมล แสงเพชร 
63083028283 นางสาววิไลวรรณ ป7นยูร
63083028284 นายบุรินทร วิบูลสิริพร
63083028285 นางสาวณัฐฐิยา กันทา
63083028286 นางสาวชญานิศ เส็งนา
63083028287 นางสาวฑัชชมานันทร ผัดผล
63083028288 นายสิทธิชัย แปงหล#า
63083028289 ว�าที่ร.ต.หญิงอรณัชชา สายเทพ
63083028290 นางสาวอาภาภรณ ฟองตายา
63083028291 นางสาวนฤมล โฮ�งสิทธ์ิ
63083028292 นางสาวอทิตยา สุกไส
63083028293 นางสาวพธูธร แผ�นชัยภูมิ
63083028294 นางสาวนันทัชพร นันตากาศ
63083028295 นางสาวจิณณ ณิตา ถาดทอง
63083028296 นางสาวสุภาวดี ตาขัน
63083028297 นางชญาน นันท พรหมตานะ
63083028298 นางสาวนฤมล พุกเล็ก
63083028299 นางสาวธิดาวรรณ แมะบ#าน
63083028300 นางสาวปาณิสรา วงค เปTง
63083028301 นางสาวพัชริดา ต�ะวงค 
63083028302 นางสาวอัมรา สฤษฎ พิพัฒน 
63083028303 นางสาวอริสา เทพวงค 
63083028304 นางสาวกนิษฐา กินีศรี
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028305 นางสาวเพชรี วารีสกุล
63083028306 นางสาวปนัดดา คําลือสาย
63083028307 นางสาวชุดาภา ต�ะน#อย
63083028308 นางสาวธันย วรัชญ เกยเมือง
63083028309 นางสาวเพ็ญนภา แสนหลวง
63083028310 นางสาววริศรา ทุ�งเย็น
63083028311 นางสาวโสภา ประมูลสิน
63083028312 นางสาวนงนุช ไชยวัณ
63083028313 นางสาวกรรณิการ บุญเปTง
63083028314 นางสาวปภาณิน กาวิชัย
63083028315 นางสาวกฤษณา ยานะฝ7Uน
63083028316 นายศักรินทร บุญทรง
63083028317 นางสาวอรปรียา กันทะกวาง
63083028318 นางสาวธัญญาศิริ ไสยรัตน 
63083028319 นายธนกฤต สุริยะมณี
63083028320 นางสาวณัชยา ตันยานะ
63083028321 นางสาวธัญญารัตน อินทรคุ#มวงศ 
63083028322 นางสาวชุดาภา จิตรอักษร
63083028323 นางสาวปฐมาวดี ภักดี
63083028324 นางสาวศิริภาวรรณ จันทร ดวงโอด
63083028325 นางสาวศิรินุชบา ระหงษ 
63083028326 นายวีระศักด์ิ นิระหานี
63083028327 นางสาวขนิษฐา ตะบิ
63083028328 นางสาวณัฐชยา สารประดิษฐ
63083028329 นางสาวชนิดา คําโมนะ
63083028330 นางสาวณัฐนันท สุทธการ
63083028331 นางสาวมนัสวี บุญเนียม
63083028332 นางมยุรา อภิวงค 
63083028333 ว�าที่ร#อยตรีหญิงอัญชลี สวนทอง
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028334 นางสาวภัทรา นามวงค 
63083028335 นางสาวอังคณา พรมผาม
63083028336 นายชีวานนท ใจบุญ
63083028337 นายศักดินนท ป7ญญาวิชา
63083028338 นางสาวสุธาสินี อาชวานันท 
63083028339 นายจิรายุทธ ปHZนแก#ว
63083028340 นายณรงค ฤทธ์ิ จันทาพูน
63083028341 นายสุริยพงศ มะลิ
63083028342 นางสาวชัญญา วิทยากว#างไกล
63083028343 นางสาวธัญลักษณ ก#อนป7ญญา
63083028344 นางสาวสินีนาฎ ช�างซอ
63083028345 นางสาวดลนภา วงศ น#อย
63083028346 นางสาวธนาวดี อินต�ะมา
63083028347 นางสาวนฤมล มณี
63083028348 นายอภิชัย บุษนารีย 
63083028349 นางสาวณัฏฐชา พัฒนศุภชัยกิจ
63083028350 นางสาวรัตติกาล ใจมา
63083028351 นางสาวจิดาภา อุดทังกันทา
63083028352 นายชนะพร ประหยัดทรัพย 
63083028353 นางสาวจุไรรัตน ทองอร�าม
63083028354 นางสาวศิธิภรณ คําป7น
63083028355 นางสาวสิริลักษณ คําลือ
63083028356 นางสาวลลิตา คําเนตร
63083028357 นางสาวสุพิชญา จิตชู
63083028358 นางสาวแพรวา วุฒินนท ชัย
63083028359 นายจักรินทร ปลาลาศ
63083028360 นางสาวเพชรไพลิน พรหมพิงค 
63083028361 นางสาวชญาภา พ่ึงแย#ม
63083028362 นายทองพันธ ศรีวงค วรรณ 

หน#า 978 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028363 นางสาวศิรินทิพย เครืออินตา
63083028364 นายประถมพงษ ไชยวงค 
63083028365 นางสาวประดิภา วงศ ประจวบลาภ
63083028366 นายจิรายุทธ วัฒนเดช
63083028367 นายวิชญะ การะเกตุ
63083028368 นางสาวแพรวนภา วันดี
63083028369 นางสาวฤทัยรัตน ไชยประเสริฐ
63083028370 นางสาวพรปวีณ ธรรมเม
63083028371 นางสาวภัสราภรณ สินลา
63083028372 นายธงรบ ทาสัก
63083028373 นางสาวขวัญชนก ธนันชัย
63083028374 นางสาวมณีพร มณีขัติย 
63083028375 นางปาริฉัตร ชนะ
63083028376 นายธนกาญจน คําสุ
63083028377 นางสาววิรัญญา รัตนไพศาลกิจ
63083028378 นางสาวอรพรรณ จิตรต้ัง
63083028379 นางสาวอรวรรณ พวงชมภู
63083028380 นายกิตติคุณ อินแถลง
63083028381 นางสาวประกายพิมพ กิตติวงค 
63083028382 นายสุชาติ ฉัตรไทยรุ�ง
63083028383 นางสาวธณัฐชนก จํามะเทวี
63083028384 นางสาวนพจิรา ศิลปจิตต 
63083028385 นางสาววิภาวี สุภาพคํา
63083028386 นายวุฒิพงศ ศรีทิใจ
63083028387 นางสาววิลาวัลย เชื้อเมืองพาน
63083028388 นายนัทธพงศ โฮมภูเขียว
63083028389 นางสาวสุภัชญาณ จิตติภัสสร
63083028390 นายณรงค ศักด์ิ ชัยอาษา
63083028391 นางสาววรางคณา ต๊ิบมูล
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63083028392 นายอธิน ตะติ
63083028393 นางสาวมัลลิกา มหาพรหม
63083028394 นางสาวญาสุมินทร ธิจันทร 
63083028395 นางสาวลลิตา ชัยพุฒ
63083028396 นายชาญชัย กันทะวัง
63083028397 นางสาวอัญชิสา มะโนธรรม
63083028398 นางสาวณัฐยา โทะวัง
63083028399 นางสาวกุลฉัตร ฉัตรอินตา
63083028400 นายจิรวัฒน แบ�งดี
63083028401 นางสาวพัชรพรรณวลัย ปุญญบาล
63083028402 นางสาวขนิษฐา สายสินธุ 
63083028403 นายนพดล กาวีวน
63083028404 นายชลธร สันติเกียรต์ิผดุง
63083028405 นายอนุกูล เอี่ยมอ่ํา
63083028406 นางสาวภิรัญญา วงศ โสภณ
63083028407 นางสาวรุจิรา อุ�นใจละ
63083028408 นางสาวชัญญา ป7ญญาแปง
63083028409 นางสาวศศิธร ทองทิพย 
63083028410 นายศิวพงษ กันทะวงศ 
63083028411 นายจิรายุ พุนนุ
63083028412 นางสาวเกษมณี วรรณศิษย 
63083028413 นางสาวมัณฑนา มหาเกตุ
63083028414 นางสาวภัสรา ธูปเทียน
63083028415 นายกฤตภาพ นันต�ะเสน
63083028416 นางสาววฤนดา ทวรรณา
63083028417 นายเบญจพล ราชภัณฑ 
63083028418 นางสาวมีนา จันทร อินทร 
63083028419 นางสาวปาริฉัตร ปHZนสกุล
63083028420 นายธนพล วงศ สาหน#อย
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63083028421 นางณชญาดา หลงศิริ
63083028422 นายพิชิตพล ยมนา
63083028423 นายหัถชัย ต�ะปวน
63083028424 นายวัชรพงษ พระบาง
63083028425 นางสาวบุษยมาศ บุญเทพ
63083028426 นางสาวศุภิสรา สอาดเอี่ยม
63083028427 นางสาวสุจิตรา รัตนสะอาด
63083028428 นายไกรสิทธ์ิ พวงเกตุแก#ว
63083028429 นางสาวศุภนุช มารศรี
63083028430 นางสาวจิดาภา ภูมิพัตร
63083028431 นายฉัตรมงคล พุทธสุวรรณ 
63083028432 นางสาวลลิตา ปุรินทราภิบาล
63083028433 นางสาวฉัตรญาดา รักสะโม�ะ
63083028434 นางสาวพิชญาพร สมบูรณ 
63083028435 นางสาวสราพร ป7ญญาอนันตวงศ 
63083028436 ว�าที่ร.ต.หญิงเปรมฤทัย มาหวัน
63083028437 นางสาวศรัทยา อินทรศักด์ิ
63083028438 นายชลอ การะบูรณ 
63083028439 นายรัฐภูมิ มาหล#า
63083028440 นายปฏิภาณ ใจซ่ือ
63083028441 นายกฤษดา ปานสอน
63083028442 นางสาวธีราภรณ ยังศักด์ิ
63083028443 นางสาวอักษร พรหมป7ญญา
63083028444 นางสาวมัทชนก สิงห ลอ
63083028445 นางสาววราลี อภิวัน
63083028446 นายสุทิวัส บุญมานันท 
63083028447 นายสรศักด์ิ สุยะคํา
63083028448 นายวรวุฒิ อุดใจ
63083028449 นางสาวนิรมล บัวทอง
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63083028450 นายรัชมินทร แก#วสิงห คํา
63083028451 นางสาวธรัญญา ดีกัลลา
63083028452 นางสาวจันทร จิรา รังษี
63083028453 นางสาวจุฑามาศ ศีลธรรม
63083028454 นางสาวกนกพร จ๋ิวตา
63083028455 นายป7ญจพล ม่ังมี
63083028456 นายจิรยุทธ สมัครเกษตรการ
63083028457 นางสาวศิริพร ป7ญญามูล
63083028458 นายสิทธิชัย ศิริภาพ
63083028459 นางปHยวรรณ หม่ืนระย#า
63083028460 นางพรรณกาญจน พวงมาลา
63083028461 นางสาวส#มโอ ฉิมเสือ
63083028462 นางสาวสิริยากร ราชบัณฑิต
63083028463 นางสาวสุดาพร ครองความดี
63083028464 นายกรณ ทีพอ
63083028465 นางสาวกัญญ สิริ จิตเทพ
63083028466 นางสาววรุณพรรณ กัณทาสัก
63083028467 นางสาวรัญชนา ศรีสองเมือง
63083028468 นางสาวสาวิตรี กันทะวงค 
63083028469 นายณัฐวุฒิ จอมแปง
63083028470 นางสาวอิสริยาภรณ ประไพชาติ
63083028471 นางสาวนารีรัตน ร�วมกุล
63083028472 นางสาวนันท ชญา พลเย่ียม
63083028473 นางสาวรัติยาภรณ โนฟู
63083028474 นางสาวพรพิมล หลิมศิริวงษ 
63083028475 นายตระกานต จิณะไชย
63083028476 นายมงคล เศวตตระกูลชัย
63083028477 นายวัชระรัตน ละวันจันทร 
63083028478 นางสาวตระการัตน สัตยวงค 
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63083028479 นางสาวอารดา พังยะ
63083028480 นางสาวชนิดา วงศ แปง
63083028481 นางสาวยศสินีย นันทะขว#าง
63083028482 นายวิทวัส มูลณี
63083028483 นางสาวอัมพิกา สุรินทร 
63083028484 นางสาวสุมิตรา ใจแก#ว
63083028485 นายเนติพงศ แสงวัง
63083028486 นางสาวภาณุมาศ ย่ิงโยชน 
63083028487 นายธนากรณ ปาละวงศ 
63083028488 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร 
63083028489 นางสาวณัฐกานต ชื่นชมนาง
63083028490 นางกุลรัศม์ิ ใจจุณ
63083028491 นายอัมต ฤทธ์ิ กันสุรีย 
63083028492 นางสาวชฎาพร กุนุ
63083028493 นายธีรยุทธ แซวหลี
63083028494 นางสาวชนากานต อะทะตัน
63083028495 นางสาวมลพิวรรณ นันต�ะสี
63083028496 นางสาวสุนิษา เนื้ออุ�น
63083028497 นางสาวณัฐภรณ สิทธิโม�ง
63083028498 นางสาวจริยา พุทธวงค 
63083028499 นางสาววรรณภา คล#ายคลึง
63083028500 นางสาวศิวิมล ศิริอางค 
63083028501 ว�าที่ร#อยตรีอาณัติ ประเสริฐ
63083028502 นายเอนกพงศ เสมอใจ
63083028503 นางสาวสุมาณี เนตรลัคนา
63083028504 นางสาวอัญชญารัศม์ิ สุวรรณ 
63083028505 นางสาวกุลธิดา กังสดาลไพรัตน 
63083028506 นายธีระยุทธ ยะแสง
63083028507 นางสาวรัชนีกร ทองคํา
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63083028508 นางสาวนัฐกาล สงวนศรี
63083028509 นางสาวณิชารีย อินต�ะ
63083028510 นายปวรุตม สมควร
63083028511 นางสาวไพลินลักษณ ดวงเกิด
63083028512 นายธณเดช จําปา
63083028513 นางสาวชฎาพร พรรณธีรกุล
63083028514 นางสาวจุฑาทิพย ปHนตาสาร
63083028515 นางสาวพิชญาพร ทองโชติ
63083028516 นายธนพัฒน วงค ปHน
63083028517 นางสาวเพ่ิมทรัพย โชคดี
63083028518 นางสาวจุฑามาศ มนตรี
63083028519 นางสาววาริดา ไชยรัตน 
63083028520 นางสาวพจวัลย หาญตระกูล
63083028521 นายณัฐวสันต เจตะวัน
63083028522 นางสาวสิริพร อินโมหม่ืนไวย
63083028523 นายณัฐดนัย โมสูงเนิน
63083028524 นายจิรัฐ เข่ือนเพชร
63083028525 นายศักด์ิสลิล คาดคําฟู
63083028526 นางสาวจุฑามาศ สุขแจ�ม
63083028527 นายสราวุฒิ สมจิตต 
63083028528 นางสาวขวัญดาว เปลี่ยนทรัพย 
63083028529 นางสาวจิราพร ใจแพทย 
63083028530 นางสาวมณีรัตน ประกิจ
63083028531 นายนฤดล แก#วโก
63083028532 นางสาวลลิดา น#องหนิ้ว
63083028533 นางสาวธัญญารัตน ผัดผ�อง
63083028534 นางสาวสุพัตรา กันทวี
63083028535 นางสาวพรปวีนา คําทา
63083028536 นางสาวณิชนันทน กันชะนะ
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63083028537 นางสาวประวีณา นันตากาศ
63083028538 นายกฤษณ ธรรมกุล
63083028539 นางสาวศศิวิมล อ#นอ#าย
63083028540 นางสิริกร สิงหาทา
63083028541 นางสาวนันธิการ ประสิทธิคร
63083028542 นางสาวหยาดพิรุณ อินดี
63083028543 นายจตุรัส ทรงคํา
63083028544 นายศุภชัย กันทะใจ
63083028545 นายธีรภัทร ทิมาไชย
63083028546 นายก�อศักด์ิ จันทร ดวง
63083028547 นางสาวพิมพ พิชชา สมศรี
63083028548 นางสาวพัทธนันท มะลิสม
63083028549 นางสาวเยาวเรศ ธรรมชัย
63083028550 นางสาวพุฒิตา คุ#มคูณ
63083028551 นางสาวอมรรัตน พรมเรือง
63083028552 นางสาวพิมพ ชนก เปTงใจ
63083028553 นายเมธา ลายคํา
63083028554 นางสาวพชรมณ อุปละ
63083028555 นางสาววรรณนภา มหาวัน
63083028556 นางสาวมธุรดา เทียมศักด์ิ
63083028557 นางสาวณัฐนิชา ทิศสุกใส
63083028558 นางสาวณิชกานต ต๊ิปกรณ 
63083028559 นายก#องรัฐ ทาสระคู
63083028560 นางสาวจุติพร เตจ�ะ
63083028561 นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
63083028562 นางสาวพิรุฬห ลักษณ ป7นสีทอง
63083028563 นางสาวสุพัฒตา ผจงบูชิต
63083028564 นายศุภโชค โพธิศรี
63083028565 นางสาวปวีณา พลาลือ
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63083028566 นางสาวกรรณิการ กาทองทุ�ง
63083028567 นางสาวอริษรา เที่ยงจันตา
63083028568 นางสาวกาญจนาพร ม่ันคงคํา
63083028569 นางสาวกมลวรรณ ต�ะแก#ว
63083028570 นายฤทธิชัย ใจดี
63083028571 นายสิทธิชัย หยาดทองคํา
63083028572 นางหฤทัย สุวรรณดารักษ 
63083028573 นายกฤษณะ โปนคําปHน
63083028574 นายเขษมศักด์ิ กาทองทุ�ง
63083028575 นางสาวสายฝน อินทนุ
63083028576 นางสาวดลฤดี วังสาร
63083028577 นางสาวเกศินี กองสถาน
63083028578 นางสาวชนัญชิดา คําเหมือง
63083028579 นางสาวสิริกาญจน สิริวราพงศ 
63083028580 นางสาวณัฏฐา สุระทร
63083028581 นายกฤตนัย อินนันชัย
63083028582 นางสาวกชนันท ใจสุข
63083028583 นางสาวโชติกา ยารังษี
63083028584 นางสาวอิศริยาภรณ วงศ ทา
63083028585 นางสาวนิภา ก#อใจ
63083028586 นายเทพธวัช อุดรบูรณ 
63083028587 นางสาวเสาวลักษณ กันทาปา
63083028588 นายวัชรพงษ บุญศิริ
63083028589 นางสาวลลิตา ศรีดวงอินทร 
63083028590 นางสาวจิรัชยา นิฤนารถ
63083028591 นางสาวศิริวรรณ ตาวงศ 
63083028592 นางสาวฐิติรัตน กันทะเหล็ก
63083028593 นายปฏิภาณ นาคสนธ์ิ
63083028594 นายประสบโชค เครือยศ
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028595 นายทศพร จินดารัตน 
63083028596 นางสาวจารุวรรณ สิงแก#ว
63083028597 นางสาววันวิสา อยู�คง
63083028598 นายเอกราช แบนใจวาง
63083028599 นายศักด์ิศิริ คุปตรัตน 
63083028600 นางทิพวรรณ นิภาภรณ 
63083028601 นางสาวกนกกานต พอพรวน
63083028602 นางสาวอาภาภรณ นําทาน
63083028603 นายวุฒิชัย โกเขา
63083028604 นายกษิดินทร รอดสี
63083028605 นายธวัชชัย โยริยะ
63083028606 นางสาวฐิติยาพร นันโต
63083028607 นายภัทรธนกานต กันทะวงค 
63083028608 นางสาวจิตรานุช บุตรเสน
63083028609 นางสาวสุวนันท ป7ญญาเพชร
63083028610 นายรุจบัณทัต นาครักธรรม
63083028611 นางสาวกิติยา แสวงมือ
63083028612 นางสาวพัณณ พิมล จอมจันทร 
63083028613 นางสาววาสนา ภมรสุจริตกุล
63083028614 นางสาวเอมอมร ทันไว
63083028615 นางสาวมัตติกาล โจตนา
63083028616 นางสาวเบญจมาศ หอมหวาน
63083028617 นางสาวดัชนีนาฏย วงศ มา
63083028618 นางสาวกัญญารัตน ใจกันทะ
63083028619 นางสาวชลธิชา จันทาพูน
63083028620 นางสาวรุจีพัชร ขยัน
63083028621 นางสาวอชิรญาณ รัตนชัย
63083028622 นางสาวเวนุกา เข�งค#า
63083028623 นางสาวเสาวลักษณ นาหลวง

หน#า 987 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาตรี

63083028624 นายณัฐพงษ เกตุบุญเรือง
63083028625 นางสาวภิญญาพัชญ สรณวัชรเอกากุล
63083028626 นางสาวรุ�งทิวา กองทุนดี
63083028627 นายพิสิฐ นาดี
63083028628 นางสาววิรินดา แก#วแปง
63083028629 นายชยานนท ซางเล็ง
63083028630 นางสาวพัชรินทร อุทธาเครือ
63083028631 นายทวีวัฒน สินทา
63083028632 นางสาวชลดา ประดิษฐ ผล
63083028633 นางสาวนัฐติภรณ วรรณกูล
63083028634 นางสาวจีรนันท พิสกุล
63083028635 นายธนกร ขันตี
63083028636 นางสาวอภิญญา จันทร ทามูล
63083028637 นางสาวธนพร หงส หิรัญ
63083028638 นายนพดล แก#วรากมุข
63083028639 นางสาวกมลวรรณ อินไชย
63083028640 นางสาวพชรวรรณ นุชาย
63083028641 นางสาวธารารัตน พลมณี
63083028642 นายจิรายุ มูลธร
63083028643 นางสาวอนิศรา บุญทูล
63083028644 นางสาววรญา ยุวะสุต
63083028645 นางสาวชิตินันท บุญปก
63083028646 นายอําพล วิเชียรดี
63083028647 นายนพดล ใจมณี
63083028648 ว�าที่ร#อยตรีณัฐกานต ทิพนี
63083028649 นายพีรวิชญ ทิพย จักร 
63083028650 นางสาวธนภรณ อินต�ะนอน

จํานวน 28,650 ราย

หน#า 988 จาก 988               



เลขประจําตัวสอบ

63084000001 นายอรรถพร รัตนภุมมะ

63084000002 นางสาววรัญญา พงษ�ไพบูลย�

63084000003 นายวชิรพันธ� ป#ญสุภารักษ�

63084000004 นางสาววิมุทิตา ป#ญโญใหญ)

63084000005 นางสาววรางคณา สุกชัยเจริญพร

63084000006 นางสาวกาญจนา เชื้อเมืองพาน

63084000007 นางสาวปวีณา กล)อมมิตร

63084000008 นางสาวพิมพ�วิภา ลิปปานนท�

63084000009 นางสาวเข็มทอง ก6องเงิน

63084000010 นางสาวยุพาพร อุณหนันท�

63084000011 นางสาวรัชนีกร ก7อนแก7ว

63084000012 นางสาวเบญจมาภรณ� กันทะถํ้า

63084000013 นางสาวกรวิกา ลาภรัตนทอง

63084000014 นางสาวเมธาวี เมฆากุล

63084000015 นางสาวกนิฏฐา ลาภาพงศ�

63084000016 นางสาวสิริศา สุภาราช

63084000017 นางสาวพรวรท เปล)งปลั่ง

63084000018 นายชลนวัตกรณ� พูลสวัสด์ิ

63084000019 นางสาววัชรา คําอ7าย

63084000020 นางสาวโศภิต สัจจป#ญญาพิทักษ�

63084000021 นางสาวธนัชยา กองอินทร�

63084000022 นางสาวธิดารัตน� จันทรามูล

63084000023 นายภราดร พรหมยวง

63084000024 นางสาวยุคล พิทักษา

63084000025 นางสาวกฤตลักษณ� ศักด์ิอุดม

63084000026 นางสาวพิชชาพร พุ)มประจักษ�

63084000027 นางสาวกนกรัชต� นันตาวัง

63084000028 นางสาวเพียงระวี นิประพันธ�

63084000029 นางฉันทนา ใบหอม

63084000030 นายวุฒิชัย ไชยยะ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

หน7า 1 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000031 นางสาววรารัตน� อุ)มมี

63084000032 นายนรภัทร กมลาพร

63084000033 นางสาวภัคนันท� คํานันทา

63084000034 นางสาวฉัตรกุล พงษ�ธรรม

63084000035 นายเอกลักษณ� สุวรรณ�

63084000036 นางสาวจุฬารัตน� ยังสงบสุข

63084000037 นางสาวอัจฉราพรรณ กัญญา

63084000038 นางสาวศิริพรรณ จันทร�ตFะรังศรี

63084000039 นายเสฎฐวุฒิ จันธิมา

63084000040 นางสาวมัตติกา แบนอ7น

63084000041 นายณพสิทธ์ิ พิพิธพงศ�สันต�

63084000042 นางสาวปาริลยฉัตร ขันทนันต�

63084000043 นางสาวกนกศิลปH ยะสืบ

63084000044 นางสาววิลาวัลย� สุริยะ

63084000045 นางสาวอังศุมาลิน หล7าเปIง

63084000046 นายพงศกานต� สัญญเดช

63084000047 นางก่ิงกาญจน� สิงห�ทะ

63084000048 นางอภิชญา ศรีตลานนท�

63084000049 นาง6Jเรณู มูลรัตน�

63084000050 นางสาวสกาวเดือน ก่ิงแก7ว

63084000051 นางสาวนิรันตรี สุขดี

63084000052 นางสาววรรณวรพัสส� นารินทร�

63084000053 นางสาวปรารถนา อินตFะวิน

63084000054 นางสาวบุษรินทร� ท7วมแก7ว

63084000055 นางสาวพรประภา คําภิระแปง

63084000056 นายธนเดช พูลสงค�

63084000057 นางสาวศศิธร เปIนคุณ

63084000058 นายกฤติภัทร เปKยวนิช

63084000059 นางสาวกัญพรวัลย� แสนใจ

63084000060 นายไพฑูรย� บุญส)ง

หน7า 2 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000061 นางสาวฉัตรฑริกา แก7วประพันธ�

63084000062 นางจันทร�จิรา เลาวพงษ�

63084000063 นายกัมปนาท เปKMยต๋ัน

63084000064 นางสาวกนกพร ศรีวิลัย

63084000065 นางสาวสาธิยา เข่ือนคํา

63084000066 นายตะวัน สุริยะวรรณ

63084000067 นายภูบดี พัวพันธ�รักษกุล

63084000068 นายตุลยนันท� ป#ญญาวงศ�

63084000069 นายกฤชทร จงกล

63084000070 นางสาวพิชามญชุ� สุเดชา

63084000071 นางสาวอิสริญา โพธิชัย

63084000072 นางสาวมัณชุลิกา กามูล

63084000073 นายภัทรพล เขมรัตน�ตระกูล

63084000074 นางสาวป#ณฑ�ชนิต ปOาแดง

63084000075 นางสาวธัญวรรณ ตันตินาคม

63084000076 นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม

63084000077 นางสาวนุชนาถ ล)องมัจฉา

63084000078 นางสาวนันทัชพร นันทะเสน

63084000079 นางสาวพุทธิรักษ� ย้ิมพักตร�

63084000080 นายอําพล สอนสระเกษ

63084000081 นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวง

63084000082 นางสาวบุศรินทร� อรุณศักด์ิ

63084000083 นางสาววิริญญ� สิงห�โทราช

63084000084 นางสาวจิระประภา ร7อยครบุรี

63084000085 นายสิทธิศักด์ิ อินทรสิทธ์ิ

63084000086 นางเนตรชนก วงศ�ประเสริฐ

63084000087 นางสาวกัญญารัตน� ทัศเกตุ

63084000088 นางสาวพัชราพรรณ ชอบธรรม

63084000089 นางสาวพิมพราหมณ� เศตะพราหมณ�

63084000090 นางสาวพรทิพย� สุริยะจันทร�หอม

หน7า 3 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000091 นางสาวศิริพร อ่ําทอง

63084000092 นางจิรานันท� ปายง

63084000093 นายณฐพนธ� พักตรผิว

63084000094 นางสาวสุนิษา ผลากอง

63084000095 นางสาวปนัดดา ธรรมป#ญญา

63084000096 นายชาติจวนิชย� จันทร�เปIง

63084000097 นายพงศ�เทพ พิเศษสิทธ์ิ

63084000098 นางสาวพัชรี สมรักษ�

63084000099 นายทวีพงศ� เทพทวี

63084000100 นางสาวธัญวรัตม� วรรณสอน

63084000101 นายวิศาล ชนันชนะ

63084000102 นางสาววรฤทัย สัมฤทธ์ิ

63084000103 นางสาวพิมสิริ วัชรปรีชา

63084000104 นางสาวนฤมล คงนวน

63084000105 นายธวัชพงศ� หิรัญบดินทร�

63084000106 นางสาวเจนทิรา อุ)นแสง

63084000107 นางสาวนนทนันท� นาคสมบูรณ�

63084000108 นางสาวปรีญดารา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63084000109 นางสาวเพียงพร จิตคําภู

63084000110 นายสุพิชญา ขาวเหลือง

63084000111 นางผจงรักษ� กุยแก7ว

63084000112 นายกษิดิศ คําเปQก

63084000113 นายชัยวัฒน� สุขร)องช7าง

63084000114 นายสุทธวีร� พ)วงศรี

63084000115 นางสาวคัทรียา เต6จFะ

63084000116 นายไพโรจน� เพียรธรรม

63084000117 นายศุภกิจ ฟOองวาริน

63084000118 นางสาวชนิกานต� ชูวงศ�

63084000119 นางสาวชนัฐกานต� เพชรสีโชติ

63084000120 นางสาววิมลรัตน� นวลดี

หน7า 4 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000121 นายวรพล รัตนชมภู

63084000122 นางสาวกานต�ศุภณัฐ� สุวรรณนิคม

63084000123 นายนวพล พงษ�พูล

63084000124 นางสาวธัญสินี ใยสูนโย

63084000125 นางสาวนงลักษณ� องอาจ

63084000126 นายธนภัทร ศิริพงศทัต

63084000127 นายภีมภิวัฒน� วิไลลักษณ�

63084000128 นางสาวสุภัค โนกุล

63084000129 นางสาวอัจฉราพร วงศ�สุวรรณ

63084000130 นางสาวชลธิชา ทิพย�ดวงตา

63084000131 นางสาวจุนเจือ คําแก7ว

63084000132 นางกมลมาลย� ตันวิพงษ�ตระกูล

63084000133 นายนเรศ จันทโชติ

63084000134 นายอาผู) เบเช

63084000135 นายทรงธรรม ไชยสูง

63084000136 นายวาฑิต พุทธปวน

63084000137 นางสาวป#ทมะ จันทรประสิทธ์ิ

63084000138 นางสาวพันทิภา โพธ์ิพันธุ�

63084000139 นายนเรศ โนชัย

63084000140 นางสาวอนุธิดา วิริยะ

63084000141 นายณัฐภัทร ดาวสุข

63084000142 นางสาวธิติมา ยะใจ

63084000143 นางสาวนรินทิพย� พิมสาร

63084000144 นางสาวนริศรา นิรามัยธาดา

63084000145 นางสาวจิติมา ผลเพ่ิมพูล

63084000146 นางณัฐชานันท� วงศ�มูลิทธิกร

63084000147 นายประวิช มุ)งสันติ

63084000148 นางสาวรัชฎาภรณ� อินเกิด

63084000149 นายชาญณรงค� ศิริ

63084000150 นางสาวทิพยไพวรรณ� สุนันตา

หน7า 5 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000151 นายอนุพงษ� วงศ�รัตนมัจฉา

63084000152 นายเจษฎาพงศ� พรหมเผ)า

63084000153 นายนัทธพงศ� ยะแสง

63084000154 นางสาวณภา เวกสันเทียะ

63084000155 นายเรขพัลภ� กองสถาน

63084000156 นางสาวสายรวี กล7าการรบ

63084000157 นางสาวแพรวระวี แสงมณี

63084000158 นางปพิชญา คําป#นศักด์ิ

63084000159 นางสาวชนากานต� ชวลิตพิเชฐ

63084000160 นางสาวเกศกนก เดชผล

63084000161 นายธีรพัฒน� ระย7าแก7ว

63084000162 นายนิติพล มากมูล

63084000163 นางสาวเมษามาศ ไชยรุ)งเรือง

63084000164 นายธิติโรจน� แสนแปง

63084000165 นายณัฐภูมิ นันโท

63084000166 นางสาวปวันพัสชร� บุญยะชัยชนะ

63084000167 นางภัทรวรรณ วัฒนกีบุตร

63084000168 นายอภิวัฒน� ไฝเครือ

63084000169 นางสาวแสงแข วัฒนพนม

63084000170 นายเมธาสิทธ์ิ อินทะชัย

63084000171 นางสาวป#ทมา รุ)งเรือง

63084000172 นายวัชรินทร� บํารุงกูล

63084000173 นายญาณวิทย� ใจลึก

63084000174 นางสาวฆายณีย� นันตะรัตน�

63084000175 นายเทเวศน� วงศ�ชุมภู

63084000176 นางสาวอภิชญา บุญลือ

63084000177 นายขันติชัย จรรยากุลมงคล

63084000178 นางสาวกนกขวัญ ป#ญญาสิทธ์ิ

63084000179 นางสาวจริญญา สันติจิตต�ภักดี

63084000180 นางสาวนราทิพย� ทิศโหล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000181 นางสาวจามรี โปธิปUอ

63084000182 นายอนุชิต สอนไวย�

63084000183 นางสาวกชพร แสงเรือน

63084000184 นางสาวจุฑารัตน� สําลี

63084000185 นางสาวสุรีรักษ� พิลา

63084000186 นางสาวลดา ใจช)วง

63084000187 นางสาวจันทร�จิรา วิริยา

63084000188 นายปกรณ� จินายะ

63084000189 นายศุภเกียรติ สุภสินธุ�

63084000190 นางสาวปนัดดา ทองแผ)น

63084000191 นางสาวกรวิภา ธงสิบสอง

63084000192 นางสาวชนากานต� คล7ายหะนา

63084000193 นางสาวเกวรินทร� จินาวงค�

63084000194 นางสาวพัชรพร ศรีกันชัย

63084000195 นางจีราพร ธรรมป#ญญา

63084000196 นางสาวภาวิณี ทุ)งเย็น

63084000197 นางสาวนลินี บุญมาก

63084000198 นางสาวนันทลี ลายจุด

63084000199 นายอนุกูล แก7วกําเนิด

63084000200 นางสาวชนัดดา ธีรวราบุตร

63084000201 นางสาวไลย�แก7ว หาญกล7า

63084000202 นางสาวณัฐชา สุขอ)อน

63084000203 นายชัยมงคล กันทะมูล

63084000204 นายณรงค�เดช บุตระวงค�

63084000205 นางสาวปVยะพร เปIงนําสุวรรณ

63084000206 นายบุรินทร ยะสุพันธ�

63084000207 นางสาววัชราภรณ� ช)างเหล็ก

63084000208 นายไพบูลย� แซ)เจ่ีย

63084000209 นางสาวพัชรพรรณ พุ)มชื่น

63084000210 นายเอกรินทร� ขัดทา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000211 นายปวีร� คูวิบูลย�

63084000212 นายวสวัตต์ิ พิจอมบุตร

63084000213 นายสุริยันต� ป#นต้ือ

63084000214 นางสาวปานฤทัย ท)าช7าง

63084000215 นายจักรพงษ� เกษสุวรรณ�

63084000216 ว)าที่ ร.ต.กฤษณะ ทะนายมา

63084000217 นายธีรศักด์ิ มังคลาด

63084000218 นางสาววิทิตยา รักษ�ศรี

63084000219 นางสาวกัญญาภัทร สุยะใจ

63084000220 นายทศพร ด)านพงษ�สกุล

63084000221 นางสาวสุจิรา สุทธนะ

63084000222 นายดุล ชลเทพ

63084000223 นายพิชญ�ภาส เอี่ยมสะอาด

63084000224 นางสาวจีรนันท� อินทร�ประเสริฐ

63084000225 นางสาวชีวาพร อินป#Yนแก7ว

63084000226 นางสาวมินทร�ลดา นันปUอ

63084000227 นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล

63084000228 นางสาวศรีรัตน� หิรัญบดินทร�

63084000229 นางสาวอนุธิดา ป#ญญา

63084000230 นางสาวกุลยา แก7วแสงอินทร�

63084000231 นางสาวฉันท�ธิชา ติขะธรรม

63084000232 นายสันติรัฐ ไชยบุญเรือง

63084000233 นางสาวปรารถนา ต้ังเจียมศรี

63084000234 นางสาววีริยา จันทร

63084000235 นางสาวพิชญา วิศัทวัฒนา

63084000236 นางสาวพิมพ�ลภัทร วัฒนสิมานนท�

63084000237 นางสาววาสนา ทะนิวทอง

63084000238 นายวิฆเณศ ทองเกล็ด

63084000239 นางสาวเบญจวรรณ ทาทอง

63084000240 นางสาวกนกรัตน� คําวัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000241 นางสาวนิภาพร บัวศรี

63084000242 นางสาวเปKยญาทิพย� สุวรรณรินทร�

63084000243 นางสาวพนิตา ศิริเกษร

63084000244 นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา

63084000245 นางเบญจมาศ กองสถาน

63084000246 นายฐิติพงศ� ภาพต๊ิบ

63084000247 นางสาวพฤทธ�วรรณ เรืองเดช

63084000248 นางสาวรุ)งนภา ต้ังการ

63084000249 นางสาวจีราภา ทองคําฟู

63084000250 นางสาวเพชรรัตน� จาป#ญญะ

63084000251 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ศรีอิสาณ

63084000252 นางสาวฉวีวรรณ ราชไชยา

63084000253 นางสาวชญานิศ รัตนมงคล

63084000254 นายคมกฤษ บุญปUอ

63084000255 นายศุภาการ ณ ลําพูน

63084000256 นางสาวพิชญานิน คําลือ

63084000257 นางสาวธนัชพร เพียรสาระ

63084000258 นายมุนินทร� ไพยราช

63084000259 นายธีรวัฒน� งามนอก

63084000260 นางสาวเบญจมาภรณ� วังแก7ว

63084000261 นางสาวบงกชกร ชอบธรรม

63084000262 นายไพรสันต� กันเพ็ชร�

63084000263 นางสาวกัญญาภัค ธรรมวงค�งาม

63084000264 นางสาวรวีวรรณ บัวบาน

63084000265 นางสาวกานต� ฤดีใจ

63084000266 นางสาวฤทัยรัตน� สุพะนานัย

63084000267 นางสาวพนิตนาถ ม่ังมูล

63084000268 นางสาวธนยพร เกตุสุจา

63084000269 นายอนุชิต จันทร�อิ่นตา

63084000270 นายกมลเทพ วงษ�จันทร�อุมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000271 นางสาวศิถี ปราณีตพลกรัง

63084000272 นายทีปกร รื่นเริงใจ

63084000273 นางสาวนริศา แบนอ7น

63084000274 นางสาวศันสนีย� เหมือนพิมพ�ทอง

63084000275 นางสาวภัทร�ไพลิน อภิวงค�งาม

63084000276 นางสาวรวิภัค ปรีชากุลดํารง

63084000277 นางสาวธัญญรัตน� วงษ�นู

63084000278 นางสาวนวพร สายอุนล

63084000279 นางสาวรมิดา อรรถสาร

63084000280 นางสาวธันย�ชนก ยอเสน

63084000281 นายณัฐ คุณานุวัฒน�ชัยเดช

63084000282 นางสาวสุภาสินี จํารัส

63084000283 นางสาวจุฑามาศ กองสุข

63084000284 นายกิตติวุธ ไชยสาร

63084000285 นางสาวเรวดี อินแสง

63084000286 นางสาวฐิติกานต� ม)อนคําดี

63084000287 นางสาวประทุมพร ตFะวงศ�

63084000288 นายปฐมพงษ� สัตย�จริง

63084000289 ว)าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคําปา

63084000290 นางสาวรัตติยา คําอ7าย

63084000291 นางสาวธนพร ราชลี

63084000292 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร�

63084000293 นายจิรเดช ศรีวิลัย

63084000294 นางสาวจันทร�จิรา ขาใจ

63084000295 นายปวีณพล คุณารูป

63084000296 นางสาวกุลธิดา คงกล)อม

63084000297 นางสาวนฤภัค จันทิมา

63084000298 นางสาวกนกวรรณ พัฒนวาณิชชัย

63084000299 นางสาวแพรวระวี ตรีรัตนพิสุทธ�

63084000300 นายธรณ�เทพจรัส เพ)งพิศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000301 นางสาวหทัยชนก สอนทิพย�

63084000302 นายพชร ถือแก7ว

63084000303 นายวรภาส ปูระณะพงษ�

63084000304 นายอัจฉริยะ จันทร�มูล

63084000305 นางณัฐนรี ใจเย็น

63084000306 นางสาวกัญญาณัฐ รุ)งเรือง

63084000307 นายกัญจน� สลีวงศ�

63084000308 นางสาวรัตนาภรณ� ชมภูชนะภัย

63084000309 นายสุรพันธ� กันธาซาว

63084000310 นางสาวศยามล รักศรี

63084000311 นายอภิชาติ ชมภู

63084000312 นายวีระยุทธ สระทองแก)น

63084000313 นายชุมพลภัทร� คงธนจารุอนันต�

63084000314 นางสาวธัญวรัชม� วงษา

63084000315 นางสาวสมสุดา วรพันธุ�

63084000316 นายวิชนนท� ฟองตระกูล

63084000317 นางสาวกนิฏฐ� เข่ือนเพชร

63084000318 นางสาวสุดารัตน� ปKหลวง

63084000319 นางสาวชนานุช จันทรา

63084000320 นายสัณห�พิชญ� อินตาวงศ�

63084000321 นางสาวจันทิมา ชินราด

63084000322 นางสาวอภิชลดา ทาวรรณ�

63084000323 นางสาวรัชนีย� สมศักด์ิ

63084000324 นางสาวพัทธวรรณ พรพินิตโภคิน

63084000325 นางจิตรานันท� ไชยสุริยะวงค�

63084000326 นางสาวทิพยรัตน� กันทะ

63084000327 นายธีระพงษ� ทาบ7านแปUน

63084000328 นายพงษ�ศักด์ิ วิริยา

63084000329 นายเกียรติศักด์ิ วงค�สัมพันธ�

63084000330 นายณัฐวุฒิ ประภูศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000331 นายสุรินทร� วรินทร�

63084000332 นางสาวสิริวิมล ประทุม

63084000333 นายณัฐวุฒิ ไชยถา

63084000334 นายภาณุเดช เทียนชัย

63084000335 นายเสฐียรพงษ� ยอดนิล

63084000336 นางสาวพรชิตา กวน

63084000337 นายณัฐภัทร น7อยหัวหาด

63084000338 นางสาววนิดา อินตFะปVงค�

63084000339 นางสาวมนทริกา ลือยศ

63084000340 นางสาวอัญชลี แปงสนิท

63084000341 นายวรภัทร เมืองสุวรรณ

63084000342 นายไพรัตน� เรืองฤทธ์ิ

63084000343 นางสาวชมพูนุท พุทธวงค�

63084000344 นางสาวพรทิวา หมอยา

63084000345 นายณัฐวุฒ เปIงเรือนชุม

63084000346 นางสาวพิมพ�ลภัทร� วงศ�ชมภู

63084000347 นางสาวทัศนีย� อินทหม่ืน

63084000348 นางสาวสุภาวดี จักรคํา

63084000349 นางสาววรภา เชิงป#ญญา

63084000350 นายชัยทัตต� กากบัว

63084000351 นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน

63084000352 นางสาวศุภนิดา เงินงาม

63084000353 นางสาวเกษร เสนาซิว

63084000354 นายอนุสิษฐ� ใจคํา

63084000355 นางสาวธัญญาลักษณ� แสงพิงค�

63084000356 นางสาววิรดา การินไชย

63084000357 นายชัพพล เสวนามิตร

63084000358 นางสาววณัฐตรา สว)างใจ

63084000359 นางสาวกรัณ ฑ�รัตน� นาน)วม

63084000360 นางสาวปVยะวรรณ ฝ#กฝOาย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000361 นางสาวสุภารินทร� สุทธนะ

63084000362 นางสาวนิภาพร ทิโน

63084000363 นางสาวศศิวิมล สุทธการ

63084000364 นางสาวตุลธิดา แก7วประดิษฐ�

63084000365 นายฉัตรชัย หอมเพชร

63084000366 นางสาวกาญจนาณัฐ ธรรมขัน

63084000367 นางสาวชุติมา ปานปาก

63084000368 นายสม มุ)งมลพลเจริญ

63084000369 นายธงฉาน ศักด์ิสง)า

63084000370 นางสาวเปรมปรีด์ิ พันทุม

63084000371 นางสาวโสภาพร ว)องวีรวุฒิ

63084000372 นางสาวนริศรา ประทุม

63084000373 นางสาวปVยนุช อรุณแสงทอง

63084000374 นางสาวรัทยา เจริญรูป

63084000375 นางสาวศศิธร ใสปา

63084000376 นางสาวอัญชลีพร ใจสิทธ์ิ

63084000377 นางสาวอลญา ชิวเชนโก7

63084000378 นางสาวศุภธิดา โคตรอาษา

63084000379 นายธนกร แสนบ7าน

63084000380 นางสาวสุชัญญา เววา

63084000381 นายอานนท� ไกรปQอก

63084000382 นายสุวัฒฑนา ฉ7งทับ

63084000383 นางสาวภัทรวดี ชัยวงค�

63084000384 นางธนิษฐา จารุจินดา

63084000385 นางสาวนัฐภัสสรญ� พิพัฒนสิริ

63084000386 นางสาววิราพร คํามงคล

63084000387 นางสาวธฤตา โลกคําลือ

63084000388 นายจีรพล พลศิลปH

63084000389 นายพิชิต วงค�อนุกูล

63084000390 นางสาวณัฏฐมนฑน� ศรีวิลัย
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ศูนย)สอบ เชียงใหม.

ระดับปริญญาโท

63084000391 นายธนัญชัย ลอยใหม)

63084000392 นางสาวจิตรวรรณ สุขก6า

63084000393 นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ�

63084000394 นายอัฑฒ� จันตบุตร

63084000395 นางสาวรรินธร รินสินจ7อย

63084000396 นางสาววาสนา อุ)นบุญตัน

63084000397 นายพรชัย ชัยดายันท�

63084000398 นางสาวกรองกานต� ป#ญญาชัย

63084000399 นางสาวศศิพิมพ� สมปาน

63084000400 นางสาวสิริประภา ขันแก7ว

63084000401 นายป#ญจโชค จิตราภิรมย�

63084000402 นางสาวปVยะนาฎ สวนแก7ว

63084000403 นางสาวกัณณิกา หงษ�ลา

63084000404 นางสาวกานต�รวี สระทองโน

63084000405 นางสาวศิรินรัตน� ฉลอม

63084000406 นางสาวภาสิณี สกุลคู

63084000407 นางสาววราภรณ� เนตรประดิษฐ

63084000408 นายอรรถพร สุพรรณนนท�

63084000409 นางสาวพวงเพชร ใจคํา

63084000410 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ

63084000411 นางสาวณัฏฐมน สวัสดืJพันธ�

63084000412 นางสาวเบญจภรณ� ปาวิน

63084000413 นางสาวสุรัสวดี อ)อนอําไพ

63084000414 นายวศิน ศรีรัตนศาสตร�

63084000415 นายอภิณัชฐ� ร7านกันทา

63084000416 นางสาวสุประวีณ� อภิขณา

63084000417 นางสาววาณิชชา ยศต้ือ

63084000418 นายองอาจ ถานา

63084000419 นายปรวัตร� ดอกรัก

63084000420 นายอลงกต เทพคําอ7าย
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63084000421 นายเจนคณิต ขัดทองคํา

63084000422 นางสาวสุวนันท� ธรรมโรง

63084000423 นางสาววิไลวรรณ บัวชุม

63084000424 นางสาวนาถยา ทานามัง

63084000425 นางสาวอัญชลิสา จิตตะลม

63084000426 นางสาววาสนา คํากวน

63084000427 นางสาวมยุรี จิตรักนที

63084000428 นางสาวเอมอร พิพัฒน�วัฒนะโยธิน

63084000429 นางสาวเบญญทิพย� เหมือนหมาย

63084000430 นางสาวสุฐิตา สุวรรณหิตาทร

63084000431 นางสาววัชรี คําอ7าย

63084000432 นายชัยณรงค� จ๋ิวบาง

63084000433 นางสาวปุณฑริก สายมา

63084000434 นางสาวเบญจมาส อุตวรรณา

63084000435 นางสาวกวิตา บุญยง

63084000436 นางสาวนันทวรรณ แสงโรจน�

63084000437 นางสาววราพร เจนวรพจน�

63084000438 นายอํานาจ เมืองแก7ว

63084000439 นายโชคชัย นวลกันยา

63084000440 นางธัญชนก วิมลเมือง

63084000441 นางสาวลลิตา ที่ปรึกษา

63084000442 นางสาวจิสบา จินกระวี

63084000443 นายณัฏฐกรณ� ชวชาติ

จํานวน 443 ราย
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