
เลขประจําตัวสอบ

63061000001 นายดนุพล เหลาสิงห�

63061000002 นายปกรณ� มะลิลา

63061000003 นางสาวตรีรักษ� โชติชื่น

63061000004 นางสาวทิพย� สุขพลับพลา

63061000005 นายหสชัย พุ'มก(ง

63061000006 นายอัษฎาวุธ เกิดภาษี

63061000007 นางสาวประณิตตา ชาญศิริ

63061000008 นายเสกสรรค� ศรีทอง

63061000009 นางสาวณัฐณิชา โพธาราเจริญ

63061000010 นางสาวสิรินทรา เซ6งใช'

63061000011 นายชญานนท� พัสสร

63061000012 นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ�

63061000013 นางสาวณัฐริกา โออาน

63061000014 นางสาวเมวียา ฉิมวิเศษ

63061000015 นางสาวสุฑามาศ แม6นสถิตย�

63061000016 นายอนุวัฒน� อบเชย

63061000017 นางสาวสุภัทรสร แสนศิลาจิต

63061000018 นางสาวจินดา แหลมผึ่ง

63061000019 นางสาวอาทิตยา ประพันธ�

63061000020 นายอลงกรณ� รุ'งโรจน�

63061000021 นางสาวปุณณาสา สุขโต

63061000022 นายวีรยุทธ ป@อมถาวร

63061000023 นางสาวอารีรัตน� สุกโสม

63061000024 นายธรรพ�ณธร จุลประเสริฐ

63061000025 นางสาวธันยมัย คงสุข

63061000026 นางสาวคําฝ@าย พลเย่ียม

63061000027 นางสาวปภัสสร นิตุทร

63061000028 นางสาวทองมุก สมเก่ียม

63061000029 นางสาวสุดารัตน� วงษ�ศรีหัส

63061000030 นางสาวปณาลี พลับนิล

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หน6า 1 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000031 นางสาวอรพรรณ จันทร�ศิริ

63061000032 นางสาวเกศมณี จันตรา

63061000033 นายประณัย เรืองเกษม

63061000034 นางสาวณัฐชยา เหมล6วน

63061000035 นางสาวปรารถนา ศรีเจริญ

63061000036 นายปฏิพรรด์ิ ย้ิมย'อง

63061000037 นางสาวกาญจนา แก6วปาน

63061000038 นายวรัตถ� ขันศรีนวล

63061000039 นางสาวมุกระวี จันทมร�ดิษฐวงษ�

63061000040 นายทินภัทร ม'วงสีตอง

63061000041 นายอัมรินทร� ง6วนสุวรรณ

63061000042 นางสาวทับทิม เมืองขวา

63061000043 นายกิติพงษ� เดชสม

63061000044 นางวราภรณ� คณาวงศ�

63061000045 นายสุริยา พิกุล

63061000046 นางสาวสุพิชญ�ชา ชัยสุข

63061000047 นางสาวฤทัยรัตน� หารบัวคํา

63061000048 นางสาวเมธาวี สะสม

63061000049 นายกฤตพัฒน� หวาดอุดม

63061000050 นางนิยุดา ปูHจันทร�

63061000051 นายสมศักด์ิ สิงห�ทอง

63061000052 นางสาวศรัญญา คุ6มเขตร�

63061000053 นางสาวพรสุดา เหรียญทอง

63061000054 นางสาวโชติรส บัวเกษร

63061000055 นางสาวมริสา สอนามา

63061000056 นางสาวกรกนก เหมกรณ�

63061000057 นายวีรยุทธ์ิ ศรีเจริญ

63061000058 นายเกียรติศักด์ิ นิทรัพย�

63061000059 นางสาวพจนีย� ปIJนคุ6ม

63061000060 ว'าทีร.ทสมชาย เตียนขุนทด
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63061000061 นางสาวสิริพร สุจินดา

63061000062 นางสาวสิทธิพร ชีพสมทรง

63061000063 นายณพวทย� สรวมศิริ

63061000064 นางสาวอรพินท� กาวกระโทก

63061000065 นายภัทรพล พันธ�อั้ว

63061000066 นางสาวอัจจิรา นากอก

63061000067 นางสาวรติมา จันทร�หอม

63061000068 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญสุข

63061000069 นางสาวจิตติพัฒน� มาสันเทียะ

63061000070 นายยศธนา ขันติพงศ�

63061000071 นางสาวจริยา จันยมิตรี

63061000072 นางสาวนฤมล วงค�สา

63061000073 นางสาววิไลลักษณ� สอนทะโชติ

63061000074 นางสาวนัฐลดา นรสีห�

63061000075 นางสาวกวินทรา โวหาระวัน

63061000076 นางสาวสายสุดา รอดพันธ�

63061000077 นางสาวอรอุมา สุขศรีวีรกุล

63061000078 นางสาววรรณวิสา ช'วยรักษา

63061000079 นายมงคล วรพรม

63061000080 นางสาวลูกจันทร� มณีนวล

63061000081 นางสาวสุภัค วงษา

63061000082 นางสาวอนงค�รัตน� สังข�กลาง

63061000083 นางสาวสุภาพร ใหม'เอี่ยม

63061000084 นางสาวพิมพร ไร'พุทธา

63061000085 นางสาวชนันธร ภักด์ิจํานงค�

63061000086 นางสาวเบญญทิพย� อ'อนน6อม

63061000087 นางสาวนัทพร เบ6าชัย

63061000088 นายณัฐพล มาฆะพงษ�

63061000089 นางสาวญาณภา สร6อยสูงเนิน

63061000090 นายธัญดิศ อรรถธรรมสุนทร
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63061000091 นางสาวรชยา สินธุสิงห�

63061000092 นางสาวโสภิดา น6อมเจริญ

63061000093 นายธงเทพ สรรธนสมบัติ

63061000094 นายประภาส จันทร�ทรง

63061000095 นางสาววราพร โพธิศิริ

63061000096 นางสาวรจนาพร แต6โนนฝาว

63061000097 นางสาวแสงดาว เอื้อการณ�

63061000098 นายไกรสิทธ์ิ ปราบเสียง

63061000099 นายกัญจน� รัตนวราหะ

63061000100 นางสาวเก้ือลภัส หงษาวนา

63061000101 นางสาวธนัทธร หาญมนตรี

63061000102 นางสาวพิชญา คุ6มเรือน

63061000103 นายพินิจ ยืนยงค�

63061000104 นางสาวอลิสา อัศวภูมิ

63061000105 นายยศพล บุญแช'มพร

63061000106 นายนฤชิต บุญนิ่ม

63061000107 นางสาวชวัลลักษณ� มีชัย

63061000108 นายอนุภัทร ทองเหลื่อม

63061000109 นางสาวธัญเรศ ประเสริฐพันธุ�

63061000110 นางสาวศิริวิมล วงเส

63061000111 นายกล6าณรงค� พันธกูล

63061000112 นางสายฝน แป@นเงิน

63061000113 นางสาวนวพรรษ รุ'งกิจคณธร

63061000114 นางสาวโสภิตา เหรียญเกาะปอ

63061000115 นางสาวสุนิสา จันทร�สุขศรี

63061000116 นายณัฐชนน สมัย

63061000117 นางสาวนฤมล ปูเตNะ

63061000118 นางสาวนฤมล ม'วงศรี

63061000119 นายภานุพงศ� ไชยเชษฐ�

63061000120 นางสาววริษา จันทรสาขา
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63061000121 นางสาววรรณพร สัมฤทธ์ิ

63061000122 นายปรมินทร� แนมใส

63061000123 นางสาวอุษณา นิลไธสง

63061000124 นางสาวณัฐชา พิมพา

63061000125 นางสาวชนกสุดา สุขมา

63061000126 นางสาวอภิสรา พรหมอินทร�

63061000127 นางสาวชลธิชา วารี

63061000128 นางสาวปาณิสรา อังกุระ

63061000129 นายวิริทธ์ิพล วิวัฒนาภักดี

63061000130 นางสาวกาญจนา พรมพิบาล

63061000131 นางสาวรัชนีวรรณ จันทโรทัย

63061000132 นายเกียรติศักด์ิ ทวีเผ'า

63061000133 นางสาวจิราวดี ศรีเเจ'มดี

63061000134 นายธนกฤต ลึกวิลัย

63061000135 นางสาวภัทราภรณ� พิมจุฬา

63061000136 นางสาวประภัสสร อินทะรังษี

63061000137 นางสาวสุพิชชา ปานย้ิม

63061000138 นางสาวปIทมา ไทยธานี

63061000139 นางสาวชนาภา กุหลาบสี

63061000140 นางสาววัลลียา วันเดวา

63061000141 นายศิวกร เหล'ามูนเจริญลาภ

63061000142 นายฤทธคม นาคามณีรัชต�

63061000143 นางสาวมาริษา มะนูรีม

63061000144 นางภาวิณี ปรานอม

63061000145 นางพรสุดา สมาธิ

63061000146 นางสาวดลชนก ขาวมีชื่อ

63061000147 นายหฤษฎ� จันทวงศ�

63061000148 นางสาวสุวิมล จิรานุไชยวัฒนา

63061000149 นางสาวรัตติยา เนตรคุณ

63061000150 นางสาวดารกร ป@อมทอง
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63061000151 นางสาวสกนธรัตน� ทูคํามี

63061000152 นางสาวธมลวรรณ วิญญา

63061000153 นางสาวศศิกานต� เฉลิมพลกุล

63061000154 นางสาวศิริกุล กิจประมวญ

63061000155 นายปฏิภาณ ยังเจริญ

63061000156 นางสาวกฤษณา แสงเลิศล้ํา

63061000157 นางสาวจุฑามาศ ไตรผา

63061000158 นายไกรวิทย� มีทอง

63061000159 นางสาวนัดดา ชะเอมทอง

63061000160 นางสาวณัฐวดี โคตรสมบัติ

63061000161 นางสาวชลธิชา สกุลญาติ

63061000162 นายสราวุธ หวันทา

63061000163 นางสาวกมลพรรณ บุญสะเดา

63061000164 นางสาวศศธร กงแก6ว

63061000165 นางสาวพรพิมล แสนชัย

63061000166 นางสาวพุทธรักษา สวัสดี

63061000167 นางสาวอัมพาภัทร พินิจอักษร

63061000168 นายวรพล เจริญสุข

63061000169 นางสาวแพรพลอย ลิ้มศาลา

63061000170 นายทวพล นนทการ

63061000171 นางสาววริศรา เปรมวินัย

63061000172 นางสาวพรรณเพียงเดือน พิมพบุตร

63061000173 นายศรัณย� ศรีศักดา

63061000174 นายหัสดินทร� จีนเสมียน

63061000175 นางสาววราภรณ� ราษฎรนิยม

63061000176 นางสาวขวัญชนก คําพานิช

63061000177 นางสาววิภาเพ็ญ เหตุทอง

63061000178 นายไตรภพ สุภาพร

63061000179 นางสาวมนต�นภา ปาจันทร�

63061000180 นางสาวสุชาดา ทัดเจริญ
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63061000181 นายชัชวาลย� หาระโคตร

63061000182 นางสาวมธุรดา จันทร�ตระกูล

63061000183 นายศุภณัฐ พัดทอง

63061000184 นางสาวอภิญญา นุชบูรณ�

63061000185 นายยุทธศักด์ิ ศรีทองคง

63061000186 นายณัฐพงษ� เสมประเสริฐ

63061000187 นายสมเกียรติ เกตุชิต

63061000188 นายศรชัย สุรโชติ

63061000189 นายวันชนะ เกษสกุล

63061000190 นางสาวดาวิสา หนองช6าง

63061000191 นางสาวจารุวรรณ เชื้อกลิ่น

63061000192 นางสาวน้ําทิพย� หอมหวล

63061000193 นางสาวปIทมา น้ํานิล

63061000194 นายรณกฤต หอมสมบัติ

63061000195 นายสุริยา สมบูรณ�

63061000196 นายชาญชัย ธนวิบูลย�เกียรติ

63061000197 นางสาวมณีวรรณ พงษ�มะลิ

63061000198 นางสาวนุจรินทร� ตาประโคน

63061000199 นางสาวจีรนันท� ณติณโภคินันท�

63061000200 นางสาวกชณิชา ชุมพินิจ

63061000201 นายเจษฎาพร แดงอ'อน

63061000202 นางสาววราภรณ� ชะยะมังคะกุล

63061000203 นางสาวสุพัตรา ไกรสร

63061000204 นางสาวเพ็ญนภา นิลทัพ

63061000205 นางสาวชณัลชริดา ผลเจริญ

63061000206 นางสาวนงลักษณ� โถตันคํา

63061000207 นางสาวประทุมวรรณ นาสมนึก

63061000208 นางสาวดวงตะวัน พิมมาศ

63061000209 นายอนุสร มะโน

63061000210 นางสาวสุชาดา พูลทรัพย�
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63061000211 นายอนุชา สมาธิ

63061000212 นายศุภพงษ� มาลา

63061000213 นางสาวพรพิชชา วิสมล

63061000214 นายสหัสวรรษ เบ6าทุม

63061000215 นายภูวดล สรรเพชญวิทยา

63061000216 นายธีรโชติ จันทร�รูปงาม

63061000217 นางสาวอิสริยา จุ6ยแพ

63061000218 นางสาวชนาพร อับดุลสมัด

63061000219 นายจิรวัฒน� เมืองทอง

63061000220 นางสาวรัตติยาภรณ� ไชยสิน

63061000221 นายภัทรพล จริยธรรม

63061000222 นายภูเบศ ฝาเฟRJยม

63061000223 นางสาวชนากานต� สมานตระกูล

63061000224 นางสาววิรัญญา สุวรรณหลํา

63061000225 นางสาวสลิลทิพย� พลสวัสด์ิ

63061000226 นายกิตติพันธุ� นาคเกิด

63061000227 นายภัทรพล ศรีบรรยงค�

63061000228 นางสาวทัชชา เรือนทอง

63061000229 นางสาวธนาภรณ� คณะเสน

63061000230 นางสาวณัฐมล ระวงค�

63061000231 นายชัยชนะ ชมภูนุช

63061000232 นางสาวสุวนันท� ทินยา

63061000233 นายสุวรรณ รัตนพรชัยกุล

63061000234 นางสาวสุนิสา วงษ�สมบัติ

63061000235 นายนิติพล เพ็งเพ'งพิศ

63061000236 นางเสาวลักษณ� เลี่ยวสมบูรณ�

63061000237 นายปริญญา เจริญสุข

63061000238 นางสาวชนิดา ทองเอม

63061000239 นายสังสิต กองแก6ว

63061000240 นายภัทรพงษ� เจริญมงคลรัตน�
หน6า 8 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000241 นางสาวพนิดาดร ประยงค�ขํา

63061000242 นายอภิสิทธ์ิ แสนทวีสุข

63061000243 นางสาวกนกวรรณ สมานทอง

63061000244 นายนครินทร� ชื่นสวัสด์ิ

63061000245 นางสาวอริศา พันธศรี

63061000246 นายสัญญา นามภู

63061000247 นางสาววรางคณา อําพร

63061000248 นายกิตติศักด์ิ เกตุมณี

63061000249 นางสาวพิชาพร บุญสุทธ์ิ

63061000250 นางสาวเหมือนฝIน ศรีอําพันธ�

63061000251 นางสาววรรณดี ใจตรง

63061000252 นางสาวกชพร โพธิวัฒน�

63061000253 นางสาวจุฬารัตน� บุญคุ6ม

63061000254 นายครรชิต อรรคบุตร

63061000255 นายประสิทธิผล อ6วนพรมมา

63061000256 นางสาวจันทมณี ปSTนทอง

63061000257 นายชรินทร� พุทธรักษา

63061000258 นายพัฒนากรณ� เอี่ยมแก6ว

63061000259 นางสาวศิริลักษณ� ไชยชาญรมย�

63061000260 นางสาวสุกัญญา ม'วงศรี

63061000261 นางสาวนิภาพรรณ จันภูริ

63061000262 นางสาวนิศมนภรณ� เนื่องจํานงค�

63061000263 นางสาวนโรชา ดําขํา

63061000264 นางสาวภคมน สมบูรณ�ถานะ

63061000265 นางสาวนิศารัตน� ขุนพรม

63061000266 นางสาวณัฐชยา แซ'ภู'

63061000267 นางสาวธัญเรศ อําพาศ

63061000268 นายธเนศพล อินทานุกูล

63061000269 นางสาวสุปรียา แปสันเทียะ

63061000270 นางสาวสิรินทรา สิรประภากุล
หน6า 9 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000271 นางสาวศิริขวัญ ชมจันทร�

63061000272 นางสาวอังคณา ประแดง

63061000273 นายขจรพล อรุณพงษ�

63061000274 นางสาวพัทธวรรณ คํามีถา

63061000275 นางสาวเบญญาภา บุญมาเลิศ

63061000276 นายอภิภูม น6อยดี

63061000277 นางสาวมยุรีย� จิตรรักษ�

63061000278 นางสาวรัตนภรณ� สุโคตร

63061000279 นางสาวรัชนีวรรณ จําเริญใหญ'

63061000280 นางสาวอัมพร ธรรมวิชัย

63061000281 นางสาวสมหญิง ปIJนเก'า

63061000282 นายวรพงษ� วรจักร�

63061000283 นางสาววิมลิน ประแดง

63061000284 นางสาวจารุวรรณ ปาหลา

63061000285 นางสาวพัชรียา ไม6จันทร�

63061000286 นางสาวณัฐธิดา ละอออ'อน

63061000287 นางสาวธันยพร โพธ์ิสัย

63061000288 นายธนวัฒน� แป@งผง

63061000289 นายพุทธิคุณ ขัติวงษ�

63061000290 นางสาวทัศพร ดวงพรม

63061000291 นางสาวสุกริชญา ศิลปUนาวา

63061000292 นางสาวรวงภมร พลศักด์ิ

63061000293 นางสาวสุจิตรา แก6วเจริญ

63061000294 นางสาวจิราวรรณ บุญมา

63061000295 นางสาวสุรีรัตน� แก6วรัตน�

63061000296 นางสาววนิดา คมพานิช

63061000297 นายธรรมรงค� วงศ�ศิริ

63061000298 นางสาวผริตา หนองยาง

63061000299 นางสาวนริสรา เสือชม

63061000300 นางสาวทิพามณี สีนวล
หน6า 10 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000301 นายฉัตรพลช ศิวาชัย

63061000302 นางสาวศศิธร ลายน้ําเงิน

63061000303 นางสาวชลฑิชา กฤษณะคุปต�

63061000304 นางสาวอิสรียา กิจมงคล

63061000305 นางสาวศุภนิดา พุ'มลําเจียก

63061000306 นางสาวอักษราภัค บัวพันธ�

63061000307 นายสุรเชษฐ� เหล'ามูนเจริญ ลาภ

63061000308 นางสาวนันทพร ชาวเหนือ

63061000309 นางสาวญาดา บุญศรี

63061000310 นายรัชชานนท� ไชยสิทธ์ิ

63061000311 นางสาววันดี แย6มศิริ

63061000312 นางสาวพัชรกันต� อากร

63061000313 นายทักษิณ สมบูรณ�ถานะ

63061000314 นางสาวฐิติพร วงษ�นิกร

63061000315 นายโยธิน ลวรรณวงษ�

63061000316 นางศันสนีย� นิ่มเจริญ

63061000317 นางสาวกัญญารัตน� พันพยัก

63061000318 นายอานัฐชัย ไชยพงษ�

63061000319 นายเจษฎา ธานีรัตน�

63061000320 นางสาวสุทธิดา ตาสุ'ย

63061000321 นายรัตกัมพล ยงพฤกษา

63061000322 นายภาณุ บัวหลวง

63061000323 นายวันชนะ จําเนียรสวัสด์ิ

63061000324 นางสาวพัชรนันท� กิจวรรณ

63061000325 นายธีรภัทร พรหมชา

63061000326 นางสาวชฎามาส นาคสวัสด์ิ

63061000327 นางสาวพรชิตา ทุมพล

63061000328 นางสาวสุจิรา แสงสว'าง

63061000329 นายณรงค� อินทรง

63061000330 นางสาวสาริศา จบสูงเนิน
หน6า 11 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000331 นางสาวเกล็ดมณี ปSTนสุวรรณ

63061000332 นางสาวพัชรินทร� วงค�วันดี

63061000333 นายธนพร รุจิระกุล

63061000334 นายวิษณุ ลักขษร

63061000335 นางสาวเสาวลักษณ� ปาหาร

63061000336 นายธุวานนท� ศรีสม

63061000337 นางสาวศิวพร โพธิศิริ

63061000338 นางสาวสุพรรษา จรรยา

63061000339 นางปาริฉัตร อินทมะโน

63061000340 นายอมฤต กําแพงใหญ'

63061000341 นางสาวเมธิณี คงธนโชคภักดี

63061000342 นางสาวกฤติยา โกอุก

63061000343 นางสาวขวัญฤดี หาญกิจ

63061000344 นางสาวฐณิดา วัฒนามงคลเนตร�

63061000345 นางสาวนัสรียา หนิหมิ

63061000346 นางสาวพิชญาภรณ� แย6มย้ิม

63061000347 นายปวเรศ แก6ววัด

63061000348 นางชาลิสา จันทร�อ'อน

63061000349 นายพสิษฐ� ศรีใส

63061000350 นางสาวธนัทธร ศรีสกุล

63061000351 นายพีระพงษ� พลีสุดใจ

63061000352 นางสาวผกาวัลย� อินทร�โพธ์ิ

63061000353 นางสาวจิรภัทร� พงศ�พีระ

63061000354 นางสาวนภัสสร คําประสิทธ์ิ

63061000355 นายฉัตรชัย หงษ�โต

63061000356 นางสาวศจี แก6วพิสดาร

63061000357 นางสาวปIญญริสา วารินทร�

63061000358 นายวชิระชัย แตงสุวรรณ

63061000359 นางสาวพรรณงาม แสงทอง

63061000360 นางสาวชนาพร หมัดโตNะแหลNะ
หน6า 12 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63061000361 นางสาวศรัณญา ลุนพงค�

63061000362 นางสาวขวัญจิรา จันทร�เปรม

63061000363 นางสาวรัตติยากร ภูเจริญ

63061000364 นางสาวสุธัญญา สมพันธ�

63061000365 นายอภิสิทธ์ิ อัศวภูมิ

63061000366 นายธีรวัฒน� แก6วอุดทา

63061000367 นายณฐมงคล เจริญมงคลรัตน�

63061000368 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรดํา

63061000369 นายสุรสีห� ตันนิติ

63061000370 นายยุทธนา แซ'เตีย

63061000371 นางสาวดวงแก6ว ศิริพันขัน

63061000372 นางสาวกชกร กลิ่นหอม

63061000373 นางสาวรุ'งทิวา ชินทอง

63061000374 นางสาวธาริกา บุญโพธ์ิทอง

63061000375 นายคุณากร แซ'เจ่ีย

63061000376 นายปRติภัทร ถ่ินสมบูรณ�

63061000377 นายโสภณ นุ'มนวน

63061000378 นางสาวรุ'งไพลิน ฟองกําแหง

63061000379 นางสาวศุภกานต� พงษ�ดี

63061000380 นางสาวผกามาศ สุรฤกษ�

63061000381 นางสาวพรรณทิภา คงประสิทธ์ิ

63061000382 นางสาวสุธิดา มูฮําหมัดยูซบ

63061000383 นางสาวรัตนา วิเศษศรี

63061000384 นางสาวทิฆัทพร ช6างทอง

63061000385 นายเด'นชัย วงชารี

63061000386 นางสาวกนกภรณ� แสงทองพราว

63061000387 นางสาวพิมพ�พิชญา กิรประสงค�กิจ

จํานวน 387 ราย

หน6า 13 จาก 13               



เลขประจําตัวสอบ

63062000001 นายไพรานา จันทร�ชู

63062000002 นายภูวดล สุขสวัสด์ิ

63062000003 นางสาวธัญรัตน� จันทขันธ�

63062000004 ว าที่ ร.ต.หญิงศิริรักษ� นาสมนึก

63062000005 นางสาวนัฐธิชา โพธ์ิงาม

63062000006 นางสาวหทัยภัทร จันดาจารย�

63062000007 นางสาวผกากรอง อัมรินทร�

63062000008 นายอนิรุตน� มีสรรพวงศ�

63062000009 นางสาวบุผาวรรณ มาลัยงาม

63062000010 นางสาวทิพมาศ สุดธัญญรัตน�

63062000011 นายนพรัตน� พรมลา

63062000012 ว าที่ร5อยตรีเชิดศักด์ิ ป89นกุล

63062000013 นายสิรภพ ศรีสวัสด์ิ

63062000014 นางสาวฐานิษฐ� พิมพ�จิรสกุล

63062000015 นายศักดา สมพอน

63062000016 นายทวีทรัพย� เชียงตุง

63062000017 นางสาววิภา จันดากุล

63062000018 นางรัชดา ร มโพธ์ิรี

63062000019 ว าที่ ร.ต. หญิงมุกดา มงการ

63062000020 นางสาววรรณา คุณชาติ

63062000021 นายณัฐชรัตน� ญาณาวิสิฏฐ�

63062000022 นางสาวสกุลรัตน� ป8ยะวงศ�

63062000023 นางสาวเกศิณี คงดี

63062000024 นางสาวณัฏฐ�รญา ปาลิไลยก�

63062000025 นางสาวสุกานดา สง างาม

63062000026 นางสาวคริสมาส กรรณรงค�

63062000027 นายธนพนธ� คําดํา

63062000028 นางสาวนนทิยา อาฒยะพันธ�

63062000029 นายธนพัฒน� อุ นผาง

63062000030 นายวัชระ คะศรีทอง

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

หน5า 1 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062000031 นางสาวสุรัสวดี โพธ์ิสร

63062000032 นายธนศักด์ิ จิณเสน

63062000033 นางสาวอนุสรา อ อนสี

63062000034 นางสาวอมราวดี มังวอ

63062000035 นางสาวสุพัตรา อ วมรอด

63062000036 นายสรายุทธ ชื่นฉํ่า

63062000037 นายกิตติภณ ศรีมุกดา

63062000038 นางสาวกาญจนา ใช5ใจเวทย�

63062000039 นางสาวมณฬกาญจน� กุลเมฆ

63062000040 นางสาวน้ําฝน ทาวุ น

63062000041 นางสาวอภิญญา ศิริทองจักร

63062000042 นางสาวมัทนา หวานสนิท

63062000043 นายพีรวัส จอมพงศ�

63062000044 นางสาวนิติยา ใจดี

63062000045 นายสมชัย มุ งสมานพรรค

63062000046 นางสาวพัณณ�ชิตา เลิศกิจธนนันท�

63062000047 นายจุติธร ดุกล อง

63062000048 นายสุระชัย กลมกูล

63062000049 นางสาวมณีวรรณ สมร

63062000050 นายจาตุรนต� เพ็ชรรัตน�มุณี

63062000051 นางสาวฝนทิพย� ตันเถา

63062000052 นางสาวธนัจฉรีย� ไผ สุข

63062000053 นางสาวพิศมัย คําแพงตา

63062000054 นายอนุวัฒน� ถาวร

63062000055 นายอนุชา วงศ�อินทร�

63062000056 นางสาวปภัศณัญฐ� ทรัพย�กลิ่น

63062000057 นายณัฐวุฒิ จันทร�เบ5า

63062000058 นายอานนท� บุญชู

63062000059 นางสาวนพมาศ ใจน5อย

63062000060 นายสราวุธ แสงมะหะหมัด
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63062000061 นางสาวนงลักษณ� ปลั่งกลาง

63062000062 นายเทพรัศม� ทองมี

63062000063 นางสาวธนาภา สุวดิษฐ�

63062000064 นายจตุรพักตร� ต5นแพง

63062000065 นางสาวกฤษณา ไผ แสวง

63062000066 นางสาวนาตยา มะลิเพ็ง

63062000067 นายสิทธิโชค หอมละออ

63062000068 นางสาวญาริกา ศรีเมือง

63062000069 นายคมกริช ภาโนมัย

63062000070 นางสาวพัชราวลัย สุวรรณอ อน

63062000071 นางสาวขวัญฤดี บรมสุข

63062000072 นางสาวปนัดดา พุทธโค

63062000073 นายจิรายุ ทองโพธ์ิเล็น

63062000074 นางสาวศิรินันท� เอกพยงค�

63062000075 นางสาวดุจปรารถนา ผลศิริ

63062000076 นางสาวขนิษฐา คตวงค�

63062000077 นายนฤนาท บุตรจันทร�

63062000078 นางสาวรัชนี บุญกระจาย

63062000079 นายณัฐวุฒิ มุละสีวะ

63062000080 นางสาวไพรินทร� วงค�สีชา

63062000081 นางสาวสิรินาถ ทาใบยา

63062000082 นางสาวอรพรรณ เทือกธรรมมา

63062000083 นางสาวบุศภรณ� ทิพยศักด์ิ

63062000084 นางสาวเพชรรัตน� เหล็กเพ็ชร

63062000085 นายปฏิพล บุญเผือก

63062000086 นางกัลยาณี สายเชื้อ

63062000087 นางสาวสุภาพร สวนแย5ม

63062000088 นายภิทักษ� จุดทะมาศ

63062000089 นางสาววรรณิภา เชื้อสง า

63062000090 นางสาวจันทิมา รําเพย
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63062000091 นางสาววรรษมล จุลประวัติ

63062000092 นายอนุสรณ� พรมแสง

63062000093 นายชัยวุฒิ สู5สงคราม

63062000094 นายศิวกร วรภัคพศวัต

63062000095 นายป8ติชาติ นามบุญชู

63062000096 นายจักรกฤช เลิศเดชาเสวกชัย

63062000097 นายเฉลิมพล ยินดีสุข

63062000098 นางปJญญารัตน� รอดสุโข

63062000099 นางสาวสกลสุภา หงษ�วิเศษ

63062000100 นางสาววรภรณ� โอภาส

63062000101 นายป8ยะ ต ายเนาว�ดง

63062000102 นายประสิทธ์ิ บัวงาม

63062000103 นางสาวกชกร พิมจินดา

63062000104 นายวิศวพงษ� เรือนใจม่ัน

63062000105 นางสาวรัณนารา มาจอมศรี

63062000106 นางสาวสุกัญญา สายบุตร

63062000107 นายอดิศร กอใหญ 

63062000108 นายณัฐพร คล5ายทองคํา

63062000109 นางสาวกมลพรรณ รอดทุกข�มโหสถ

63062000110 นายอภิเดช ยวนยี

63062000111 นางสาวสุภัสรีญา มิหิสุต

63062000112 นางสาวธิดาพร กดมงคล

63062000113 นายอนันต� สีคลังไพร

63062000114 นางสาวแอน พันประสิทธิKK

63062000115 นางสาวประกายแก5ว ธรรมทอง

63062000116 นางสาวปรารถนา ไชยวรรณ

63062000117 นายอาทิตย� อ างแก5ว

63062000118 นางสาวศิรินทิพย� ฮั่วลี

63062000119 นางสาวมนทกาญจน� ประเสริฐ

63062000120 นายอาภากร ภาเรือง
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63062000121 นางสาวสิริวิมล เกาะมะไฟ

63062000122 นางสาวสุกัญญา แย5มมีกลิ่น

63062000123 นายธนภัทธ� วาสุกรี

63062000124 นายกิตติธัช ดําเรือง

63062000125 นางสาวขนิษฐา โต5งค อม

63062000126 นางสาวประภาพร ผลบูรณ�

63062000127 นางสาวณัฐรุจา ลัดดี

63062000128 นายสมัชญ� จันทนา

63062000129 นายโสภณ สุขประสงค�

63062000130 นายเหมวัฒน� โสมแก5ว

63062000131 ว าที่ ร.ต.ธวัชชัย เขียวศิริ

63062000132 นางสาวสุพัตรา ทองแก5ว

63062000133 นายป8ลันธน� จันรส

63062000134 นางสาวรมณียา ตรงฉิน

63062000135 นายนัฐพงษ� คํามา

63062000136 นางสาวน้ําฝน ตลาดเงิน

63062000137 นายเกรียงศักด์ิ หมัดเด

63062000138 นางสาวกมลวรรณ ยศโชติ

63062000139 นางสาวลันธิมา ภูเด นใส

63062000140 นายศิวัชณ� วิเชียรศิลปN

63062000141 นางสาวสุรีรัตน� พูลสะสมทรัพย�

63062000142 นางสาวสร5อยสุวรรณ ด้ินทอง

63062000143 นายจิรภัทร คุ5มศักด์ิ

63062000144 นายเอกกวี กังขรนอก

63062000145 นายศรัณยู อริยะ

63062000146 นายวรพล ทองกลึง

63062000147 นายสุรพงศ� สังข�โพธ์ิ

63062000148 นางสาวศิริพร สิมสวัสด์ิ

63062000149 นายธนพล เทียมพูล

63062000150 นางสาวปวีณา สีตา
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63062000151 นางสาวสุพัตรา แท นศิลา

63062000152 นายคมสันต� จันบุตราช

63062000153 นางสาวโชติกา ทรัพย�ทวีวรกุล

63062000154 นางสาวณัฐสุดา แซ ฮ5อ

63062000155 นายชัยวิทย� เอี่ยมลาภะ

63062000156 นายอานนท� แพทอง

63062000157 นางสาวนุชกัลยา ครึกกระโทก

63062000158 นายธนพัฒน� ตันเสียง

63062000159 นางสาวอรุณี ม่ิงขวัญ

63062000160 นางสาวปวีณา หลังลีงู

63062000161 นายประวิทย� พันธ�ดงยาง

63062000162 นายภาสกร ชูเดช

63062000163 นางสาวสุกัญญา ชูพุดซา

63062000164 นายสหรัฐ ทองคํา

63062000165 นางกรรณิการ� ปานอุทัย

63062000166 นางสาวกณิกา แสงเขียว

63062000167 นางสาวนารีรัตน� จําเพาะ

63062000168 นายนุกูล สระทองเติม

63062000169 นางสาวชาลินี สถิตย�

63062000170 นายภาคภูมิ เพ งพิศ

63062000171 นางสาวชนาภา ดวงทิพย�จันทร�

63062000172 นางสาวปวีณา นารีสา

63062000173 นางสาวอภิญญา หมู พยัคฆ�

63062000174 นางสาวสุกัญญา สุทธิ

63062000175 นางสาวดาวใจ อ่ําสวัสด์ิ

63062000176 นางสาวมะลิ ขันโท

63062000177 นางสาวกนกลักษณ� มะลิวัลย�

63062000178 นางสาวฉวีวรรณ ท5วมทอง

63062000179 นายอาทิตย� ช อลัดดา

63062000180 นางสาวหทัยกาญจน� ศรีไชย
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63062000181 นางสาวเรวดี สรวมศิริ

63062000182 นางสาวโญฑกาณต� แสงพล

63062000183 นายชายชาญศึก สิทธิรัตน�

63062000184 นางสาววิภารัตน� อุดง

63062000185 นายบุญญฤทธ์ิ พุ มประเสริฐ

63062000186 นายคมศักด์ิ มูลเชื้อ

63062000187 นางสาวนิรมล พลสวัสด์ิ

63062000188 นายวรายุทธ สมเทศ

63062000189 นายอุเทน คงสิน

63062000190 นางสาวนัทธมน สว างอารมณ�

63062000191 นางอุรชา คําภิรานนท�

63062000192 นายเจริญพงศ� ยังขวัญ

63062000193 นายธันวา ร าเริง

63062000194 นางสาวศุภรัตน� สีชมภู

63062000195 นายณฐพล พงศ�เจริญ

63062000196 นายชลนที กัณหกุล

63062000197 นางสาวอุมาพร ศรีละออ

63062000198 นางสาวนิชานันท� ขําเหม

63062000199 นางสาวจุฑารัตน� พันธุ�สําโรง

63062000200 นายพรหมมาตร มิหิสุต

63062000201 นายวรันธร เหนือเกาะหวาย

63062000202 นางสาวสุกัญญา แก5วอุดทา

63062000203 นางสาวน้ําอ5อย ดีเจริญ

63062000204 นางสาวจินตนา รีย้ิว

63062000205 นายไตรเทพ แสงสว าง

63062000206 นายธีระ พงษ�สุวรรณ

63062000207 นายมานัส วิมลภักตร�

63062000208 นายเกียรติศักด์ิ ขาวงาม

63062000209 นางสาวแสงฉัตร จันณรงค�

63062000210 นางสาวสุชาวลี บุญมา
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63062000211 นางสาววารุณี กลิ่นจันทร�

63062000212 นายเอกสิทธ์ิ กิตติกรประเสริฐ

63062000213 นายศิริพัฒน� ศาลาศัย

63062000214 นายอัฐพล พวงศิลปN

63062000215 นางสาวนลินนิภา มาละศรี

63062000216 นางสาวรัชฎาณี ไวน5อย

63062000217 นายสุเมธ หมวดมณี

63062000218 นางสาวเสาวลักษณ� ฤทธิแรง

63062000219 นางสาวชวิญา ศิลปNคํา

63062000220 นางสาวพรณัชชา วิลังคะ

63062000221 นางสาวอัจฉรา ม5าทอง

63062000222 นายชานนท� ราชโนนเขวา

63062000223 นางสาววนิดา หลําสะ

63062000224 นางสาวธีรภัทร� จันทร�วิเศษณ�

63062000225 ว าที่ร5อยตรีวรวุฒิ ต๊ิตาวงศ�

63062000226 นางสาวทับทิม บุญชู

63062000227 นางสาวนภัค บูSเตียว

63062000228 นางสาวสิริพร เกิดทอง

63062000229 นางสาวณัฐชยา สินวงษ�ชัย

63062000230 นายปภากร ศิริ

63062000231 นางสาวพิมวิภา เจริญย่ิง

63062000232 นางสาวกัลยา ชื่นนิยม

63062000233 นายรณชัย สว างอารมย�

63062000234 นายทัศพล ไชยฤทธ์ิ

63062000235 นายฐณาภพ หาชะนะ

63062000236 นางสาวสมฤทัย พรหมอินทร�

63062000237 นายสุกฤษฎ์ิ เผือกพูลผล

63062000238 นางสาวธัญธิตา คุระเอียด

63062000239 นางสาวไพรินทร� พรหมสอาด

63062000240 นางสาวพรทวี เทียมดํารงค�
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63062000241 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เผ าแสง

63062000242 นางสาวสุวิญชา ธรรมภารา

63062000243 นางสาวฑิฆัมพร กันเกา

63062000244 นายขจรศักด์ิ สุดาเทพ

63062000245 นางสาววรรณภา ปJดทุม

63062000246 นายฐิตินัย ก่ิงแก5ว

63062000247 นายศักด์ิดา จําปาศรี

63062000248 นายธีรวุฒิ ดวงคุณ

63062000249 นางสาววัลภา เรืองเกิด

63062000250 นางสาวจารุวรรณ พูลพิมมะ

63062000251 นายธีรยุทธ รอดเอี่ยม

63062000252 นายจิรวัฒน� เจริญศรี

63062000253 นายกมล เกตุศิริ

63062000254 นายธเนศ พรมดวง

63062000255 นายอนันต� เผือกต Kาย

63062000256 นางสาวศิวพร ศรีทอง

63062000257 นายสุวสันต� พลศักด์ิ

63062000258 นายธีรวัฒน� จุลทั่วทึก

63062000259 นางสาวพรนภา แช มสา

63062000260 นายมนตรี สุขใส

63062000261 นายพีระฉัตร เนตรหาญ

63062000262 ว าที่ร5อยตรีจักรกฤษ พันธา

63062000263 นายกฤตยชญ� ด้ังขุนทด

63062000264 นางสาวฐิติมา ทายอด

63062000265 นายศุภเดช รักยศ

63062000266 นางสาวพิมพิกา รักษา

63062000267 นางสาวสุวรรณี โรจนปJญญา

63062000268 นางสาวเมธตา ยะโสภา

63062000269 นายณัฐนัย ทัดเจริญ

63062000270 นางสาวณัฏฐวิตรา โฮมประเสริฐ
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63062000271 นายธงชัย ใจกระสันต�

63062000272 นายจิรวัฒน� ศรีภิญโญ

63062000273 นางสาวสุภศิริ ตันเหลียง

63062000274 นางสาวเมธาพร สาหรี

63062000275 นางสาวบัณฑิตา แย5มศรี

63062000276 นางสาวกิการดา พวงศรี

63062000277 นางสาวสุกัญญา ดําปานดี

63062000278 นางสาวจิราภรณ� แสนจันแดง

63062000279 นายณัฐดนัย ปาจันทร�

63062000280 นายทวีทรัพย� จันพิลาด

63062000281 นายทินกร โกศลกิระวงศ�

63062000282 นางสาวหรรษา กําเหนิดคุณ

63062000283 นางสาวเกศินี วงษ�อุดม

63062000284 นางสาวสุพัตรา ครองยุทธ

63062000285 นางสาวมงคลรัตน� หม่ันมี

63062000286 นายรังสิวุฒิ บํารุงวุฒิ

63062000287 นายฉัตรมงคล กล5าจอหอ

63062000288 นางสาวกรรณิการ� อ วมเจียกเจริญ

63062000289 นางสาวสกุลวรีย� วงษ�เสนา

63062000290 นางสาววิลาสินี นะชิโต

63062000291 นายนที นันติ

63062000292 นางสาวจิดาภา ภักดี

63062000293 นางสาวป8ยธิดา สนรักษา

63062000294 นายวรายุ สําราญ

63062000295 นายพุฒพงศ� ยอดเจริญ

63062000296 นางสาววิมลรัตน� หงษ�ทอง

63062000297 นายยงยุทธ คําคง

63062000298 นายสําราญ ลันดา

63062000299 นายวิษณุสรรค� ทําเลดี

63062000300 นายสุธานนท� แซ ฟู
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63062000301 นายศราวุธ วุฒิเกตุ

63062000302 นายปรีชา ประโพศรี

63062000303 นางสาวมัลลิกา สินศิKริ

63062000304 นางสาวปนัดดา ทองนุเคราะห�

63062000305 นางสาวสโรชา กงแก5ว

63062000306 นางสาวสุพรรษา จ5อยศิริ

63062000307 นายศุภวัฒน� สิงห�ไธสง

63062000308 นางสาวกนกพร พุทธารัตน�

63062000309 นายอารยะ พจน�ศิริ

63062000310 นายอภิรัฐ หม่ันดี

63062000311 นางสาวอริสรา ขัดโพธ์ิ

63062000312 นางสาวสุดารัตน� ทองวันดี

63062000313 ว าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี หมัดละ

63062000314 นางสาวสุกัญญา เพ่ือพัฒนพงศ�

63062000315 นางสาวทิวาพร พุ มพวง

63062000316 นางรัชนก พูลสวัสด์ิ

63062000317 นางสาวปาริฉัตร แซ ซึง

63062000318 นางสาวละอองดาว ศิริบรรจง

63062000319 นายสายชล บุญคง

63062000320 นายหนึ่ง พวยอ5วน

63062000321 นายวุฒิกร ผลไธสง

63062000322 นายจิรันดร ทองโพธ์ิเล็น

63062000323 นายปฏิวัติ แสไพศาล

63062000324 นางสาวอรทัย เสอุดม

63062000325 นางสาวศิรินทร�รัตน� ศรุตาเจริญวัฒน�

63062000326 นายวันณรงค� จ5อยศิริ

63062000327 นายธงชัย เต็มเปT9ยม

63062000328 นางสาวอรปรีญา อยู ช5าง

63062000329 นายอนุชา คําคูณ

63062000330 นายชัยวัฒน�ชนน พันธุ�สาย
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63062000331 นางกรรณิการ� รักชาติ

63062000332 นางสาวเบญจวรรณ จินตนารัตนกุล

63062000333 นางสาวยุพิน อุไรเลิศ

63062000334 นางสาวธนิษฐา มาลีนันท�

63062000335 นางสาววิไลรัตน� ม วงม่ัน

63062000336 นายธนกร มัลลิกะมาส

63062000337 นางสาวมาลีนา แสงสุข

63062000338 นายอภิชา เลี่ยวชวลิต

63062000339 นายธีรพร ช5างน5อย

63062000340 นางสาวศิริพร จิตต�ประสงค�

63062000341 นางสาวฝนทิพย� กิตติก5องไกล

63062000342 นายทศพล บุญคง

63062000343 นายมานะชัย เดิงขุนทด

63062000344 นางสาวพรวิมล ม่ันอยู 

63062000345 นางสาวชลลดา สิงหนาท

63062000346 นางสาวอมรรัตน� บุญสุข

63062000347 นางสาววาสนา ชีชะวา

63062000348 นางสาวสุนันทา ศึกษาชาติ

63062000349 นางสาวจารุวรรณ พวงมาลัย

63062000350 นางสาวสุพัตรา พันพยัก

63062000351 นางสาวพรจันทร� แสงทอง

63062000352 นางสาวสาปTนSะ กาเส็มสSะ

63062000353 นางสาววันวิสาข� แก5ววิเชียร

63062000354 นางสาวเปรมฤดี เปUาทอง

63062000355 นายจาตุรงค� บุตรอุดม

63062000356 นางสาวประภัสษร ลิ้มเจริญ

63062000357 นางสาวศุภามาศ แว็บประโคน

63062000358 นางสาวอภัสนันท� ทิมพูล

63062000359 นางสาวจุฑาภรณ� แจ5งพร5อม

63062000360 นางสาวทิพวรรณ เที่ยงโคตร
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63062000361 นางสาวรุจาภา มาลาทอง

63062000362 นายฐานิสร สถาปนิกกุล

63062000363 นางสาวกนกวรรณ จันทร�อ อน

63062000364 นางวราภรณ� อินทรชิต

63062000365 นางสาวพลอยไพริน ปงปา

63062000366 นายวรากร เข็มทอง

63062000367 นายชลวัฒน� พวังคาม

63062000368 นายจักรรพันธ� แย5มเม ง

63062000369 นายเสรี ใหม เกตุ

63062000370 นายจตุพล แหวนทอง

63062000371 นางสาวจิตติมา เทศเจริญ

63062000372 นายอิทธิเทพ สอนเจริญ

63062000373 นายวรุฒม�เชษฐ� จินากูล

63062000374 นางสาวมีนา แสนทอง

63062000375 นางสาวโชติมณี พรหมเจริญ

63062000376 นางสาวสุษมา คุณวิเศษ

63062000377 นายสารัตน� บรรจงปรุ

63062000378 นายธนทัศน� ชันกระโทก

63062000379 นางสาวเกษสุนีย� โสภะ

63062000380 นายนภัสรพี ก5อนเงิน

63062000381 นางสาวสุภาพร ทองแช ม

63062000382 นางสาวธัญญลักษณ� วงค�เรียบ

63062000383 นางสาวสุกัญญา สมสิทธิ

63062000384 นางสาวกรรณิกา คําเนียม

63062000385 นางสาววาสนา พ วงพิทักษ�

63062000386 นางสาวอารียา นามวิชา

63062000387 นางสาวกานติมา ประทวน

63062000388 นางสาวสุริยะ วรรณสุทธ์ิ

63062000389 นางสาวสุวิญชา เฟV9องฟุUง

63062000390 นายปรีดิท นนท�อุบล
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63062000391 นางสาวรัชติรส บุญจัน

63062000392 นางสาวณัฐธิชา ยอดสุรินทร�

63062000393 นางสาวอรทัย สงบุญนาค

63062000394 นางสาววิสา ธรรมบุญ

63062000395 นายพงศกร ป8ยะวงศ�

63062000396 นางสาวสุจิตรา ทาสร5าง

63062000397 นางโสภาวดี ดีอ อง

63062000398 นางสาวณัฎดา กันเวช

63062000399 นายนัฐพงศ� พงษ�สวัสด์ิ

63062000400 นางสาวปวรลักษณ� เปTยคํา

63062000401 นางสาวสุจาริณี ประกอบผล

63062000402 นางสาวชุติมณฑน� สมคุณ

63062000403 นายธนวุฒิ พันธุ�พงษ�

63062000404 นางสาวสุทัศนีย� เครือคํา

63062000405 นางสาวนิธิมา ท าพิมาย

63062000406 นางสาวพรทิพย� พูลสวัสด์ิ

63062000407 นายสหรัฐ สิงหะสาคร

63062000408 นายป8ยะพร ทองเจิญ

63062000409 นางสาววจี ชัยภูมิ

63062000410 นางสาวปริศนา จันบัว

63062000411 นางพิมพร มูลฤทธ์ิ

63062000412 นางสาวนฤมล จ่ันวัฒ

63062000413 นางสาวจงรักษ� ปJญญาภู

63062000414 นายอิทธิพัทธ� มาสันเทียะ

63062000415 นางสาวสุภาวดี พันผูก

63062000416 นายทราย แสวงทรัพย�

63062000417 นางสาววิมลวรรณ พรมที

63062000418 นางสาวโสภิดา สุขได5พึ่ง

63062000419 นางสาวเสาวนีย� กาต๊ิบ

63062000420 นางสาววรฤทัย สรสิทธ์ิ
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63062000421 นางณิชาภา กระแสจันทร�

63062000422 นายพีรณัฐ หอมเนต

63062000423 นางสาวกชมล สารพันธ�

63062000424 นางสาวปาณิสรา สารสี

63062000425 นางสาววิภาดา พลาชีวะ

63062000426 นางสาวอรอนงค� เจริญสุข

63062000427 นางสาวสุภาพร กล5าแข็ง

63062000428 นางสาวเอมอร จ Kนเจริญ

63062000429 นายวัฒนชัย สุขสมบูรณ�

63062000430 นางสาวศิยรัตน� ทองอินทร�

63062000431 นางสาวนวินดา ศรีโชค

63062000432 นายสุเมธ รีเรืองชัย

63062000433 นางสาวปรารถนา หลีกชั่ว 

63062000434 นางสาวรจนา สะลาหมัด

63062000435 นางสาวฟาริดา ถาวรสาลี

63062000436 นางสาวพัทธาวดี ดอกไม5จีน

63062000437 นางสาวกิตติมา สํานักดี

63062000438 นายทรงศักด์ิ สีสวัสด์ิ

63062000439 นางสาวศิริรัตน� พิลาดี

63062000440 นางสาวปพิชญา พิพวนนอก

63062000441 นายมงคล ปานละมุด

63062000442 นางสาวศิริรัตน� ม่ันคง

63062000443 นายอรรถภูมิ รักศึกษาการ

63062000444 นางสาวสุภาพร สิมศรี

63062000445 นางสาวนันทนา ศรีทอง

63062000446 นายวงศกร สมเกียรติ

63062000447 นางสาวกฤติยา โอสถ

63062000448 นางสาวพิมลรัตน� พลต้ือ

63062000449 นางสาวฐิติมน ขันวิชัย

63062000450 นางสาวอําพร เจติยวรรณ
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63062000451 นางสาวปาริชาต ทองฤทธ์ิ

63062000452 นางสาวดรุณี วิจบ

63062000453 นายภูมิพงศ� ทิพม อม

63062000454 นายศาศวัต จันทร�คํา

63062000455 นายชาคิตร� คงทรัพย�

63062000456 นางสาวสุชาดา ราศรี

63062000457 นายอธิศักด์ิ ดุรงค�กาญจน�

63062000458 นายเชษฐวุฒิ อานามพงษ�

63062000459 นายเกษมศักด์ิ ทองดี

63062000460 นายป8ยะ อูเจริญ

63062000461 นางสาววรรณนิภา ทําหินกอง

63062000462 นางสาวนงลักษณ� เหมือนดํา

63062000463 นายโชคชัย ทองไพจิตร

63062000464 นางสาววิจิตรา ม่ังมี

63062000465 นางสาวอรอนงค� คงเสมอ

63062000466 นางสาวพัชรี บุญลอย

63062000467 นายวิทวัส ชัยมูล

63062000468 นายธีรศักด์ิ แสงโชติ

63062000469 นายอภิวัฒน� บุญสารวัง

63062000470 นางสาวธัญญรัตน� ทองงาม

63062000471 นางสาวศศิวิมล สีหนู

63062000472 นางสาวจุฑามาศ พรมอ อน

63062000473 นางสาวกาญจนา ทัพเจริญ

63062000474 นางสาวน้ํามนต� ผึ้งบริบูรณ�

63062000475 นายชัยพิพัฒน� ศรีรักษา

63062000476 นายศราวุธ พันสาย

63062000477 นายวราฤทธ์ิ ผายทอง

63062000478 นางสาวเยาวลักษณ� ทองเงิน

63062000479 นางสาวกรรณิการ� ยะลาวงษ�

63062000480 ว าที่ร.ต.ญสุมาลี บุญรอด
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63062000481 นายโกวิทย� ยงปJญญา

63062000482 นางสาวสีตลา มัชชะ

63062000483 นางสาวพูนทรัพย� ไทยวรยุทธทร

63062000484 นายธันยธรณ� นามหนอง

63062000485 นายมหรรนพ บุระเนตร

63062000486 นางสาววิไลพร วันตSะ

63062000487 นายสุชัชจ� พูลผล

63062000488 นาย สุรชัย ศิริวัฒน�ภัทรา

63062000489 ส.อ.ศุภชัย แก5วล5วน

63062000490 นายศราวุฒิ ภูบัวเพชร

63062000491 นายกฤษฎา ผาสุข

63062000492 นางสาวนภัสสร แสนอภัย

63062000493 นางสาวดรุณี ร วมทอง

63062000494 นางสาวปุณญาดา ศรีเมือง

63062000495 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิศรี

63062000496 นายณัฐวุฒิ ทั่งเหล็ก

63062000497 นางสาวนันทิดา กรดี

63062000498 นางสาวปวีนา โสภาเพ่ิม

63062000499 นายวินัย คําแสน

63062000500 นายสุรชัย นาใจนึก

63062000501 นายครองชัย โรคาพ าย

63062000502 นายกิตติศักด์ิ จาบสุวรรณ

63062000503 นายพงค�เทพ คําพุก

63062000504 นางสัญห�สิตา แก5วทอง

63062000505 นางสาวกัญญาณัฐ ฮาดดา

63062000506 นางกษภัค ศรีสมุทร�

63062000507 นายวิทวัส ถ่ินเจริญ

63062000508 นายอดิศักด์ิ ขาวเจริญ

63062000509 นางสาวเนตรชนก ตาเต5า

63062000510 นางสาวสาวิตรี อินทร�เทศ
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63062000511 นางสาวรัชฎาพร ดางาม

63062000512 นายศักด์ิสิทธ์ิ คนดี

63062000513 นางสาวพรประภา ศิริวรรณวัฒนา

63062000514 นางสาววิลัยลักษณ� ใจแจ ม

63062000515 นายธัญญา พรมมา

63062000516 นางนันทวัน สุวรรณกิจวิมล

63062000517 นายธนาพิพัฒน� มังกรแก5ว

63062000518 นางสาวสุทธิรา สุขทอง

63062000519 นายอัฐพล จงรัตน�

63062000520 นางสาวสตรีรัตน� สมจิตร

63062000521 นางสาวมุกธิดา หน อท5าว

63062000522 นายธนาคาร มนตรี

63062000523 นายธราเทพ แจงทนงค�

63062000524 นางสาวนิศรา ศรีสะเกษ

63062000525 นางสาวชุติกาญจน� ผลดก

63062000526 นายนัฐพงศ� แข็งทน

63062000527 นายพงษ�ดนัย จันทร�รัก

63062000528 นายจามร ทองด5วง

63062000529 นายศุภณัฐ เขยตุ5ย

63062000530 นายอิทธิชัย ร มโพธ์ิพิพัฒน�

63062000531 นายอนันต� ดุลยกุล

63062000532 นางสาววิภาดา บุญม่ัง

63062000533 นางสาวกุลธิดา ลีลารติพงศ�

63062000534 นางสาวพิชชาพร ไทรแก5ว

63062000535 นายไกรศร สีกา

63062000536 นายพัฒนภูมิ เอี่ยมวงค�

63062000537 นายธนายุต พรหมอินทร�

63062000538 นางสาวสุภรัตน� คชาวังศรี

63062000539 นายมานะ ปUอมสวัสด์ิกุล

63062000540 นางสาวศิริมา จันทา
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63062000541 นางสาวชยาภัสร� เอื้อปรีณาพรรณ

63062000542 นางสาวจิราภรณ� กกกระโทก

63062000543 นางสาวสุนันทา จงพันนิมิต

63062000544 นายอนุสรณ� สีนนท�

63062000545 นางสาวสุพัตรา สรวมศิริ

63062000546 นางสาวภัทรพร นาคพูล

63062000547 นางสาวนิตยา ฐิตะภาส

63062000548 นายทศพร ไรน5อย

63062000549 นางสาวนภัสสร ดรุณเนตร

63062000550 นายมงคล กลิ่นสวรรค�

63062000551 นางสาลินี แปUนเกตุ

63062000552 นางสาวอาระยา พรมโสภา

63062000553 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสะเกษ

63062000554 นายพชรชัย คนเพียร

63062000555 นางสาวกมลชนก เรืองรัศมี

63062000556 นางสาวพุทธจิต กรทิพย�

63062000557 นายรังสรรค� ไกรกุน

63062000558 นางสาวณัฎฐา นกแก5ว

63062000559 นางสาวสุพัตรา รุ งเรือง

63062000560 นายกิตติชัย วชีระสูตร

63062000561 นายณัฐพงศ� แก5วนันท�

63062000562 นางสาวจันทิมา บุญมา

63062000563 นายรัฐกรณ� พรมพล

63062000564 นางสาวทิพย�อักษร สารี

63062000565 นางสาววิภารัตน� ชมัฒพงษ�

63062000566 นางพุทธชาติ ธนะจินดา

63062000567 นายชานนท� วงศ�พันธ�

63062000568 นางสาวสุนิสา ขาวผ อง

63062000569 นายพิพัฒน� เก้ือกูล

63062000570 นางสาวจุฬาพร มะสี
หน5า 19 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062000571 นายธนาบัตร พรมศรีจันทร�

63062000572 นายวัฒนพงศ� วงศ�สวัสด์ิ

63062000573 นายอนุพงษ� บุญถนอม

63062000574 นายเทวัญ ชุ มศรี

63062000575 นางสาวจันจิรา จอมประโคน

63062000576 นางสาวพิไลวรรณ อินบริบูรณ�

63062000577 นายปJญญา ลิ้มกุล

63062000578 นายชญาทร จ๋ิวสายแจ ม

63062000579 นายศรัญXู ขุนศรีเจริญ

63062000580 นางสาวมินตรา ธานี

63062000581 นายกฤตภาส นิลสิงขรณ�

63062000582 นายชิงภพ มหาพิบูลย�

63062000583 นางสาวปูริดา กลิ่นแก5ว

63062000584 นางสาวชญาณิศา โสแก5ว

63062000585 นางสาวดาวริน ป89นทอง

63062000586 นางสาวศิริพร สีนิล

63062000587 นายศักด์ิดา สมศรี

63062000588 นางสาวจิราวรรณ หงษ�พันธ�

63062000589 นางสาววงศ�วิไล ภูมีศรี

63062000590 นายภัทรพล มีอนันต�

63062000591 ว าที่ร5อยตรีบุญฤทธ์ิ ไตรนาค

63062000592 นายศุภชัย โชคศิริ

63062000593 นางสาวสิริมณฑน� ผลอินทร�

63062000594 นางสาวนันทิตา สกุลนี

63062000595 นายกฤตนัย หงส�สิริลักษณ�

63062000596 นายวิชญะ สมคะเนย�

63062000597 นายิสุวพันธ� เปYงปJญญา

63062000598 นางสาวสุรัติ โนวิชัย

63062000599 นางสาวอโรชา ป89นทอง

63062000600 นางสาวฐิติยา ทองเกลี้ยง
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63062000601 นายศุภฤกษ� โทวันนัง

63062000602 นายนันทพงค� วิมาละ

63062000603 นายวิษณุ สุภาพุฒ

63062000604 นายกิตติศักด์ิ กล่ําใกล5ผล

63062000605 นายณรงค�ฤทธ์ิ ขอนดง

63062000606 นายธีรพนธ� โพธ์ิเย็น

63062000607 นางสาวป89นอุระ ภู ขาว

63062000608 นางสาวกุลณัฐ ภักดี

63062000609 นางเนตรชนก ศรีสอาด

63062000610 นายวงศกร บุญวงค�

63062000611 นายอัณณพ แจ มศรี

63062000612 นายธนกฤต แซงกระโทก

63062000613 นางสาวพการี จําปาทอง

63062000614 นางสาววราภรณ� เจียมแพ

63062000615 นายสราวุฒิ พิทักษ�วงศ�

63062000616 นางสาวอภิฤดี ทับธานี

63062000617 นางสาวจารุศรี กันตา

63062000618 นายชยานนท� สุดสนอง

63062000619 นายช วงโชติ นามวันดี

63062000620 นางอัญชลี อ อนศิลา

63062000621 นางสาวแจ มจันทร� แสนลําภา

63062000622 นายพัฐกิตต์ิ วรยศธนพนต�

63062000623 นางสาวมธุรส ดลสุข

63062000624 นางสาวพรทิพย� ศรีแปลก

63062000625 นางสาวกาญจนา กัลยา

63062000626 นายณรงค�ฤทธ์ิ อินทรวงศ�

63062000627 นางสาวสุวัจนี จันทร�แสง

63062000628 นางสาวกาญจนา พายสําโรง

63062000629 นางสาวโศภิตตา คําเงิน

63062000630 นายอาทิตย� ยกธรรม
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63062000631 นางสาวสุกัญญา คําเงิน

63062000632 นางสาวสาทริยา ปาแดง

63062000633 นางสาวรัชนีวรรณ ศรเชน

63062000634 นางสาวจีราภรณ� รังวิเศษ

63062000635 นางสาวนิตยา ร5อยทอง

63062000636 นางสาวอาทิตยา แสงภู

63062000637 นายฉัตรชัย จ5อยศิริ

63062000638 นางสาววรรณิศา ภาคีรักษ�

63062000639 นางสาวรัญญิการ� นามโสม

63062000640 นายวิษณุ ทองโคตร

63062000641 นางสาวณณิตา สิทธิพงษ�

63062000642 นางสาวระพีพรรณ จันทร�เจริญ

63062000643 นายสมจิตร มีกง

63062000644 นางสาวสุพัตรา พานหาญ

63062000645 นางสาวเบญจมาศ พูลทวี

63062000646 นางวรุณ ทิพย�วรรณ

63062000647 นางภัทรวดี เชื้อผู5ดี

63062000648 นายศตวรรธณ วงศ�สวรรค�

63062000649 นายชิราวุฒิ คงปฏิธานนท�

63062000650 นายวรพล เดชะ

63062000651 นายอธิป ประเสริฐกรรณ�

63062000652 นายป8ยชาติ จันทร�มา

63062000653 นายสุริยะ หนาสมัย

63062000654 นายนัฐวี ศิริกุล

63062000655 นางสาวศิริพร อามาตย�มนตรี

63062000656 นางสาวธิดารัตน� อัครพัฒน�

63062000657 นายสันยา ยอดดี

63062000658 นางสาวเสาวนีย� คนึงเพียร

63062000659 นายพีระพล มงคลเลิศ

63062000660 นายธนาวุธ อินเปTZย
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63062000661 นายเกริกชัย ถุงเงินศิริ

63062000662 นางสาวจารรี ทองน5อย

63062000663 นางสาวสุรีพร สรวงสมบูรณ�

63062000664 นางสาวกานต�พิชชา โปเดิม

63062000665 นางสาวการีมะ คาเรง

63062000666 นางสาวสุพิมล แพนแลนนน

63062000667 นางสาวสุธาสินี ประเสริฐ

63062000668 นางสาวธัญนาฏ สายสะอาด

63062000669 นายพินิจ คําพันธุ�

63062000670 นางสาวนันทนา ทูลทน

63062000671 นางสาวศิรดา แก5วแสน

63062000672 นางสาวชุลีวัลย� เข็มจรูญ

63062000673 นางสาวอุนิสา ปานสิงห�

63062000674 นางสาววราพร ทุมฝUาย

63062000675 นายคมกฤช นิลวิเวก

63062000676 นางสาวพิมพิกา แก5วเย็น

63062000677 นางสาวศศินีย� ทรัพย�โสม

63062000678 นางสาวณัฐชยา ฉัตร�สิริวรโชต

63062000679 นางสาวกนกวรรณ ภักดีพัฒนสันติ

63062000680 นางสาวณภัทรวรัญญ� ชารัญจ า

63062000681 นางสาวพิยดา ผายพิมาย

63062000682 นายธงชัย เพ่ิมพูลกิจ

63062000683 นางสาวสุรีรัตน� มีกําไร

63062000684 นายกฤษชัย แสนหลวง

63062000685 นางสาวเปรมใจ ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63062000686 นายภุชฌงค� เกิดมูล

63062000687 นายวัฒนพงษ� ประเวชไพร

63062000688 นางสาวประมวลจิต พุทโธ

63062000689 นายชลนที พรมรินทร�

63062000690 นางสาวกาญจนา เศษศรี
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63062000691 นายนัฐชานนท� เกรัมย�

63062000692 นางสาวลัดดาวัลย� จิตประจง

63062000693 นางสาวยุภาพร มหานาม

63062000694 นางสาวรุจิรดา ป8งเมือง

63062000695 นายสุริยันต� จรรยา

63062000696 นายภานุกร ใจกว5าง

63062000697 นางสาวสุกัญญา สีหา

63062000698 นางสาวนิตยา วิสุนา

63062000699 นายวีรยุทธ อินพรม

63062000700 นายนฤชา เปYนสุข

63062000701 นางสาวนิรนุช บุญทศ

63062000702 นางสาวนภาพร ลายลักษณ�

63062000703 นายฤกษณะ เผื่อนสถาพร

63062000704 นางสาวกนกวรรณ ทองพันชั่ง

63062000705 นางสาววรรณิศา ปาละชู

63062000706 นางสาวดาริกา ใสพิมพ�

63062000707 นายสุรชัช พุทธศรี

63062000708 นายชัยอนันต� อุชพันธุ� 

63062000709 นายชัยสิทธ์ิ สุขสวัสด์ิ

63062000710 นางสาววนันดา พุ มพวง

63062000711 นางสาวอนงค� โพธ์ิเส็ง

63062000712 นางสาวชลพินท� ตาวะศรี

63062000713 นางสาวอําไพรินทร� บุตรวัง

63062000714 นายอุทัย อ5นบางเขน

63062000715 นายพีรพัฒน� พรหมถนอม

63062000716 นางสาวอรนุช เพียหอชัย

63062000717 นายไกรครรชิต วงศ�สิงห�

63062000718 นางสาวสุวรรณี ห5อย้ี

63062000719 นายชลวิทย� ชนม�สูงเนิน

63062000720 นางสาววัลภา คําพัฒน�
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63062000721 นางสาวเพ็ญศรี บัวเจริญ

63062000722 นางสาวนิภาพร มันตะสูตร

63062000723 นางสาวชนิกานต� วิลัยวงษ�

63062000724 นายวีรวัฒน� สวนสร

63062000725 นางสาวสุพัตรา รื่นวงษ�

63062000726 นายกีรติ ศรีสมุทร

63062000727 นางสาววรรณศิริ ทองประเสริฐ

63062000728 นายอนุรักษ� คุ5มหินลาด

63062000729 นายจักรพันธ� โพธ์ิศรี

63062000730 นางสาวเสาวลักษณ� อุปพงษ�

63062000731 นางอธิษฐาน โปรยเจริญ

63062000732 นางสาวอุไรวรรณ หันวิชัย

63062000733 นางสาวสร5อยสุดา เมฆแสน

63062000734 นางสาวอุษณีย� ใจเรือง

63062000735 นางสาวฐิติมา จันหัวโทน

63062000736 นางสาวสุมาลัย สินชัย

63062000737 นายบัณทัต เปลี่ยนแก5ว

63062000738 นางสาววณัฐชยา เอิบสําโรง

63062000739 นางสาวศุภมาต วรรณราช

63062000740 นายพิริยะ ปฏิปJณณะ

63062000741 นางสาวสุพัตรา สุขสวัสด์ิ

63062000742 นางสาววนิดา ภูหนองโอง

63062000743 นางสาวจุฑามาศ กุลสุวรรณ�

63062000744 นางสาวสํารวย ปJทธิสามะ

63062000745 นางสาววัลทิยา จรดิษฐ�

63062000746 นายประเมศ อรุณเรือง

63062000747 นางสาวภัทราวดี จันทร�ล5อม

63062000748 นายฤทธิชัย สาครเจริญ

63062000749 นายไพศาล เนียรมงคล

63062000750 นางสาวณัฐชา หมะมูดี
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63062000751 นางสาวอมรรัตน� บานชื่น

63062000752 นายนันธชัย พิมมหาศิริ

63062000753 นางสาวศิริรัตน� สารมาศ

63062000754 นางสาวอุษาพร เล็กน5อย

63062000755 นางสาวธัญลักษณ� เรืองทรัพย�

63062000756 นางสาวกาญจนา เมืองทะ

63062000757 นางสาวหฤทัย เวียงทับ

63062000758 นางสาวศศิวิมล ขานจ า

63062000759 นางสาวอาทิตญา ขันตี

63062000760 นายคเชนทร� ศรีนาค

63062000761 นางสาวณัฐนา วิบูลย�พืช

63062000762 นายพีระศักด์ิ ชิตวัชระ

63062000763 นางสาวดาริณี ทนุวงษ�

63062000764 นางสุพิชา ทุมมี

63062000765 นายธนวันต� จันทรชู

63062000766 นางสาวนุชจรี ไชยเรือน

63062000767 นายปรัชญา พรมไชยวงค�

63062000768 นายไพโรจน� ตุ5ยเต น

63062000769 นางสาวมณฑาทิพย� สังขทิม

63062000770 นางสาวกาญชนก คงทรัพย�

63062000771 นางสาวณัฐฑิรา ศุภฤทธ์ิ

63062000772 นายจิรวัฒน� เรือนคุ5ม

63062000773 นางสาวชนิสรา ยอดมณี

63062000774 นางสาวจิราวรรณ บัวแดง

63062000775 นางสาวเพ็ญนภาพร ขุนแก5วรักษา

63062000776 นางสาวก่ิงกมล ชุ มกระโทก

63062000777 นางสาวสโรชา เจริญสุข

63062000778 นายพัฒนพงษ� วรรณศิริ

63062000779 นายธาดา ลองจํานงค�

63062000780 นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ
หน5า 26 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062000781 นายสุรัตน� วงษ�มณี

63062000782 นางสาวกิตติรัฐตา แสงดี

63062000783 นางสาวรัตนา อับดุลกะเด

63062000784 นางสาวภัทรนุต ชัยสุริวงศ�

63062000785 นางสาวอารีรัตน� คชิณภักด์ิ

63062000786 นางสาวพรรณราย คล5ายไพฑูรย�

63062000787 นางสาวพิจิตตรา ทองคําแสง

63062000788 นางสาวอารียา จันคุ5ม

63062000789 นางสาวภาวิณี จันทร�เกษม

63062000790 นายระเด นชัย ภาณุทัต

63062000791 นางสาวศศิพร พรีพรม

63062000792 นางสาวธิดาภรณ� ทํามา

63062000793 นายพงษ�ศักด์ิ ทะนมปT

63062000794 นางสาวศิริพร สื่อสัมพันธ�

63062000795 นางสาวสาวิตรี วรรโณ

63062000796 นางสาวจุฑามาศ นามสอน

63062000797 นายธนวัฒน� ก5อนวัน

63062000798 นางสาวอรวรา รัตนะ

63062000799 นางสาวนิศารัตน� มูดาและ

63062000800 นางสาวเสาวณีย� อาจวิชัย

63062000801 นางสาวฉัตรวิไล มาลาขาว

63062000802 นางสาวจิราภา อุดม

63062000803 นางสาวนวรัตน� กุลาชาติ

63062000804 นายศุภกร ศรประสิทธ์ิ

63062000805 นางสาวขนิษฐา ขันทองขาว

63062000806 นายศรัณย� อัตถะสัมปุณณะ

63062000807 นางสาวชญาภา ม่ันเจริญ

63062000808 นางสาวชนิศา คชารักษ�

63062000809 นายอานนท� วงษ�ภักดี

63062000810 นายณัฐภพ สีมา
หน5า 27 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062000811 นางสาวกนกวรรณ วงไชย

63062000812 นางสาวมิณฑิตา บุญราช

63062000813 นายมนูญ โสวัน

63062000814 นางมณฑิรา บุญเกิดสุ ม

63062000815 นางสาวพนารัตน� เกตุบาง

63062000816 นางสาวสุกัญญา สมบุญ

63062000817 นางสาวบุญณภา นิ่มเรือง

63062000818 นางสาวเรณุกา จิตต�ม่ัน

63062000819 นางสาวสุวนันท� จันทะ

63062000820 นายพงษ�พิพัฒน� โภคาพานิชย�

63062000821 นางสาวทัศน�พมล หอมละออ

63062000822 นายชยธร วุฒวัณณ

63062000823 นายธีรศักด์ิ ทศหาร

63062000824 นางสาวเยาวลักษณ� สนรักษา

63062000825 นางสาววรรณิภา ภู ทอง

63062000826 นายณัฐกานต� โตSะสะและ

63062000827 นายปรีชา มูนิคม

63062000828 นายเจษฎา เมืองจินดา

63062000829 นายวภัทร สารสิทธ์ิ

63062000830 นายวิชิต แสงทอง

63062000831 นางสาวอาภาพร อินกะโทก

63062000832 นางสาวพิมพา ภูทาทอง

63062000833 นางสาวสมพิศ พิมจุฬา

63062000834 นายนครินทร� นามดวง

63062000835 นางสาวธัญญ�ชยา ยอดทอง

63062000836 นางสาวผกามาศ อยู ดี

63062000837 นางศรีสุดา ถ่ีกระโทก

63062000838 นางสาวชนาพร สมหวัง

63062000839 นางสาวจิตติมา นาวากาญจน�

63062000840 นายไพบูลย� ศรีพันธ�
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63062000841 นางสาวพรนิภา ภูต5องลม

63062000842 นายธีระกานต� กลิ่นหอม

63062000843 นางสาววิริยา คําสอน

63062000844 นายปารเมศ ศรีสุราช

63062000845 นายวีระยุทธ เพราะสนัด

63062000846 นางสาวอณุภา ธรรมลังกา

63062000847 นางสาววิจิตรา บุญเปง

63062000848 นางสาวเจือจันทร� กล อมสุวรรณ

63062000849 นางสาวศรีสกุล สมณะ

63062000850 นายสันติราษฎร� ร วมเขต

63062000851 นางสาวนิธิพร ภูมิพิพัฒน�

63062000852 นายกิตติพงษ� เจริญไทย

63062000853 นางสาวขวัญจิรา คําหวัน

63062000854 นางสาวสาวิตรี กัลโยธิน

63062000855 นายศักด์ิชัย ขําการะเกตุ

63062000856 นางสาวกนกวรรณ นามบุญ

63062000857 นางสาวนิภาพร ทรัพย�พนาวรรณ

63062000858 นางสาวณัชชา แสงอร าม

63062000859 นายจิรพนธ� โภคพัชญ�ภูรี

63062000860 นายฉัตรชัย วงษ�ภักดี

63062000861 นายณรงค�ชัย เจริญพันธ�

63062000862 นายธนวัฒน� บุษบา

63062000863 นายหิรัญ เกษียรจังหรีด

63062000864 นายสุรพงษ� ลือวงค�

63062000865 นางสาวณุวภา อิ่มทั่ว

63062000866 นายสุเมธ เสียงใหญ 

63062000867 นางสาวพรวิภา ขอสูงเนิน

63062000868 นายธิติรุต แย5มสุนทรา

63062000869 นายมารุต สมหวัง

63062000870 นางศรินยา เจนเขา
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63062000871 นายชยันธร สมบัติ

63062000872 นางสุภานัน จําเริญศรี

63062000873 นายธรรมรักษ� ศรีสวัสด์ิ

63062000874 นางสาวธารารัตน� ใจอารีย�

63062000875 นางสาวกิติยา ไชยเกล5า

63062000876 นางสาวพิกุล ไสวทอง

63062000877 นายอนุวัฒน� กองขุนชาติ

63062000878 นางสาวน้ําเพชร เเดงปุ\น

63062000879 นางสาวพัชราภรณ� เรืองสวัสด์ิ

63062000880 นางสาวอนุธิดา อ5วนอินทร�

63062000881 นางสาววิไลพร ศรีอ อน

63062000882 นายเฉลิมเกียรติ ติคํา

63062000883 นายพิพัฒน�พงศ� เนินริมหนอง

63062000884 นางสาวชนาภา ขวัญทอง

63062000885 นางสาวนภาพร บุญช วย

63062000886 นางสาวชุติมา บุตรสันต�

63062000887 นายกฤษฎา แพงศรี

63062000888 นางสาวกาญจนา ศรีสมัย

63062000889 นางสาวประวีณา เริ่มศรี

63062000890 นายพิสิทธ์ิ บัวทุม

63062000891 นางสาววราภรณ� นิลชื่น

63062000892 นางสาวพัชณิภา ทับสอาด

63062000893 นายวรวิทย� สวยผักแว น

63062000894 นางภาวิณี หม อมนวล

63062000895 นางสาวกัณฐิกา เพ็งพา

63062000896 นายวิสิทธ์ิ พิมลศรี

63062000897 นายนครศักด์ิ แสวงมี

63062000898 นายวรโชติ เพชรแสน

63062000899 นายภาณุวัฒน� ประทีป

63062000900 นายฆนากร หล5าศักด์ิ
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63062000901 นางสาวนภาพร กองแก5ว

63062000902 นางสาวกฤติยาณี บุญพิทักษ�

63062000903 นางพรทิพย� วังกลาง

63062000904 นางสาวนิตยา กองแก5ว

63062000905 นายอนุพงศ� คําลือ

63062000906 นางสาวปทิตตา เพ็ชรใหม 

63062000907 นางสาวศิริพร พรมสิงห�

63062000908 นายบุญเลิศ เปYนสูงเนิน

63062000909 นายศักดา อนันต�

63062000910 นางสาวรุ งทิวา ขันคํากาศ

63062000911 นางสาวเสาวลี ศรีชนะ

63062000912 นายสมรัก ทรงสถิตย�

63062000913 นางสาวรุ งรวี แขกวงษ�

63062000914 นายวิชัย มะลัยทอง

63062000915 นายพิชยะภัทร ศิลาวิริยะกิจ

63062000916 นางสาวอินทิรา อินทปJญญา

63062000917 นายอนิวัต นามมะเริง

63062000918 นายกนกศักด์ิ ภู เนตร

63062000919 นางสาวพัชรา เพ็งพา

63062000920 นายธีรวุฒิ แหยมเกตุ

63062000921 นางสาววิภาพร สีนวม

63062000922 นางสาวปราณวดี เมธาสุวรรณ

63062000923 นายวิชXุตร� กิมสุวรรณ

63062000924 นายบุลากร ธรฤทธ์ิ

63062000925 นางวิภารัตน� งามขุนทด

63062000926 นางสาวจุฑาทิพย� บุบผา

63062000927 นายณัฐธาราธิวัฒน� เอี่ยมบัวหลวง

63062000928 นางสาวศศิร�อร สิริพรนิธิศกุล

63062000929 นางสาววรรณรุณี กลีบบัว

63062000930 นางสาวภัคจิรา พันธุ�เพ็ชร
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63062000931 นางสาวศศิชา ติรสกลนิธิ

63062000932 นายวสันต� ทองหล อ

63062000933 นางสาวปพิชญา จารึกกลาง

63062000934 นางสาววรรณภา ผสมทา

63062000935 นางสุภา ปJญโย

63062000936 นายธวัช จริบรัมย�

63062000937 นายชัชวาลย� พิริยลักษณ�กุล

63062000938 นางสาวอุSยในพร ศรีอภัย

63062000939 นางสาววิมลพร ตัณฑิกุล

63062000940 นางสุภาพร กิจธรรม

63062000941 นายสิทธิพล พวงประทิน

63062000942 นายภาณุพงศ� สาลีพวง

63062000943 นางสาวสุวินันท� ถนัดหมอ

63062000944 นายพรมนัส จันทิมา

63062000945 นางสาวสิรภัทร ดุเหว าเขียว

63062000946 นายแดนชัย บุญล้ํา

63062000947 นางสาวศรินธร สยามไชย

63062000948 นายวสัณต์ิ เก็จมะยูร

63062000949 นายนเรศ ดอกม วง

63062000950 นายสุทธิพจน� เต่ือยชาวนา

63062000951 นายเด นชัย ประภาสัย

63062000952 นายวิทยา พูดเพราะ

63062000953 นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสด์ิวณิชย�

63062000954 นางสาวเบญจพร สว างอารมย�

63062000955 นางสาวรัตนาลักษณ� ผาทอง

63062000956 นางสาวแอนนา โพธิแสง

63062000957 นางสาวสุดคนึง ศรีจันทร�

63062000958 นางสาวจุฑารัตน� ทองแก5ว

63062000959 นางสาวสุรีรัตน� ทาเงิน

63062000960 นางสาวกาญจนา ขุมทอง
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63062000961 นางสาววิจิตรา สายปUอง

63062000962 นายศรัณยู กัณหารี

63062000963 นางสาวรัชดาภรณ� วงษ�ชัยยะ

63062000964 นางสาวศิริพร แก5วม วง

63062000965 นางสาวสุรีย�พร คะณาพงษ�

63062000966 นายบุญมา บุตรดีสุวรรณ

63062000967 นายวัชรพงษ� ปJกการะนา

63062000968 นายมงคล ไชยสิทธ์ิ

63062000969 นายอมรวิทย� พรรณรังษี

63062000970 นางสาวสิรินันท� วงษ�สุบรรณ

63062000971 นางมะลิวัลย� จ างพัด

63062000972 นายกิตติพันธ� ทานอุดม

63062000973 นางสาววราวัลย� นิลวิเวก

63062000974 นายณรงค�เดช เข็มนาค

63062000975 นางสาวธนาภรณ� สารี

63062000976 นางสาววราภรณ� บุญมี

63062000977 นายเจษฎา รื่นลา

63062000978 นายปาราเมศ ผาพิมพ�

63062000979 นายนราพันธ� สุวรรณพุ ม

63062000980 นายธนากร บุญเจริญ

63062000981 นายกิตติพงศ� ท5าวการ

63062000982 นายเสรี คงมาก

63062000983 นางสาวเมทิกา มหจิรานนท�

63062000984 นางสาวพิมวดี ประดับพันธ�

63062000985 นางสาวสุทธิดา ทัพเภรี

63062000986 นางสาวสุทธามาศ บุญเวช

63062000987 นางสาวศิริลักษณ� โหประพัฒน�

63062000988 นายชวลิต กลิ่นสุคนธ�

63062000989 นางสาวเกศรินทร� เมืองโคตร

63062000990 นางสาวน้ําฝน แสงดาว
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63062000991 นายสรธร ดวงเพชรแสง

63062000992 นางสาวผกาวดี แนนสินธุ�

63062000993 นางสาวนภัทรสร สมุติรัมย�

63062000994 นายวิรัตน� อรุโณทยากร

63062000995 นางสาวขวัญจิต บัวแก5ว

63062000996 นางสาวมณีเนตร จ่ันประเสริฐ

63062000997 นางสาวสุดารัตน� ทองเจือ

63062000998 นายธนกร พรมอาภัย

63062000999 นางสาวสุพาภรณ� อินพรหม

63062001000 นางสาวสาริณี กฤษณา

63062001001 นายประสิทธิพร สุดใจ

63062001002 นางสาวกุลวรรณ ไทยบํารุง

63062001003 นางสาวกัญจนา ทองพันชั่ง

63062001004 นายเฉลิม มะณี

63062001005 นางสาวรวีวรรณ พรหมบุตร

63062001006 นายพรเทพ ไชยสิงห�กรานต�

63062001007 นางสาวสุพัตรา หมุดทอง

63062001008 นางสาวเรณุกา ชูระหงษ�

63062001009 นางสาวจิราภรณ� เศวตสุพร

63062001010 นางสาวพัชนี การไชยแสง

63062001011 นางสาวอรุณศรี แซ โค5ว

63062001012 นายภานุวัฒน� จันทะวารินทร�

63062001013 นางสาวจุฑามาศ รัตนาภรณ�

63062001014 นางสาวอัมชาพร ภูลี

63062001015 นางสาวรัชติภรณ� นิยม

63062001016 นางสาวจริยาภรณ� ครองยุติ

63062001017 นายชลทิศ เทียมดํารงค�

63062001018 นางสาวสุภาภรณ� ใจคง

63062001019 นางสาวพฤกษ�พนา มีทรัพย�

63062001020 นายอรรถพล พลวงษ�
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63062001021 นางสาวนิภา ทาปุ]ย

63062001022 นายอนุพงษ� ศรีแก5ว

63062001023 นายอลงกรณ� กุลประเสริฐ

63062001024 นางสาวจิราภา สุทธิมูล

63062001025 นายศุภชัย อาชญาทา

63062001026 นายธีระวัฒน� รักษาสัตย�

63062001027 นายจารุภัทร ออมสิน

63062001028 นายนนทนันท� กุดสระน5อย

63062001029 นางสาวสุลีวัลย� ภู ฉิม

63062001030 นายพชร พัฒน�เจริญ

63062001031 นายพีรพล ทิพาพงษ�ผกาพันธ�

63062001032 นางสาวสุธิสา พุทธรัตน�

63062001033 นายป8ยะณัฐ บุญเพิKKKKม

63062001034 นางเบญญาภา ดอนปJด

63062001035 นางสาววาสนา คมคาย

63062001036 นางวลัยพร พารา

63062001037 นางสาวศิริลักษณ� ศิริคําสิงห�

63062001038 นายวีระพงษ� ฮวดพรหม

63062001039 นายอานนท� ดวงทิพย�จันทร�

63062001040 นายสถาพร น5อยฉาย

63062001041 นางสาวสุวภัทร ถานะม่ัน

63062001042 นายสมชัย สิทธิศร

63062001043 นางสาวอโนทัย สําเร็จ

63062001044 นางสาวปนัทดา ศรีผา

63062001045 นางสาวปาริชาติ ศรียา

63062001046 นายธีรพัฒน� สร5อยศรี

63062001047 นางสาวภัทชาภร วงษ�เงิน

63062001048 นางสาวศิริวรรณ ไรป89น

63062001049 นายศรายุทธ หงษ�ชัย

63062001050 นายอัครพล อังกุระ
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63062001051 นายไพศาล กระแสจันทร�

63062001052 นางสาวทุติยาภรณ� ผ องจิตร

63062001053 นางสาวพรรณวดี อินคุ5ม

63062001054 นางสาวรุ งอรุณ ศิริมงคล

63062001055 นางสาวนันทิยา คชไกร

63062001056 นายวันชนะ พุ มทอง

63062001057 นายฉัตรชัย อู วิเชียร

63062001058 นางสาวสุวิมล สร5อยสุวรรณ

63062001059 นางสาวโสรญา คูเอิน

63062001060 นายเสกศักด์ิ ศรียุคุณธร

63062001061 นางสาวฐิติพร คําหวัน

63062001062 นางสาวสมฤดี รอดศรี

63062001063 นางสุนันทา พาขุนทด

63062001064 นางสาวธีรนุช มังประเสริฐ

63062001065 นางสาวณัฎฐินี ป89นแก5ว

63062001066 นางสาวพิลัยลักษณ� ไตรสุ

63062001067 นางสาวแพรวนภา เผ าผม

63062001068 นายณเกียรติ สําราญวงษ�

63062001069 นางสาวจันทิมา เมิน หา 

63062001070 นายมณฑล เมตตา

63062001071 นายธันยวัฒน� พุฒชา

63062001072 นายอภิวัฒน� แก5วทอง

63062001073 นายกิตติพงษ� ประชุมรัตน�

63062001074 นางสาวสิริลักษณ� ชะนะนาน

63062001075 นางสาวธนพร แย5มละม อม

63062001076 นางสาวสุนิสา จาตูม

63062001077 นายณัฐพล พวงจิตร

63062001078 นายภาวัช ศรีสมโภชน�

63062001079 นายทวีศักด์ิ แก5วประเสริฐ

63062001080 นางสาวชนิสา ปานสวัสด์ิ
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63062001081 นายศิวกร เม5ยนรธา

63062001082 นายอนุกูล น5อยจินดา

63062001083 นางสาวเบญจวรรณ วีจารณา

63062001084 จ าอากาศตรีพีระพงษ� นิยมรัตน�

63062001085 นายจักราชัย สระบัว

63062001086 นางสาวบุษราณี มะขาว

63062001087 นางสาวสุชาวลี รวมธรรม

63062001088 นางสาวเกศรา ประจันตะเสน

63062001089 นางสาวปวริศา ต อคุ5ม

63062001090 นายรณชัย พิกุลศรี

63062001091 นายกฤษดา จ5อยศิริ

63062001092 นางสาวเสาวลักษณ� สุดาเทพ

63062001093 นางสาวจินตนา สังอยู สุข

63062001094 นายสิทธิชัย อู วิเชียร

63062001095 นางสาวสุวรรณา ทิพทํา

63062001096 นางสาวสุภาพร สุวรรณโสภา

63062001097 นายกรกต แสงภู วงษ�

63062001098 นายดํารงเกียรติ ศรีสมัย

63062001099 นางสาวพิญช�สินี ศรีประเสริฐ

63062001100 นายมีนา นาใต5

63062001101 นายสุมนตรี มุ งศิริ

63062001102 นางสาวรัชนีกร วรรณภักดี

63062001103 นางสาวอังคณา ปาคํา

63062001104 นางสาววิชชุดา พรมชัย

63062001105 นางสาววรัชญา โฉมสอาด

63062001106 นายภัทรพล สอนสุภาพ

63062001107 นางสาวทิพย�วัลย� โพธ์ิใบ

63062001108 นางสาวศศิวิมล ศิริโยธา

63062001109 นายจิระเดช เหล าคุณ

63062001110 นายเกรียงไกร พงษ�มะลิ
หน5า 37 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062001111 นายสุทธิศักด์ิ เกษสัย

63062001112 นายจันยง อินฉลาด

63062001113 นางสาวประภา การะเกต

63062001114 นางสาวหทัยทิพย� ขวัญเต5

63062001115 นางสาวสุรีย�พร จันทโชติ

63062001116 นายเมธาวัตร เชื้อสุข

63062001117 นางสาวบงกช เจริญภูมิ

63062001118 นางสาววราภรณ� เด็ดดวง

63062001119 นายธีรทรรศน� รัตรีพันธ�

63062001120 นางสาวจิตราภรณ� พิทักษ�กิจงาม

63062001121 นางสาวธนศิริ หันตรา

63062001122 นางสาวกันยารัตน� สีดํา

63062001123 นางสาวเอมใจ ไทยย่ิง

63062001124 นางสาวนิชา อุสารัมย�

63062001125 นางวรรณี ถมจอหอ

63062001126 นางสาวศุภานัน สิงห�มณี

63062001127 นายทศพล คล5ายจินดา

63062001128 นางสาววัชราภรณ� ภู ระโหง

63062001129 นายพัชร หิรัญเขว5า

63062001130 นางสาวอัจฉรา นิ่มอนงค�

63062001131 นางสาวสุพรรณี บัวเกษ

63062001132 นางสาวนิตยา ป89นแก5ว

63062001133 นางสาววรรณนิชา ประสิทธิพันธ�

63062001134 นางสาวจิระมาศ ม วงจีบ

63062001135 นายพีรัชชัย รักษาเมือง

63062001136 นายธนวัฒน� ลุนชัยภา

63062001137 นางสาวขวัญนา ณรงค�มี

63062001138 นายไตรเทพ ชูรังสฤษฎ์ิ

63062001139 นางสาวกาญจนาพร ทองพุ ม

63062001140 นายทวีศักด์ิ ขัดชุ มแสง
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63062001141 นางสาวอนิสา ผ องวรรณ

63062001142 นางสาวงามตา เทียนงาม

63062001143 นางสาวเบญจวรรณ ปJZนคุ ย

63062001144 นางสาวขนิษฐา หันจางสิทธ์ิ

63062001145 นายอนุชา อ วมทร

63062001146 นางสาวพรเพ็ญ คงศรีทอง

63062001147 นางสาวจารวี ฉิมพลี

63062001148 นายปริญญา แจ มจํารัส

63062001149 นางสาวกฤษติกา โสภะ

63062001150 นางสาวพรทิพย� อินทร�ภิบาล

63062001151 นายลิขิต บุญคํา

63062001152 นางสาวธิตินา ยังทน

63062001153 นายศักด์ินรินทร� ศราวุธ

63062001154 นางสาววราภรณ� วริชล

63062001155 นางสาวศศินา สุขรักษ�

63062001156 นายสญชัย ย้ิมฉาย

63062001157 นายดิเรก คงสมบูรณ�

63062001158 นางสาวกิตติยา หอมธูป

63062001159 นางสาววิศรุตา กิติธรรม

63062001160 นางสาววีนัส ประกอบกิจ

63062001161 นายวิทวัส คณานันท�

63062001162 นางสาวสุดารัตน� มังคละศิริ

63062001163 นายขจรภพ หอมจันทร�

63062001164 นายพงษ�พิพัฒน� ทิยะ

63062001165 นายเอกชัย ศีลาธรรม

63062001166 นางสาวอนงค�นาถ วรกิจ

63062001167 นายคณิต อาจดวงดี

63062001168 ว าที่ ร.ต.เอนก โพธ์ิพึ่ง

63062001169 ว าที่ร.ต.วิศวชิต นามบํารุง

63062001170 นางสาวสกุณา คล5ายไพฑูรย�
หน5า 39 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062001171 นายปJณณทัต จันทรา

63062001172 นางสาวสุดารัตน� สลางสิงห�

63062001173 นางวิไลพร ตักโพธ์ิ

63062001174 นางสาวสุชาดา เงยไชย

63062001175 นางสาวตะวัน ทับทอง

63062001176 นางสาวปJทมา เชื้อนุ น

63062001177 นางสาวนัฐนรินทร� พวงมณี

63062001178 ว าที่ ร. ต.หญิงอัจฉรา คงมี

63062001179 นางสาววรรณรี จอมคําสิงห�

63062001180 นางสาวกรรณทิมา ศรีสุข

63062001181 นายอดิศักด์ิ สินธุไชย

63062001182 นางสาววลัยกรณ� ดีจันทึก

63062001183 นางป89นสุรางค� อินทะปJญญา

63062001184 นางสาวณัฐกฤตา เฉียงเอก

63062001185 นายณัชกานต� คําภิรานนท�

63062001186 นางสาวจริญญา หอมทอง

63062001187 นางสาวณัฐริกา มานะกรูด

63062001188 นายศักด์ิดา ส5มแปUน

63062001189 นางสาวหทัยภัทร น5อยคําเมือง

63062001190 นายฤทธิชัย สาหร ายทอง

63062001191 นายกิติพันธ� กันยา

63062001192 นายณัฐดนัย มหาสัทธา

63062001193 นางสาวสุวนันท� ตันเจริญ

63062001194 นายคม เจตินัย

63062001195 นายสิทธิโชค แสงประทุม

63062001196 นายนิคม โบศรี

63062001197 นายอดิเทพ มะแก5ว

63062001198 นายปริญญา กลมเกลี้ยง

63062001199 นางสาวประไพ น5อยแจ ม

63062001200 นางสาวสิริญรดา กิจช วยการ
หน5า 40 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062001201 นายพร5อมพงศ� ทะนันไธสง

63062001202 นางสาวรังสิมา สุบินตา

63062001203 นางภัทราพร ศรีคํา

63062001204 นางสาวชนิดา แจ มจันทร�

63062001205 นายจีรวัฒน� จํานงค�จิตร�

63062001206 นางสาวกนกพร อ่ําสุข

63062001207 นางสาวเสาวรส แตงอ อน

63062001208 นางสาววรีพร ตันจ าง

63062001209 นางสาวลําดวน บุญนารักษ�

63062001210 นายศิวพงษ� พ วงศรี

63062001211 นางสาวฐิติวรรณ พลพืช

63062001212 นางศศิญา กรสุรัตน�

63062001213 นางสาวปภัสรา เนียรมงคล

63062001214 นายณัฐภัทร พูลสวัสด์ิ

63062001215 นางสาวมยุรีย� หลอมทอง

63062001216 นางสาวอริสา ปรุงเสริม

63062001217 นางสาวสายฝน นิลบวร

63062001218 นายรัฐพล พ้ืนผา

63062001219 นางสาวศิรินัน บูรณะ

63062001220 นางสาวอริษา สะอาดถ่ิน

63062001221 นายธนภัทร แจ5งศรีสุข

63062001222 นายจีรพันธุ� ผิวอ อน

63062001223 นายฐาปกรณ� ไชยสิทธ์ิ

63062001224 นายอังกูร พูลพัฒน�

63062001225 นายอนุสรณ� ขันจันแสง

63062001226 นายขัยวัฒน� ฐิตะภาส

63062001227 นางสาวกชกร ยืนสุข

63062001228 นางสาวพรรณธิพา ทองสุข

63062001229 นางสาวอรอุมา สีเคน

63062001230 นายยงยุทธ อํานวย
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63062001231 นางสาวปานชีวิต พรรณอินทร�

63062001232 นางสาวประภัสรา ลี่ไพฑูรย�

63062001233 นายนพพร อ5อนประเสริฐ

63062001234 นายวิทวัส จันทร�หอม

63062001235 นางสาวธัญญารัตน� บู

63062001236 นางวาสนา ดวงนามนต�

63062001237 นายเอกวัฒน� เกิดภาษี

63062001238 นางสาวเยาวดี นาคนุช

63062001239 นายณัฐิพงษ� แย5มเพกา

63062001240 นางจิรามาศ ชูกิจวัฒนกุล

63062001241 นายสรรทัด มหาปราบ

63062001242 นายบุญชอบ เมียะแก5ว

63062001243 นายภัทรพงษ� บุญสวน

63062001244 นายพิพัฒน� วงค�จันทร�ต๊ิบ

63062001245 นางสาวพนิดา ราชชมภู

63062001246 นายพยุพล แสงศิริ

63062001247 ว าที่ร5อยตรีทักษิณ ก5านบัว

63062001248 นายสุทธิพงษ� ศรีโรจน�

63062001249 นายบัญชา กิจธรรม

63062001250 นายศราวุธ ติสามัด

63062001251 นางสาวณัฐชยา ดอนผา

63062001252 นางสาวนิตยา สราสํารวย

63062001253 นายสุรศักด์ิ นําพลชัยสิทธ์ิ

63062001254 นายบารมี อ อนศรี

63062001255 นายเชาวลิต รักษาวงษ�

63062001256 นางสาวจิราภรณ� วัดเข ง

63062001257 นางสาวจรัญญา บุญมี

63062001258 นางสาวจุฑาภรณ� ยะสุนทร

63062001259 นายมานะ ทาอินทะ

63062001260 นางสาวณัฐกานต� อู พิทักษ�
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63062001261 นายสิริชัย แซ จัง

63062001262 นางสาวจิราภา เล5าเจริญ

63062001263 นายอควัฒน� พิพัฒน�กิจจารักษ�

63062001264 นางสาวสุนิสา ศรีอ อน

63062001265 นายจักรกฤษณ� อุคํา

63062001266 นายนิพนธ� กล5าวิกย�กรรม

63062001267 นางสาวเพ็ญนภา หนูด5วง

63062001268 นางสาววิภาดา คํานุช

63062001269 นายธันวา ลากุล

63062001270 นายอติชาติ สุดเทวา

63062001271 นางสาวสุพิชา เขตหลัก

63062001272 นางสาวจารวี ชมดอน

63062001273 นายวีระวัฒน� สุขเจริญ

63062001274 นางสาววรัญญา บุญหล5า

63062001275 นายพีรพงศ� ศิลปNมานะกิจ

63062001276 นายกีระนันท� ทุ งจันทร�

63062001277 นายธีรวัฒน� ปJญญาไว

63062001278 นายขจรเกียรติ ทายอด

63062001279 นางสาวธนวรรณ รอดบรรจบ

63062001280 นายกิตติพงษ� กาญจนา

63062001281 นายปรีดี คุ5มห5างสูง

63062001282 ว าที่ร5อยตรีธรรมะไอศูรณ� ศรีพลอย

63062001283 นายเกียรติศักด์ิ บุตรบุญ

63062001284 นายโกสินทร� พรมพันธ�

63062001285 นายพีรพล สังข�มงคล

63062001286 นางสาวปวีณา จูงวงษ�สุข

63062001287 นายภูไท โพธ์ิทอง

63062001288 นางสาวเบญจพร พรอินทร�

63062001289 นายศักดา ยืนทน

63062001290 นายอนิรุต เฉ่ือยทอง
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63062001291 นางสาวนิอร ศรีพัฒน�

63062001292 นางสาวอรอนงค� แก5วสีขาว

63062001293 นายอนุวัฒน� ทาคะรัญ

63062001294 นางสาวทักษพร แจ5งศรีสุข

63062001295 นางสาวศศิวิมล ช างกล

63062001296 นายกล5านที บุญผุด

63062001297 นางสาวสิริรัตน� บุญโส

63062001298 นางสาวจิตรานุช จันสา

63062001299 นายปลวัชร ศรีทองใบ

63062001300 นายอิสระ จุลจังหรีด

63062001301 นางสาวศิริ คําใส

63062001302 นางสาวพิทยาภรณ� ชาวอ างทอง

63062001303 นายวัชระ เขตนคร

63062001304 นางสาวอารียา มังคลัง

63062001305 นางสาวเพ็ญนภา พวงสุวรรณ

63062001306 นายประกิจ อินหอม

63062001307 นายคณิตกุล สมบูรณ�กุล

63062001308 นางสาวสิรินยา สอนศรี

63062001309 นายตระการ ผดุงกุล

63062001310 นางสาววิยนุช น5อยทรงค�

63062001311 นางสาวจินตนา จิตรักษ�

63062001312 นางสาวพิศมัย ตะเภาพงษ�

63062001313 นางเอมอร ใจบุญทา

63062001314 นายมานิต ฤทธิวรรณ

63062001315 นางสาวศรัญญา อินทร�แก5ว

63062001316 นางสาวณัฐธิดา แสนวันนา

63062001317 นางสาวพรพรรณ สีผึ้ง

63062001318 นางสาวศิริพรรณ กันยก

63062001319 นางสาวศมาภรณ� มาเอม

63062001320 นายเรณู คล องดี
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63062001321 นางสาวจิระนันท� เล5าเจริญ

63062001322 นางสาวสปJนตา ธาดาธนากร

63062001323 นางสาวชุติกาญจน� จันทร�ประโคน

63062001324 นางสาวรุ งทิพย� ปราณี

63062001325 นางสาวสุภาวรรณ วงษ�ภักดี

63062001326 นายยสินทร คําแก5ว

63062001327 นางสาวสาวิตรี อินทร�ธูป

63062001328 นางสาวพัชรี ชะนะพันธ�

63062001329 นายพิทักษ� เนียรศิริ

63062001330 นางสาวณัฐวรา ธาระเขตต�

63062001331 นายวิษณุ แอธน

63062001332 นางสาวศรัญญา โตสุข

63062001333 นางสาววรรณภา ผลาหาร

63062001334 นางสาวกมลวรรณ แสนชม

63062001335 นางสาวสุภา พงษ�รูป

63062001336 นายกิตติ นิวาศานนท�

63062001337 นางสาวขัตติยา จิตซ่ือ

63062001338 นางสาวรสสุคนธ� พูลอ5น

63062001339 นางสาววิลาสินี พิมพ�สุข

63062001340 นายสิทธิพงศ� เมิดไธสง

63062001341 นางสาวกัลยรัตน� พูลประสาท

63062001342 นางสาวสุกัญญา บุญปJZน

63062001343 นายภัทรพงศ� พราหมณ�ศิริ

63062001344 นางสาวสาวิตรี เพ็งเต็ม

63062001345 นางสาวกัญญนัฐ บุญมา

63062001346 นางสาวสมฤทัย ไกรวงษ�

63062001347 นางสาวมลีวรรณ ศรีสว าง

63062001348 นางสาวสุวรรณา รุ งเรือง

63062001349 นายยุทธการ โสภา

63062001350 นางสาวจุฬาลักษณ� ทะประสพ
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63062001351 นางสาวปรียาภรณ� พูลสวัสด์ิ

63062001352 นายจักรกริช อายะชู

63062001353 นางสาวบุญสิตา เกิดมีเงิน

63062001354 นางสาวกนกพร พินดอน

63062001355 นางสาวศิรินุช แจ มฟUา

63062001356 นางสาวณฐกร ช วยเนียม

63062001357 นางมะลิ แฉ งใจ

63062001358 นางสาวสุภาพร ชัยยันต�

63062001359 นางสาวนนทรมย� สุวรรณรัตน�

63062001360 นางสาวกาญจนา อินทร�ชู

63062001361 นายดนัยณัฐ จันทร�อิ่ม

63062001362 นางสาวจิรัชญา ทองเงิน

63062001363 นายนฤเบศก� เข่ือนแก5ว

63062001364 นายกิตติศักด์ิ คําสนิท

63062001365 นายวรุพล นิที

63062001366 นายภูวนารถ ไพบูลย�

63062001367 นางสาวนุชจรี ทันสมัย

63062001368 ว าที่ร5อยตรีกฤษดา ชูบัว

63062001369 นางสาวอัจฉราพร วงศ�จันทา

63062001370 นางสาวอริษา วงค�แปลก

63062001371 นายชัยวิวัฒน� กลิ่นโสภณ

63062001372 นางสาวพัชริดา ม่ันพรม

63062001373 นางสาวพิชาภัค ผิวขาว

63062001374 นางสาวศิรินทร เทียนทอง

63062001375 นายจิรายุ ศรีหาผล

63062001376 นายมนัส วงศ�สุวรรณ�

63062001377 นายธีรพงษ� โพธินาม

63062001378 นางสาวเจนจิรา ผ องแผ5ว

63062001379 นางสาววรรณพา งาผักแว น

63062001380 นางประภัสสร คงคาลัย
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63062001381 นางสาวพัชร�อริญ งามขํา

63062001382 นางสาวขวัญตา เรืองทอง

63062001383 นางสาวปรีดาวรรณ โพธ์ิศรี

63062001384 นายสมประสงค� โกอินตSะ

63062001385 นางสาวสมลกษณ� ม วงศรี

63062001386 นางสาวสุพรรษา เส็งประเสริฐ

63062001387 นางสาวญะรินพัทธ� หนูกลาง

63062001388 นางสาวนันทิยา เล งระบํา

63062001389 นางสาววิภาวรรณ จันวิจิตร

63062001390 นางสาวเนตรนภา อรัญเวศ

63062001391 นายกฤตวัฒน� เจริญสมประสงค�

63062001392 นายปฏิภาณ เปT9ยมสวัสด์ิ

63062001393 นายธราเทพ ธัญญสงวน

63062001394 นางสาวสร5อยทอง ทิตสรรพพา

63062001395 นายอิศราวุฒิ อุ มมี

63062001396 นางสาวปรีดาวรรณ จิตอาษา

63062001397 นางสาวดวงใจ ชัยยันต�

63062001398 นางสาวอรุณรัตน� สีลม

63062001399 นายธีระพงษ� แสงนวล

63062001400 นางสาวกนกกร ด5วงตุ น

63062001401 นางสาวดวงกมล วงษ�แก5ว

63062001402 นางสาวพิมชนก ศิริขวา

63062001403 นางสาวณัชชา ทุ งแดง

63062001404 นางสาวปาริฉัตร ชาญธนู

63062001405 นางสาวมณฑาทิพย� เงินหล อ

63062001406 นางสาวชลธิชา จันทร�ศร

63062001407 นางสาวปองหทัย แช มสา

63062001408 นายทินกฤต กลับชม

63062001409 นายอนพัทย� ศรีพุธโธ

63062001410 นายอาทิตย� สีแสง
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63062001411 นายวทัญXู ตรีศรี

63062001412 นางสาวมาริษา เสนาะล้ํา

63062001413 นางสาวสุภาภรณ� บุญอาจ

63062001414 นางสาวปภัสรา งามย้ิม

63062001415 นายวารุต กุณทลทัศน�

63062001416 นางสาวพิกุลทิพย� โคมเดือน

63062001417 นายศตวรรษ พิเลิศ

63062001418 นางสาวภาวิณี รสแดงชาติ

63062001419 นางสาวรุ งศิริวรรณ เพ่ิมพูล

63062001420 นายฤทธ์ิติชัย หนึ่งจันทึก

63062001421 นางสาวนาถอนงค� โสบุญ

63062001422 นายสําเร็จ โอเต็ง

63062001423 นางสาวป8ยะธิดา หมุ ยมาศ

63062001424 นายกฤษฎา วังภูษิต

63062001425 นายวิธาน เกียรติพิริยะ

63062001426 นางสาวสุภรณ� รอดศรี

63062001427 นางสาวธนภรณ� แก5วสมนึก

63062001428 นางสาวอทิตยา โพธ์ิศรีเรือง

63062001429 นายธนากร ศรีบุญเรือง

63062001430 นายสมโภช ศาลางาม

63062001431 นางสาวกุลรดา อึ้งเจริญ

63062001432 นางสาววัชรินพร เฉลิมพิศ

63062001433 นางสาวจารุภา ชุติชัยสกุล

63062001434 นายไกรสร ตอนสุข

63062001435 นางสาวนพมาศ เอกศิริ

63062001436 นายจักรกฤษณ� จับทอง

63062001437 นางสาวรุ งรัตน� ขันตีชา

63062001438 นางสาววรรณา แสงแก5ว

63062001439 นางณปภัช เกตุแพง

63062001440 นางสาวชุติรัตน� ทารอด
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63062001441 นายจาตุรงค� เคนสุวรรณ

63062001442 นายณรงค� ทองหยอด

63062001443 นางสาวศศิภา ตันรัตน�

63062001444 นายเกรียงศักด์ิ ศรีนอก

63062001445 นางสาวสุรีย�พร บุญม่ัน

63062001446 นางสาวสิตานัน ประดับเพชร�

63062001447 นางสาวนิภาพร ก่ิงดี

63062001448 นางสาวจุลีพร มงคุดครบุรี

63062001449 นางสาวจิณณ�ณพัทธ เขียวมรกต

63062001450 นายธีระพงษ� มูลคง

63062001451 นายธนาธิป โมรินทร�

63062001452 นางสาวอุไรวรรณ เรืองประโคน

63062001453 นางสาวสุชาดา ทองวิจิตร

63062001454 นายเชฎฐพร คงคา

63062001455 นายเอกศักด์ิ เพชรพรหม

63062001456 นางสาวทิวลิป สามารถ

63062001457 นางสาวปราณปริยา ถาวร

63062001458 นางสาวปวริศา โมกไธสง

63062001459 นางสาวณปภัช เภรีพงษ�

63062001460 นางสาวอัญชลี จันตะเคียน

63062001461 นางสาวรุ งทิพย� วงศรีทา

63062001462 นายกรีนชัย ถัดทะพงษ�

63062001463 นายสิทธิพงษ� โคตรทอง

63062001464 นางสาวเกศไพลิน แจ มจันทร�

63062001465 นางสาวธิดา อินทสวัสด์ิ

63062001466 นายศิลป8น ตันเจริญ

63062001467 นายฐิติพงศ� ภิญโญพาณิชย�การ

63062001468 นางสาวอริสา โพธ์ิศรี

63062001469 นางสาวชลลดา ยันตะศรี

63062001470 นางสาวจิราภรณ� ทองศรี
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63062001471 นายภานุวัตน� กองสุวรรณ

63062001472 นายอัษฎา สุนทรชื่น

63062001473 นางสาวพรนิภา ศรีมงคล

63062001474 นายศักด์ิปาณัสม� อนุจันทร�

63062001475 นายวสันต� มานหมัด

63062001476 นายสุชาติ หวังทรัพย�

63062001477 นางสาวนันทวรรณ ตระกาโรบล

63062001478 นางสาวภาวิณี โสตตะคุ

63062001479 นายยุทธนา สายเครือบุญ

63062001480 นายวัฒนา โชติธรรมโม

63062001481 นายธนวิชญ� โคมเดือน

63062001482 นางสาววิภาษณีย� เล็กคํา

63062001483 นายอนุวัต มากแสน

63062001484 นายสมศักด์ิ มะหม อม

63062001485 นางสาวคนิษฐา ปJงสมบูรณ�สุข

63062001486 นางสาวรุจิรา ศรีมงคล

63062001487 นายวิชานัย ศรีกอง

63062001488 นางสาวอัญชิษฐา โสธนะ

63062001489 นายวิทวัส นามบุญ

63062001490 นายณัฐพล เทียรพันธ�

63062001491 นายนฤชน รักษ�จันทร�

63062001492 นางสาววราพร กุลศรี

63062001493 นายกฤต หงษ�ผา

63062001494 นายวุฒิชัย มรดก

63062001495 นางสาวจรียา สงจันทร�

63062001496 นางสาวชุติมา บัวปJZน

63062001497 นายสุรศักด์ิ จันทร�เจริญ

63062001498 นายชัยชาญ จันทโชติ

63062001499 นายประสงค� แก5วกิริยา

63062001500 นางสาวทัศนีย� แสงคํา
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63062001501 นางสาวริษา แสงเขียน

63062001502 นางสาวอารีรัตน� กองกูล

63062001503 นายเพชร เชื้อนิล

63062001504 นางสาวศิริวรรณ สาลีราช

63062001505 นายวศิน แสนสุข

63062001506 นางสาวปณิดา ไทยจํานงค�

63062001507 นายชุติพนธ� หวายฤทธ์ิ

63062001508 นางสาวภัคคภัทร แสวงนิล

63062001509 นายธนดล เอี่ยมสุคนธ�

63062001510 นางสาวรสจริน สาธุสุนทร

63062001511 นางนารี มะลิอ อง

63062001512 นายธันวา ทองปลิว

63062001513 นายณัฐพล เกิดชื่น

63062001514 นางสาวปฐวี สารแดง

63062001515 นางสาวสุภัสสรา บัวงาม

63062001516 นายสิทธา รุ งเรือง

63062001517 นางสาวปJณฑ�ณัฐ สมบุตร

63062001518 นายพงษ�ศักด์ิ แสนประสิทธ์ิ

63062001519 นายนัฐภูมิ ผาดไธสง

63062001520 นายภัทราวุธ วงศ�อินทร�

63062001521 นางสาววิลิกดา และเล็ก

63062001522 นางสาวรัจภรณ� บุญมี

63062001523 นางสาววรินทร�ทิพย� กันคล5อย

63062001524 นางสาวนิธิวดี เจนจัดทรัพย�

63062001525 นางสาวพรทิพย� จันทร�เที่ยง

63062001526 นางสาววรัญญา ชัยสาร

63062001527 นางสาวน้ําฝน อบเชย

63062001528 นางสาวมะลิวัลย� แดงแก นคอย

63062001529 นายสนธยา บํารุงเรือง

63062001530 นายนพรัตน� ศิริธรรม
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63062001531 นางสาววารุณี สังข�ขวาง

63062001532 นางสาวบุษกร พุกซุ นฮวด

63062001533 นางสาวกมลทิพย� กันตะบุตร

63062001534 นางสาวรุ งนภา ธีระนาวิน

63062001535 นางสาวกาญจนา โปธาพันธ�

63062001536 นายจักรี ทูคํามี

63062001537 นางสาวสุชาดา ผาไสว

63062001538 นางสาวอภิญญา พิมพ�ปราบ

63062001539 นางสาวนิตติยากร ชุมทอง

63062001540 นางสาวทัศนีย� รุ งเรือง

63062001541 นางสาวสุมลทิพย� เพชรรัตน�

63062001542 นางสาวกัณย�ศินี นวลใยสีทอง

63062001543 นายอภิชิต วุฒิเสลา

63062001544 นายธีรพงศ� คงดี

63062001545 นางสาววินัดดา ปลอดสวัสด์ิ

63062001546 นางสาวรัชนีวรรณ กุมภีร�

63062001547 นางสาวเบญจมาศ แซ เตียว

63062001548 นางสาวสลักจิต ยะหัตตะ

63062001549 นางสาวอารีย�รัตน� แสงหิรัญ

63062001550 นางสาวนิตยา สุขเจริญ

63062001551 นางจันทร หมวดมณี

63062001552 ว าที่ ร.ต.ชคันเนตร คํายศ

63062001553 นางสาวปานทิพย� เตชะดี

63062001554 นางสาวสโรชา รักญาติ

63062001555 นายฉลองราช จาตุรนต�

63062001556 นายจุลพงษ� บึงราษฏร�

63062001557 นายวรนาถ มีนนท�

63062001558 นางสาวเสริมกมล ปรั้นเจริญ

63062001559 นางสาวทิพย�มณี ทําเม

63062001560 นางสาวกนิษฐา สวาสด์ิเพ็ชร�
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63062001561 นางสาวสุชาดา สังข�ก5องเดชา

63062001562 นางสาวนีรนุช ดีหลาย

63062001563 นางสาวรัชพร เสถียรพงษ�

63062001564 นางสาวน้ําผึ้ง คันศร

63062001565 นายกฤษณะ รัตนพลแสน

63062001566 นางวรรณรัตน� ชีวรุ งโรจน�

63062001567 ว าที่ ร.ต.เชาวลิต บุตรเสน

63062001568 นายพัลลภ แม5นนิยม

63062001569 นายจักรพันธุ� ปราบศัตรู

63062001570 นายนิวัฒน� เจือประทุม

63062001571 นายบุญมี กองยอด

63062001572 นางสาวแพรพลอย ม่ันคง

63062001573 นางสาวศรีวิภา เทพไทย

63062001574 นางสาวนฤมล สาระยิน

63062001575 นางสาวสิปาง พงษ�สุวรรณ�

63062001576 นางสาววนิดา เกรียงสกุลชัย

63062001577 นางสาววนิดา หวานสนิท

63062001578 นายญาณภัทร น5อยวิบล

63062001579 นางสาวรุ งอรุณ กําเหนิดคุณ

63062001580 นางสาวอังคณา มนตรี

63062001581 นางสาวจินตนา เสนอใจ

63062001582 นางสาวจุฑารัตน� สมเจตนา

63062001583 นางสาวเสาวลักษณ� กรมน5อย

63062001584 นางสาวอลิษา ชินหัวดง

63062001585 นายอดิศร ทะวิลา

63062001586 นายสุรศักด์ิ ดีเจริญ

63062001587 นางสาวลัดดาวัลย� ศรแสดง

63062001588 นางสาวณัฏฐณิชา ชีแก5ว

63062001589 นางสาวกนกวรรณ ชูกลิ่น

63062001590 นายเกรียงไกร หมัดเด
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63062001591 นางสาวพัชสุดา ประสงค�

63062001592 นายศักด์ิสิทธิพงษ� เสียงเพราะ

63062001593 นายไพรัตน� ชูช วย

63062001594 นางสาวอภิษฎา ทวิชัย

63062001595 นางสาวอริสรา กุลเดช

63062001596 นางสาวสุนิสา พูลศรี

63062001597 นางสาวอังศ�วรา โพธ์ิทอง

63062001598 นางสาวกมลวรรณ หิงห5อยทอง

63062001599 นายผดุงเกียรติ วชิรวิทยะกุล

63062001600 นายเดชา กุลรัตนภูมิ

63062001601 นางสาวโอปอ ชโลธร

63062001602 นางสาวทัศน�วรรณ สมบูรณ�กุล

63062001603 นางสาวสุภากร บาลันต�

63062001604 นางสาวอุมาพร เพ็ชรวิลัย

63062001605 นายสามารถ ศรีม วง

63062001606 นายบุญเลิศ พรหมมารักษา

63062001607 นางสาวนัยนา ปรียากร

63062001608 นายณรงค�ชัย สัมพันธ�รัตนชัย

63062001609 นายณัฐภัทร งามเหลือ

63062001610 นายณัฐพล สมานจิตต�

63062001611 นสต.ศุภราช หิตายะโส

63062001612 นางสาวมยุรี สีสนมาก

63062001613 นายอิทธิพงษ� ทองใคร5

63062001614 นายศักดา วังกรานต�

63062001615 นายธนาวุฒิ รุ งโรจน�

63062001616 นายวัชระ พยัคฆะ

63062001617 นางสาวปJทมา ป89นทอง

63062001618 นางสาวอ5อมใจ เจริญขํา

63062001619 นางสาวสุภาพร กุมภานัน

63062001620 นายวิเชียร เชิงเขา
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63062001621 นายไชยพร คนฉลาด

63062001622 นางสาวจารุวรรณ จ่ันเจริญ

63062001623 นางสาววนิดา ประสิทธ์ิ

63062001624 นายโกวิท คงเหม็ง

63062001625 นางสาวณัฐชนก ดาวอุษาสุข

63062001626 นางสาวธัตชมล ธุมา

63062001627 นางสาวดรุณี ภัทรเคหะ

63062001628 นายศุภชัย แตงอ อน

63062001629 นายจิรายุทธ พยาวัง

63062001630 นางสาวเสาร�วรัก โกศาสตร�

63062001631 นางสาวชญานุช พุทธรักษ�

63062001632 นางสาวรัตนา ป89นปJญญา

63062001633 นางสาวฉมามาศ กองทอง

63062001634 นายจักรกริช สว างวัด

63062001635 นางสาวพัชราภรณ� สลักเพ็ชร

63062001636 นางสาวนัชชา กิจสุข

63062001637 นางสาวกาญจนา อินทร�โส

63062001638 นายธาดา วงษ�วาท

63062001639 นางสาวคณิต ตา คงมนต� 

63062001640 นางสาวฐิติมา พุ มมาก

63062001641 นางสุรีรัตน� ศรีบวรประสิทธ์ิ

63062001642 นายกานต� เต5าทอง

63062001643 นายบูรันตร� พุ มจันทร�

63062001644 นางสาววิภาพร ชมกลาง

63062001645 นายอภิสิทธ์ิ ศรี ยุ คุณธร 

63062001646 นายจักรกฤษณ� หลําเจริญ

63062001647 นางสาวอมรศิริ น5อยพลี

63062001648 นางสาวนันทิยา ภูมิประเสริฐ

63062001649 นางสาวสุริสา ละออศรี

63062001650 นายเอกชัย สุขสนิท
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63062001651 นายจิรัฎฐ� สมแสง

63062001652 นางสาวศิริพร คูจันทึก

63062001653 นางสาวพัชญ�สิตา สุรัชต�จิรกานต�

63062001654 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร

63062001655 นางสาวศศิชญ สิทธิอิทธินันท�

63062001656 นายธนากร ชาเหลา

63062001657 นางสาววราภรณ� รอบคอบ

63062001658 นายวนัส วงค�ส ายถนอม

63062001659 นายนิธิวัฒน� กลิ่นเกษร

63062001660 นางสาววราลักษณ� บุญหล5า

63062001661 สิบตรีณกัญจน� กิราวัลย�

63062001662 นางสาวอัญชนา เจริญผล

63062001663 นายวุฒิภัทร เจิดจรัสญาณ

63062001664 นางสาวอําภา เฮงเจริญ

63062001665 นางสาวอรอุมา ปะริรัมย�

63062001666 นายนิพนธ� พรมสุรินทร�

63062001667 นายเศรษฐพงศ� หม่ืนโท น

63062001668 นางสาวสาวิตรี จันทวงค�

63062001669 นายอยุธ บุญเลี้ยง

63062001670 นางสาวอัมพร การวงษ�

63062001671 นางสาวฐิติมา มิตรชื่น

63062001672 นายมนัสพงษ� จํารักษา

63062001673 นางสาวเบญจพร ตงสาลี

63062001674 นางสาวนันท�นภัส อัมพฤกษ�

63062001675 นายนพดล วิเชียรวรรณ

63062001676 นางสาวเรติยา ธรรมชาติ

63062001677 นางสาววิลารัตน� ศรีจันทร�

63062001678 นายเกรียงศักด์ิ เจริญจารุพิชญ�

63062001679 นางสาวพริมา ตันไล5

63062001680 นางสาวจารียา อุดมสรรค�
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63062001681 นายศานิต ไชยสกุล

63062001682 นายณัฐพงษ� ทานทน

63062001683 นายพันธมิตร เมตตา

63062001684 นางสาววรรณศิกา เนินทราย

63062001685 นางสาวณัฐธิดา อุ5ยแก5ว

63062001686 นางสาวภาวิณี สิมภะรัก

63062001687 นายกมล ปT9แก5ว

63062001688 นางสาวพรพิมล จันทร

63062001689 นายสาคร จินดารักษ�

63062001690 นางสาวอรพรรณ สดใส

63062001691 นายไชยดุลย� ยอดพรหม

63062001692 นางสาวศศิธร กลิ่นศรีสุข

63062001693 นางสาวธนัฐดา กุลบุตรดี

63062001694 นายนิวัฒน�ชัย กองแก5ว

63062001695 นางสาวศรีจันทร� สร5อยระย5า

63062001696 นายโกศล แก5วกล่ํา

63062001697 นายธงชัย บุญเย่ียม

63062001698 นางสาวกนกกร สร5อยทอง

63062001699 นางสาวสุนิสา ป8ตะคํา

63062001700 นางสาวดวงเดือน วงศรีทา

63062001701 นางสาวปานชีวา แสนสุภา

63062001702 นางสาววิภาภรณ� รัตยา

63062001703 นายสุวัฒน� นันท�ดี

63062001704 นายนคร ทรัพย�เจริญ

63062001705 นางสาวปานไพลิน ตุโสตร

63062001706 นายคณิติน ศิริธีรวัฒนสุข

63062001707 นางสาววรรณพร ข5อเพชร

63062001708 นางสาวนริสรา วงค�ใหญ 

63062001709 นายพุฒิเมธ ก5อนทรัพย�

63062001710 นายเมธี สังข�ทอง
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63062001711 นางสาวพนิดา ถนอมสุข

63062001712 นายอนุชา หล5าถลา

63062001713 นายเจษฎา ปรอดครบุรี

63062001714 นางสาวปาริชาติ เชื้อสุวรรณ

63062001715 นางสาวบุษบา โคเกิด

63062001716 นางสาวเจนจิรา ไหมทอง

63062001717 นายวีรวัฒน� สุวรรณวงศ�

63062001718 นางสาวจีราพา วงษ�เพ็ง

63062001719 นายสันติภาพ พิมพ�วงษ�

63062001720 นางสาวปริยากร ย่ิงมหาศาล

63062001721 นางสาวมารุณี มีสุข

63062001722 นางสาวสุกัญญา แก5วมุกดา

63062001723 นายภูวกร โอวาทสุวรรณ

63062001724 นายศราวุฒ รังษี

63062001725 นายจิรวัฒน� ทวีแสง

63062001726 นายชาญวุฒิ ศรีสวัสด์ิ

63062001727 นายพชร โพธ์ิคํา

63062001728 นายกฤษฎา อู พิทักษ�

63062001729 นางสาวเจนนิสา นิ่งนึก

63062001730 นางศิรินทรา นวลเลิศ

63062001731 นางสาวิตรี มุ งผันกลาง

63062001732 นางสุพัตรา เพ็ชรคุ5ม

63062001733 นายทวีลาภ ลาภวงศ�ตระกูล

63062001734 นายจีรนัย ศรีสมบัติ

63062001735 นางสาวภาริษา มาฤทธ์ิ

63062001736 นางสาวป89นอนงค� มากเจริญ

63062001737 นายพิชิตชน วัฒนสังสุทธ์ิ

63062001738 นางสาวจารุภา คําศรีสุข

63062001739 นางสาวอลิศรา ก5องเวหา

63062001740 นางสาวอรวรรณ เตียวโปU
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63062001741 นางสาวสุภัสสรา หลีกชั่ว

63062001742 นางสาวศิรญา โพเกตุ

63062001743 นายโยธิน จันทร�สุวรรณ�

63062001744 นางสาวพิมพ�ชนก ทองเพ็ญ

63062001745 นางสาวภัทณรินทร� นาโสก

63062001746 นางสาวศศิธร ดวงใจดี

63062001747 นางสาวศิวาภรณ� ขันติยะชัย

63062001748 นางสาวอธิติยา ประทุมวัน

63062001749 นางสาวอามอน กองประมูล

63062001750 นายนรชน เหล าคุณ

63062001751 นางสาวไพจิตร จันดี

63062001752 นายวรชาติ กล่ํากระโทก

63062001753 นางสาวกชพร เติมธนโชติ

63062001754 นางสาวจตุพร สาระคํา

63062001755 นายธนากร เรียงสม

63062001756 นางสาวชยาภา ปT9แก5ว

63062001757 นางสาวกนกรส จ5อยเจริญสุข

63062001758 นายกิตติกุล ตงทองถาวร

63062001759 นางสาวพเยาว� ดอนประศรี

63062001760 นายสุทธิรักษ� สุขไสย

63062001761 นายอภิชัย อรจันทร�

63062001762 นางสาวขนิษฐา สมใจ

63062001763 นางสาวชุติกาญจน� กาญจนกุล

63062001764 นายธนทัต บัวแก5ว

63062001765 นายสุพจน� พาขุนทด

63062001766 นางสาวสร5อยเพชร พรมพิบาล

63062001767 นายอมรเทพ พุทธภูมิ

63062001768 นายกฤติศักด์ิ พุทธรัตน�

63062001769 นายจิรายุทธ� พุ มหิรัญ

63062001770 นายอนุรักษ� พังทุย
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63062001771 นางสาวสิตา ตะริวงศ�

63062001772 นายพงศกร เด นอุดม

63062001773 นายณัฏฐวรรษ คําภูมี

63062001774 นางสาวปาริชาติ บัวเจริญ

63062001775 นางสาวอภาพร วังยายฉิม

63062001776 นางสาวสุนันทา ภาวะนิตย�

63062001777 นางสาวเสาวลักษณ� พลกุลภักดี

63062001778 นางสาวฤทัยรัตน� ศรีพุทโธ

63062001779 นายชาตรี วารินทร�พงษ�

63062001780 นางสาวดวงเนตร ชูติวัตร�

63062001781 นายปราโมทย� แสงรุ5ง

63062001782 นายสุวรรณเพชร แสนบุญศรี

63062001783 นายศุภชัย ไชยศรีฮาด

63062001784 นางสาวธนัชภรณ� ฉวีวรรณ�

63062001785 นายศุภศิต ภูสงวน

63062001786 ว าที่ร.ต.ยศกร ประไพร ร.น.

63062001787 นางสาวณัฐปภัสร� ม่ันคง

63062001788 นายสิทธิชัย โกสุมศรี

63062001789 นางสาวภัทรนันท� เหล าหม้ัน

63062001790 นายมงคล หมอยาดี

63062001791 นายคมศักด์ิ กุลบุตร

63062001792 นางสาวมินตรา ทองพุ ม

63062001793 นางสาวสุมัชญา พุทธสอน

63062001794 นางสาววีรยา ประชุมชิต

63062001795 นายสิทธิโชค จินตรัตน�

63062001796 นางสาวพรทิพย� สู พรม

63062001797 นางสาวภาวิณี นามเสนา

63062001798 นางสาวฐิติพร มนตรีวงษ�

63062001799 นางสาวป8ยธิดา สิงห�สุขศรี

63062001800 นายเผ าพันธุ� ศรีผดุง
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63062001801 นางสาวเสาวนีย� หาญขุนทด

63062001802 นางสาวน.ส.ไพสุดา แสนแก5ว

63062001803 นางสาวณัฐชยา คูณกลาง

63062001804 นางสาวมัลลิกา รุ มสวย

63062001805 นายทวีศักด์ิ ทวีโภค

63062001806 ว าที่ร5อยตรีหญิงเจนจิรา ชาติผา

63062001807 นางสาวโชติมณี ขันติ

63062001808 นางสาวดวงกมล บุญเสท

63062001809 นางสาวเมธาวี สุขสกุล

63062001810 นางสาวจุฑามาศ พรมจีน

63062001811 นางสาวปรีชญา เปรมใจ

63062001812 นางสาวศิริลักษณ� แซ ซ่ี

63062001813 นางสาวนฤมล กรุดเงิน

63062001814 นางสาวอักษร สุวรรณเมฆ

63062001815 นางสาวชนากานต� จํานงค�ผล

63062001816 นายณัฐพล มากสาคร

63062001817 นางสาวสุทธิดา ม่ันคง

63062001818 นางสาวกนกวรรณ คีรีเขตร�

63062001819 นายธนา จันทศิลา

63062001820 นางสาวพัชราภรณ� วงศ�สมุทร

63062001821 นางสาวสุนารี ประสมทรัพย�

63062001822 นายวัฒนา รอดแก5ว

63062001823 นางสาวสุชาดา บัวบรรจง

63062001824 ส.อ.อิสริยายศ คําดี

63062001825 นายภิญญาพัชญ� ทรัพย�หัตถกิจ

63062001826 นายคมสันต� เภาราช

63062001827 นายนิรันดร ดาดาษ

63062001828 นายขนิษฐ� เจริญสุข

63062001829 นางสาวชัชฎาภรณ� บังทอง

63062001830 นางวรรณภา สืบศรี
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63062001831 นายพิเชษฐ อ องดา

63062001832 นายวรฤทธ์ิ กุมภีร�

63062001833 นางสาววรางคนา ต๊ิบน5อย

63062001834 นางสาวชนกานต� นุชธิสาร

63062001835 นางสาวมนสิณี พรหมอ อน

63062001836 นายพรหมพิริยะ เอี่ยมสะอาด

63062001837 นางสาวรสนันท� ทองสัมฤทธ์ิ

63062001838 นายธนากร นิ่มวิไลย

63062001839 นายเกษดา แก5วมาลา

63062001840 นางสาวสุกัญญา ขุนศรี

63062001841 นายธีรศักด์ิ รินแก5ว

63062001842 นายธีรพงษ� ปูคะภาค

63062001843 นางสาวนันทรา สมบูรณ�

63062001844 นายสิปปกร ทองคํา

63062001845 นางสาวอมรรัตน� คงรักษา

63062001846 นายวิริยะ ไชยรถ

63062001847 นายสมบัติ วิเศษสิงห�

63062001848 นายสุทธิพงศ� ลําดับวงค�

63062001849 นางสาวรวีวรรณ พรหมภักดี

63062001850 นางสาววิภา ยินดี

63062001851 นายธนดล ขอมเดช

63062001852 นายสินนุวงศ� กันตะโก

63062001853 นายสมเกียรติ ไชยวุฒิ

63062001854 นางสาวสุธิดา กุลตา

63062001855 นางสาวรัตนาภรณ� ทองโพธ์ิ

63062001856 นางสาวธนภรณ� คล5อยเจริญ

63062001857 นางสาวนภาพรรณ แถนสีแสง

63062001858 นางสาวอัมพิกา นึกสู5

63062001859 นางสาววราภรณ� รอดสัมฤทธ์ิ

63062001860 นางภัทรศยา ศรีแก5วทุม
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63062001861 นางสาวเมธาวี ปUอมชัยภูมิ

63062001862 นายปพณพัชร� ธรรมสุขวริษฐ�

63062001863 นางสาวชลธิชา เชยเสง่ียม

63062001864 นางสาวสุชาดา กาพิมาย

63062001865 นายรุ งโรจน� มาละ

63062001866 นางสาวนฤมล บุญช วย

63062001867 นางสาววิไลพร แพงสุ ย

63062001868 นายเปรม บรรณสาร

63062001869 นางสาวกัญญาณัฐ คงมี

63062001870 นางสาวอุษณีย� สิงห�เรือง

63062001871 นางสาวเยาวลักษณ� นิรันดี

63062001872 นายโชคอนันต� สิทธิวงศ�

63062001873 นายณัฐพัชร� สกุลพลไพศาล

63062001874 นางสาวกาญจนา อ อนภู 

63062001875 นายวุฒิพงษ� ศรีจันทร�

63062001876 นางสาวธิฌานันท� จิตตะกูล

63062001877 นายจิรายุส อภัยวงศ�

63062001878 นายพชรพล เลพล

63062001879 นายสนิท ม่ังค่ัง

63062001880 นางสาวพฤกษา พัสสร

63062001881 นางสาวลัดดา อันทะชัย

63062001882 นายมานพ ปานวิลัย

63062001883 นายณัฐวุฒิ ตัณฑิกุล

63062001884 นางสาวภาวินี กุลมงคล

63062001885 นางสาวณัชปภา จินเจือ

63062001886 นางสาวณัฐวรรธน� ทรัพย�รักษา

63062001887 นางสาวจันจิรา ใจกล5า

63062001888 นางสาวณัฐรินีย� นามเกียรติ

63062001889 นายราเมศ ศรีคํา

63062001890 นางสาวกฤตพร พลชู
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63062001891 นางสาวกิตติยา กมลวงค�

63062001892 นางสาวอรสา เก้ือก อยอด

63062001893 นายกัมปนาท แก5วคํา

63062001894 นางสาวศุภลักษณ� พังทุย

63062001895 นายภูมิภัทร สนทราพรพล

63062001896 นายกฤษณะ ลิ้มเจริญ

63062001897 นายสุทธิศักด์ิ ชํานาญ

63062001898 นางสาวปนัดดา คําจันทร�

63062001899 นางสาวจันทร�จิรา มะดาเรส

63062001900 นายธนาธิป วงเวียน

63062001901 นางสาวธัญจิรา ผลมา

63062001902 นางสาวปรียาภรณ� ตรัสนิ่ม

63062001903 นางสาวปาริชาติ อาวุธ

63062001904 นางสาวพรพรรณี รุ งสอาด

63062001905 นางสาวจิรภา ช5างโต

63062001906 นางสาวทัศนีย� ภูมิลา

63062001907 นางสาวนฤมล ปะละกัง

63062001908 นางสาวศิริพร นุ มเจริญ

63062001909 ว าที่ ร.ต.พัฒนพงษ� หงษ�ทอง

63062001910 นางสาวพิศติยา หัสดง

63062001911 นางสาวอรรัตน� มณีรัตน�

63062001912 นายอมรินทร� นามมะเริง

63062001913 นายวรานนท� ช องแว น

63062001914 นายนัฐพล สิ่งสิน

63062001915 นางสาวอินทุอร พรมลักษ�

63062001916 นายกิตติพงศ� ขันประไพ

63062001917 นายสมภาร ดอนบรรเทา

63062001918 นายสุขภิเษก นันทสิริพร

63062001919 นางสาวพนิดา แก5วดวงดี

63062001920 นางสาวศศิวิมล อ5มชนะ
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63062001921 นางสาวกฤตติกา ภายสูงเนิน

63062001922 นางสาวสุพัตรา เพียงตา

63062001923 นางสาวจิรัณญา แดงสกุล

63062001924 นางสาวเสาวลักษณ� ทาบัว

63062001925 นางสาวพรธิดา งอยหล5า

63062001926 นางสาวศศิวิมล ผลประเสริฐ

63062001927 นางสาวนุจเรต วรรณสิน

63062001928 นายรชต สบาย

63062001929 นางสาวตุลยา ตุลาธร

63062001930 นายธนวัฒน� ปวงคํา

63062001931 นายศราวุธ พุทธธรรม

63062001932 นางสาวกิตติญา สุระสาย

63062001933 นายทิวา ปาอินทร�

63062001934 นายนิรันดร� เอี่ยมสําอางค�

63062001935 นางสาวไพลิน คุ5มถัย

63062001936 นายดนุพล นุ มสกุล

63062001937 นายณรงค�ชัย คําหงษ�

63062001938 นายปรินทร พ่ึงพิง

63062001939 นางศิริอร รักษาเมือง

63062001940 นายณัฐพล ศรีพัตร

63062001941 นางสาวนฤมล เรืองโสภา

63062001942 นางสาวเนตรชนก ชุ มผึ้ง

63062001943 นางสาวทิพวัลย� ลบแท น

63062001944 นายวิทธวัช ตันอ5วน

63062001945 นายกิตติภัฏ ไหมละเอียด

63062001946 นายอภิรัตน� สมบัติมาก

63062001947 นางสาวนวลน5อย พ วงไพโรจน�

63062001948 นางสาวจินตนา มีเนาว�

63062001949 นางสาวสุนันทา พิมกุล

63062001950 นางสาวพรศิริ พงษ�รูป
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63062001951 นางสาวรุ งนภา ทะยะ

63062001952 นายวรวิทย� โพธิเวชกุล

63062001953 นางสาววรนัน เจริญสุข

63062001954 นายวรรณลภย� กลิ่นมาลัย

63062001955 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ เล5า

63062001956 นางสาวปJทมา เกษมสุข

63062001957 นายคมกริช คําชมภู

63062001958 นางสาวสุพิชญา ไพเราะ

63062001959 ว าที่ รต.ณัฐพล บุญเขียวบุตร

63062001960 นายคชาชีพ แก5วเพ็ชร

63062001961 นางสาวกุลภรณ� ภิรมย�รักษ�

63062001962 นางสาวพัชรียา จาดสกุล

63062001963 นางสาวรุ งนภา สีชมภู

63062001964 นายนพรุจน� นนท�ไกร

63062001965 นางสาวอรุณรัตน� ม วงทอง

63062001966 นางสาวปJญจพร ภูถอดใจ

63062001967 นายชิติพัทธ� ต ออิ่น

63062001968 นายโชคชัย พิมณะวัน

63062001969 นายนิกร ปองป\า

63062001970 นางสาววิชุดา มัครมย�

63062001971 นายวุฒิสิทธ์ิ จําปาทอง

63062001972 นางสุนันทา จันทร�เกษม

63062001973 นางสาวกุลณัชพรณ� ปุณณ�พัฒคุณากิจ

63062001974 นางสาวสายรุ5ง พลอยเนียม

63062001975 นางสาวชญานิศวร� รวีป8ยะโรจน�

63062001976 นางสาวณัฐนิชา ก5านแก5ว

63062001977 นางุสุภาพร ภู พิมล

63062001978 นางสาวศศิณา ชูอาษา

63062001979 นางสาวปาริฉัตร สิงห�หา

63062001980 นายพิพัฒน� น5อยหนองหว5า
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63062001981 นางสาวอัมพร เพียสา

63062001982 นายจิรพงศ� เออ5าย

63062001983 นางสาวอาภาพร บันเทา

63062001984 นางสาวกนกทิพย� เสาวดี

63062001985 นางสาวศิริลักษณ� มูลบรรจง

63062001986 นางสาวิตรี ตายัน

63062001987 นางสาวสุวรรทา กําจร

63062001988 นายนิติภูมิ มารวย

63062001989 นางสาวเกศินี แก นจันทร�

63062001990 นางสาวเพชรลดา เนื่องมัจฉา

63062001991 นางสาวภัทรวดี สุภาพ

63062001992 นางสาวกัญญาภัค ดอกแก5ว

63062001993 นายกิตติคุณ แซมหิรัญ

63062001994 นายธนภัทร ส งกลิ่น

63062001995 นางสาวโสรญา ภาคสระศรี

63062001996 นางสาวกัลย�สุดา มลิวัลย�

63062001997 นางภาสินี สายแปง

63062001998 นายชวกร ทองสุข

63062001999 นายไมตรี ไชยสีดา

63062002000 นางสาวธนพร ฦาชา

63062002001 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ทอง

63062002002 นางสาวอนงค�ลักษณ� ไชยหงษ�

63062002003 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�สวัสด์ิ

63062002004 นายณัฐพงษ� นันทวงค�

63062002005 นางสาวชนิดา แจ5งศิลาอาจ

63062002006 นายณรงค�ฤทธ์ิ นุ มเจริญ

63062002007 นางสาวก่ิงกาญจน� จันทะโชติ

63062002008 นายสมศักด์ิ ดิเจริญ

63062002009 นางสาวซารีนา ทวีพูล

63062002010 นายสิทธิพล วิมลภักตร�
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63062002011 นางสาวชไมพร งามอาการ

63062002012 นายธีรพงษ� ประพันธ�

63062002013 นายนเรศ ทรงศรี

63062002014 นางสาวพรหทัย รัตนวิศิษฎ�

63062002015 นางสาวประภาพร นาคลา

63062002016 นายพิชิตพงษ� เทียบเฮียง

63062002017 นางสาวชุดดาณัฏฐ� สาธิตวงศ�เจริญ

63062002018 นายณัฐพงษ� มินาคา

63062002019 นายชิษณุพงศ� นอกพิมพ�

63062002020 นายพิทักษ� โรหิตเสถียร

63062002021 นางสาวณัฐสุภา ยาตรี

63062002022 นายสุรศักด์ิ หนูสุวรรณ

63062002023 นางสาวสุทิศา ธรรมมงคล

63062002024 นางสาวกรรณิการ� เผือกสีสุข

63062002025 นางสาวบุณยาพร จองหวอ

63062002026 นางสาวดนุช โพธ์ิศรีสูง

63062002027 นายมนตรี แซ โค5ว

63062002028 นายนวพล ภู ประดิษฐ�

63062002029 นางสาวมลฤดี ชมทอง

63062002030 นางสาวอัยรดา อาจต5น

63062002031 นางสาววัชรินทร� พุทธิพงษ�

63062002032 นางสาวชฎาภรณ� ยันนาคี

63062002033 นางสาวอุไรพรณ� ใจมูล

63062002034 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณมณี

63062002035 นายสุรชัย บุญกอง

63062002036 นายอรรถสิทธ์ิ ทาโทน

63062002037 นางสาวขนิษฐา เข็มทอง

63062002038 นางสาวณัฐกานต� ทาสร5าง

63062002039 นางสาวบัวทอง โนยลาด

63062002040 นายปริวัติ สังข�ทอง
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63062002041 นางสาวกาญจนา ดาวไธสง

63062002042 นายบุญญฤทธ์ิ เจริญบุญญาฤทธ์ิ

63062002043 นายเกษมศักด์ิ กุ มเรือง

63062002044 นายภาณุเดช ตังครโยธิน

63062002045 นางสาวลลิตา จันทะราช

63062002046 นายนิติพัฒน� ชาญทุม

63062002047 นางสาวศิริลักษ� ไทยพริ้ง

63062002048 นางสาววิพาพร พิณทอง

63062002049 นางสาวปJนนิดา ไชยสาร

63062002050 นายสุเมธ ปJ9นงาม

63062002051 นางสาวจุฑามณี คงถาวร

63062002052 นางสาวโชติกา แสวงงาม

63062002053 ว าที่ร5อยตรีวีระชาติ ด5วงฉุย

63062002054 นางสาวนิตยา เงยไชย

63062002055 นายเนติกฤต ฤทธ์ิทอง

63062002056 นายชัยวัฒน� จอมเกาะ

63062002057 นางสาวชนัญชิดา คล องแคล ว

63062002058 นางทิพย�รัตน� ใจวัง

63062002059 นางสาววิชุตา สว างเนตร

63062002060 นางสาวเอื้อมพร อาจยัง

63062002061 นางสาวปารวี ภาใจธรรม

63062002062 นายศิริมงคล ชูชมชื่น

63062002063 นายไพศาล เปรมชื่น

63062002064 นางสาวศรัณยา จูอําไพ

63062002065 นางสาวจินตนา ดอกคํา

63062002066 นางสาวทิตยา สมเสนาะ

63062002067 นายจักรกริช ชาญตะคุ

63062002068 นายณัฐภัทร ดีหลาย

63062002069 นางพัชวลัญข� สุพร

63062002070 นางสาวธิติยา บุญมา
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63062002071 นายอภินันท พันเรือง

63062002072 นางสาวสุรัญชนา วิปุละ

63062002073 นางสาวจิณณรัตน� แกมกล5า

63062002074 นางสาวเยาวลักษณ� แก5วคําปอด

63062002075 นายวัชรพงษ� ธรรมะ

63062002076 นางสาวพรรณิดา จิตโชติ

63062002077 นางสาวอัจฉรา ซ่ือสัจลือสกุล

63062002078 นายเกตุตะวัน เดชทะศร

63062002079 นางสาวศุภิสรา แก นสี

63062002080 นายพีระพงษ� เนาท าแค

63062002081 นางสาวชนมน แย5มชื่น

63062002082 นายวรงค� จุ5ยดอนกลอย

63062002083 นางสาวบุษกร จิตสุนทร

63062002084 นางสาวขวัญดาว จับเผือก

63062002085 นางสาวสุนันทา สิงหาทุม

63062002086 นางสาวนสิญา นพรัตน�ลาภ

63062002087 นางสาวศศิพร กลิ่นหอม

63062002088 นายคฑาวุธ นันตSะภาพ

63062002089 นายสิทธิพงษ� เรือนคํา

63062002090 นางสาวอักษรสวรรค� อาจวิชัย

63062002091 นางสาวธิดารัตน� สมสารี

63062002092 นางสาวนภัสกร สงวนหงษ�

63062002093 นางสาวจิราภรณ� ม่ันคง

63062002094 นางสาวดารารัตน� ศิริวรรณ

63062002095 นางสาวจันทร�จิรา ทวีนุช

63062002096 นายขจรศักด์ิ แช มพุทรา

63062002097 นายจิรพงษ� จันทร�ทอง

63062002098 นางสาวพิมพ�ลภัส ช วงจันทร�

63062002099 นางสาวมยุรี ซ่ือจริง

63062002100 นายประสิทธ์ิ ทูคํามี
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63062002101 นางสาวธิติมา เจริญกาเด็ด

63062002102 นางสาวอัญชลี ใหมเจริญ

63062002103 นางสาวสุฐิตา มนัสสกุล

63062002104 นางสาววิชญาดา เจริญไทย

63062002105 นางสาวเกษร ทองจันทร�

63062002106 นางสาวสิริณ ลําเจียก

63062002107 นายฉัตรตรินทร� ตรีสัตยกุล

63062002108 นางสาวอรอุมา งามพิทย�

63062002109 นางสาวลักขณา สรวงสมบูรณ�

63062002110 นางสาวประภาพร สุนทรวิทย�

63062002111 นางสาวจิราพร แก5วอุดม

63062002112 นายเสกสรร กันธิยา

63062002113 นางสาวลักคณา ดีล5วน

63062002114 นางสาวพัชรี เสมอภาค

63062002115 นางสาวภัทรียาธร อ่ํารอด

63062002116 นายทรงพล กระมูลโรจน�

63062002117 นางสาวณิชชารีย� สิงห�ทอง

63062002118 นางสาวชญนต เครือม วง

63062002119 นางสาวคีรภัทร อามีน

63062002120 นางสุวรรณา บัวกลาง

63062002121 นางสาวธันยธรณ� เพชรตะก่ัว

63062002122 นางสาวฐานิดา มะลิพวง

63062002123 นางสาวเสาวรส ศรีรักษา

63062002124 นายคงธนา นันทวนิช

63062002125 นางสาววาสนา หอระตะ

63062002126 นางสาวสุมาลี ชัยศรี

63062002127 นางอุสา ตันติชาติ

63062002128 นางสาวขนิษฐา กิจเจริญโชค

63062002129 นายเชาวรินทร� กลิ่นเจริญ

63062002130 นางสาวสุกัญญา แซ ซ้ิม
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63062002131 นายณัชพล ชูชาวนา

63062002132 นายฤทธ์ิพิพรรธน� บุญเฮียง

63062002133 นายชยางกูร ภูสดศรี

63062002134 นางสาวอังคณา ถาแก5ง

63062002135 นายกมล เจติยวรรณ

63062002136 นางสาวป8ยะฉัตร โซตัง

63062002137 นายเนติพงษ� ศรศรี

63062002138 นายกันต�ธิทัต อนันทวัธน�

63062002139 นายภิภพ พรหมอินทร�

63062002140 นายภาคภูมิ สิทธินนท�

63062002141 นายสุธินันท� แก5วทุ ง

63062002142 นางสาวมนัสนันท� กมลศรี

63062002143 นางสาวนันทิยา ปJญญาสิทธ์ิ

63062002144 นางสาวชนากานต� อินษร

63062002145 นายเศรษฐพงษ� อ อนสง

63062002146 นายศิริพงษ� อยู สะบาย

63062002147 ว าที่ ร.ต.จิรติพัชร เพ็ชรกูล

63062002148 นางสาวสกาวรัตน� โทปุรินทร�

63062002149 นายชาญชน บุญจันทร�

63062002150 นางบังอร มีจันที

63062002151 นายสกล ผันนะรา

63062002152 นางสาวรุ งนภา สําอางค�อินทร�

63062002153 นางสาวสริตา ดาบลาอํา

63062002154 นายปรีชาพล เณรศิริ

63062002155 นางสาวปาณิศา ด5วงนวม

63062002156 นายชานนท� ชัยศิริ

63062002157 นางสาววัชราภรณ� รักสฐาน

63062002158 นายชาญวิทย� พรขํา

63062002159 นางสาวปนัดดา ไม5จันดี

63062002160 นางสาววราภรณ� เพียรธัญญกรณ�
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63062002161 นายสันติภาพ พันธ�สนิท

63062002162 นายปณวัฒน� มีรส

63062002163 นางสาวฤดีรัตน� จําปาแดง

63062002164 นางสาวศศิธร ลือชัยธีรกุล

63062002165 นางสาวสุดารัตน� คชเฉลียง

63062002166 นายจิระเดช ทิมสุกใส

63062002167 นายคณวัฒน� พุฒตาล

63062002168 นางสาวจรีวรรณ บุตนนท�

63062002169 นายศักด์ิชาย หมัดละ

63062002170 นางสาวปาริษา บุญมา

63062002171 นายจิตติพงษ� พุ มหนองเปYด

63062002172 นางสาวฐิติชญา สังข�ทอง

63062002173 นายวัชระ ขันตา

63062002174 นายชนธัญ ดีวงค�

63062002175 นายธีระภัทร� เง้ือมผา

63062002176 นางสาววรัญญา พันธ�เพชร

63062002177 นางสาวอุษณี ทับทิม

63062002178 นางสาวนิติมา นุตโร

63062002179 นายสราวุธ ภู เอี่ยม

63062002180 นางสาวปรารถนา ตันสวัสด์ิ

63062002181 นางสาวสิริพร แสงทอง

63062002182 นางสาวสิริกัญญา เลิศล้ํา

63062002183 นางสาวสุจิตราภรณ� ศรีจันทร�

63062002184 นางสาวอาริสา ฤกษ�ใหญ 

63062002185 นายเลอศักด์ิ เจริญศรี

63062002186 นายสมศักด์ิ กองจันดา

63062002187 นายนพรุจ อิสระภาพ

63062002188 นายปารเมศ สุทธิผลิน

63062002189 นางสาวอรณี ม่ิงสสกุล

63062002190 นางสาวจินดารัตน� แก5วเกต
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63062002191 นางสาวประนอม ศิริเจริญ

63062002192 นายวีระยุทธ ใจประสงค�

63062002193 นางสาวปนัดดา สุขร Kงเรือง

63062002194 นางสาวจิราภรณ� จิตนาม

63062002195 นางสาวพัชรพร คําสินธุ�

63062002196 นางสาววราภรณ� วัชชวงษ�

63062002197 นางสาวปนัดดา บุญประกอบ

63062002198 นางนภัทร หาระโคตร

63062002199 นายพิศิษฏ� พรธนพงศ�เกษม

63062002200 นางสาวอ5อยทิพย� ตุ5ยเครือ

63062002201 นายสราวุธ ช วยเอี่ยม

63062002202 นายชัยวัฒน� เกาสันเทียะ

63062002203 นางสาวสุธิดา เฮงเจริญ

63062002204 นางสาวยศวดี ดอนพุทธา

63062002205 นายธรรมนูญ สัมพันธ�รัตนชัย

63062002206 นางสาววราภรณ� ขําละไมล�

63062002207 นายพรหมลิขิต แก5วประสิทธ์ิ

63062002208 นายชาตรี อิ่มเจริญ

63062002209 นายสุทิวัส สุมาวรรณ�

63062002210 นายคเชนทร�กฤษฎ� ชูสกุณประเสริฐ

63062002211 นางสาวสุระษา เพชรชื่น

63062002212 นางสาวชิดชนก บัวลอย

63062002213 นายเริงฤทธ์ิ นันทา

63062002214 นางสาวพรวรา แปลพรมราช

63062002215 นางสาวพิชามญชุ� ประดิษฐ�

63062002216 นายนิรุตต� สีประดู 

63062002217 นางสาวกิตติยา บุญรอด

63062002218 นางศิริลักษณ� วงศรี

63062002219 นายกนิษฐ� สุขะ

63062002220 นายพรรณศวัส ชัยชุมพร
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63062002221 นายทศพร ใจมา

63062002222 นางสาวอัณศยา เกิดกล5า

63062002223 นายจีรวัฒน� ดวงจิตต�

63062002224 นายพงศกร โก งพูคํา

63062002225 นางสิริพร ศรีเทพ

63062002226 นายธนู ใจเพียน

63062002227 นายมานิตย� มีพ วง

63062002228 นายศุภกร ชุมประทีป

63062002229 นางสาวธิดารัตน� บุญยืน

63062002230 นางสาววาสนา อนุรพันธ�

63062002231 นางสาวน้ําผึ้ง เรืองกัลปN

63062002232 นายภิระพล แก5วจํารัส

63062002233 นายทรงพล พุทธสุวรรณ�

63062002234 นายวันชาติ ธรรมสุวรรณ

63062002235 นายณัฐนนท� ชื่นอารมย�

63062002236 นางสาวกาญจนา เกตุมะยูร

63062002237 นางสาวเยาวภา เซ งเส5ง

63062002238 นางสาวมะลิวัลย� ดุษฎี

63062002239 นายปนิธิ ดาราสิทธ์ิ

63062002240 นายพงศกร ศิริจุ ม

63062002241 นางสาวนัยนา ชมภูเกษ

63062002242 นางสาวอุไร เสมอภาค

63062002243 นางสาวจิรพร ซ้ิมเทียม

63062002244 นางสาวกัลยาณี มีชัย

63062002245 นางสาวประทินญา สีโสภณ

63062002246 นางสาวรัตนาภรณ� เสนอใจ

63062002247 นายศรศักด์ิ พันธ�มาก

63062002248 นายนคร ทับศรี

63062002249 นางสาวเดือนเพ็ญ เสียงเลิศ

63062002250 นายณัฐพล วรรณวงษ�
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63062002251 นายชินวิทย� เลียงวงษ�สันต�

63062002252 นางสาวสุดารัตน� ทองเผือก

63062002253 นางสาวศศิ  ิสุขเจริญ

63062002254 นางสาวพรนิภา เข็มทอง

63062002255 นางสาวสวิตตา กางทอง

63062002256 นางสาววิชชุดา เทศจันทึก

63062002257 นางสาวณัฐริกา แสงจันทร�

63062002258 นางสาวสตรีรัตน� ปลั่งกลาง

63062002259 นายชนันธร สิงห�สวัสด์ิ

63062002260 นายสุวิจักขณ� บุญโจม

63062002261 นางสาวสุภาภรณ� เทียนขาว

63062002262 นางสาวพรธิพา จุพิมาย

63062002263 นายจรรยาวุฒิ เกตุบรรจง

63062002264 นางสาวโสรญา ภู สอาด

63062002265 นางสาวเมธาพัฒน� สร5อยสุวรรณ

63062002266 นางสาววรรวิสา อักษรศรี

63062002267 นางสาวการเกด ศรีพงษ�

63062002268 นางสาววิภารัตน� สวัสดี

63062002269 นายสมบูรณ� ทะเลสุข

63062002270 นางสาวสุพรรณญา สารี

63062002271 นางสาวพัดชา ศรีบุบผา

63062002272 นายโกเมศร� ศรีภูมิ

63062002273 นางสาวปาริชาติ จันทิราช

63062002274 นายยุพราช นุ มเจริญ

63062002275 นางสาวสุภาภรณ� แก5วขุขันธ�

63062002276 นางสาวภัทรวิจิตรา ซําสันเทียะ

63062002277 นายสุพจน� มณฑาพงษ�

63062002278 นางสาวปริชาติ ทองอินทร�

63062002279 นายวุฒินันท� สร5อยยุสนธ์ิ

63062002280 นายปริวัฒน� กํ่าแก5ว
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63062002281 นางสาววิภาพร ปUองลา

63062002282 นางสาวปนัดดา วิเจียน

63062002283 นางสาวมณีรัตน� ควรเสก

63062002284 นางสาวปาริชาติ ถ่ินสถิตย�

63062002285 นางสาวออรญา พลค5อ

63062002286 นายกฤษฎา สุกใส

63062002287 นางสาวณัฎฐธิดา สายประสาท

63062002288 นายจิรวัส ลา

63062002289 นางณัฐกานต� ฉัตรมนัสกุล

63062002290 นายพลวัฒน� มะเสมา

63062002291 นางสาวปภาวรินทร� นาชัยสินธุ�

63062002292 นายสมิทธ� จําปารัตน�

63062002293 นางสาวปวีณา พูลศิลปN

63062002294 นางสาวกุญแจฟา วงษ�ประสิทธ์ิ

63062002295 นายนรวรรธน� ผิวคํา

63062002296 นางสาวลัดดา อินทวงค�

63062002297 นางสาวดวงเนตร แนบเนื้อ

63062002298 นางสาวรุ งมณี ถุงเงินศิริ

63062002299 นางสาววนัชพร อินทร�เพ็ชร�

63062002300 นายศรัณยู จํารัสรักษ�

63062002301 นางสาวลักษิกา แก นแก5ว

63062002302 นางสาวศิรินพร บุญอุ5ย

63062002303 นางสาวนัชนัยต� เนื่องมัจฉา

63062002304 นางสาววลีชุดา ย นมรรคา

63062002305 นางสาววัลลี สีหนาท

63062002306 นางสาววิไลวรรณ หนาสมัย

63062002307 นายธวัชชัย สมพงศ�

63062002308 นางสาวรุ งเพชร ถาวร

63062002309 นางสาววงเดือน บุญรอด

63062002310 นางสาวมนัสตรา ตันหลี
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63062002311 นางสาวเบญจวรรณ เบียดกลาง

63062002312 นางสาวรัตติกานต� เลาะซําซู

63062002313 นางสาวณัฐธิดา ฉุนกล5า

63062002314 นางเกษนภา นววรรณกิจ

63062002315 นางสาวชลชนก พาหา

63062002316 นางสาวปราริญารัตน� กุลจิตติโภคิน

63062002317 นางสาวนฤมล เข็มธนู

63062002318 นางสาวธีรดา เกตมณี

63062002319 นางสาวอรญา พรมที

63062002320 นายชาญชัย ชัยหา

63062002321 นายอรรถสิทธ์ิ วิทาเวช

63062002322 นางสาวรัชนก พยายาม

63062002323 นางสาวจารีย� พ่ึงพรหม

63062002324 นางสาววรรณา สรเพ็ชร

63062002325 นายพิเชษฐ� เธอก่ิง

63062002326 นายเจตวัฒน� ดิษสงวน

63062002327 นางสาวสายทอง พานทอง

63062002328 นายบรรณสรณ� จันทนะ

63062002329 นางสาววิภาวี เปYงหน5อย

63062002330 นางสาวอรสา ทรัพย�เปT9ยม

63062002331 นายนิพนธ� ภาคภูมิ

63062002332 นางสาวสุกัญญา ตรีวงษ�

63062002333 นายพีรวัส พระจันทร�

63062002334 นางสาวอาลินดา แขมภูเขียว

63062002335 นายบัญชา แปUนงาม

63062002336 นางสาวพรทิพย� รัมมะบุตร�

63062002337 นายณัฏฐพล แดงด อน

63062002338 นางสาวสุภาวดี โตหยวก

63062002339 นางสาวพรธิภา มีกุล

63062002340 นายอนุพงศ� มีมาก
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63062002341 นางสาวบังอร นวลสุวรรณ�

63062002342 นายวงค�ตะวัน จันทร�ทิพย�

63062002343 นางสาวสุนันทิพย� อินกรรไกร

63062002344 นายนพรัตน� ชุ มแตง

63062002345 นายศราวุฒิ พงษ�สีดา

63062002346 นางสาวจันทกานต� นาคกุลบุตร

63062002347 นายยศภัทร อําพาศ

63062002348 นายประนพ เอี่ยมโสต

63062002349 นายวิรัตน� สุขเกษม

63062002350 นายฐาปกรณ� สุระขันธ�

63062002351 นางสาววนิดา รัตโน

63062002352 นายภูวิศ เสือโคล ง

63062002353 นางสาวพิชฌน�ชญาน�ดา วิบูรณ�กาญจน�

63062002354 นางมาราตรี ต5อนแก5ว

63062002355 นายพายุดาว สาทัง

63062002356 นายพงษ�พิทักษ� พงษ�พยุหะ

63062002357 นางสาวจินตนา คํายศ

63062002358 นางสาวปารารี ภิรมย�รักษ�

63062002359 นางสาวจันจิรา วิจิตรรัตน�

63062002360 นายอธิวัฒน� คงสุวรรณ�

63062002361 นางสาวศิริพร เจจือ

63062002362 นางสาววินิตตรา ดําริห�ศิลปN

63062002363 นางสาวจิราภา ตริดโน

63062002364 นางสาวสุฑามาศ เงินเต็ม

63062002365 นายจีราวัฒน� เนตรเจริญ

63062002366 นางสาวศิริรัตน� เพ็ขรศิริ

63062002367 นางสาวสุภาวดี ผลสอาด

63062002368 นายปฐมพงษ� ศรีมาลา

63062002369 นางสาวมนันยา หวังมาน

63062002370 นายพีรวิชญ� สร5อยสะใบ
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63062002371 นางสาวอมรรัตน� ม วงจีน

63062002372 นายศรัญXู อ วมขันธ�

63062002373 นายกฤษณพงศ� แย5มแสน

63062002374 นางสาวโชติรส บะสุรินทร�

63062002375 นางสาวพัณณ�ชิตา จิรโชติธนานันต�

63062002376 นางสาววิลาวรรณ โสมดี

63062002377 นายบุญมี เข็มทอง

63062002378 นายอัศนี ม่ันเจริญ

63062002379 นายกฤษณะ อ อนชุลี

63062002380 นางสาวอรปรียา ไวงาน

63062002381 นายสมัทศุกร� ขันติทอง

63062002382 นายอภิสิทธ์ิ วารีรัตน�

63062002383 นางสาวกติญา สําโรงแสง

63062002384 นางสาวณัฐพร นุ มเจริญ

63062002385 นายบรรจง กิจไทย

63062002386 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณ�

63062002387 นายป8ลันธน� หงษ�น5อย

63062002388 นางสาวกนิษฐา พิสพล

63062002389 นางกนกวรรณ คําวิลัย

63062002390 นางสาวทิพวัลย� เรืองหิรัญวนิช

63062002391 นายเศกสิทธ์ิ อําภัยรัตน�

63062002392 นางสาวศิริวรรณ มีแสงเพชร

63062002393 นางสาวพลับพึง มาทํามา

63062002394 นางสาวพิจิตรสุข สุขเกษม

63062002395 นายนนทกร มูลทา

63062002396 นางสาววรรณรัชต� ไม5งาม

63062002397 นางสาวพรรณี พ่ึงสวัสด์ิ

63062002398 นายเจตรินทร� ปลิดเพชร

63062002399 นายธนกร ทับทิมศรี

63062002400 นายโชติ พักตร�ใส
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63062002401 นางสาววโรชา กิมเต็ก

63062002402 นางสาวรัตน�ธะญา สมสีแสง

63062002403 นางสาววิไลวรรณ นวลไธสง

63062002404 นายกานต�กวิน ศิลาวาริน

63062002405 นางสาวเจนจิรา ข5อเปTZย

63062002406 นายป8ยะศักด์ิ อกนิษฐวงศ�

63062002407 นางสาวสุธิชา สุรัตนะ

63062002408 นายวัชรพงษ� จูกุล

63062002409 นายนรากร นรินทรางกูล ณ อยุธยา

63062002410 นายธวัชชัย ตรงด านกลาง

63062002411 นายเอกพล จุฬาพรพรหมณ�

63062002412 นางสาวอมรรัตน� อ อนอรรถ

63062002413 นางสาวจันทรัตน� กุลวรวานิชพงษ�

63062002414 นายเดโชพล โล ห�แจ ม

63062002415 นายเมธี ธวัชเมธานันท�

63062002416 นางสาวณทิพรดา ภรณ�วิลาจันทร�

63062002417 นางสาวอิงฟUา กอสาลี

63062002418 นายสุรสิทธ์ิ พรหมมารักษา

63062002419 นางสาวมุกขรินทร� เอี่ยมอุไร

63062002420 นางสาวฐิติภรณ� หนูรี

63062002421 นางสาวอารีย�รัตน� คณะทอง

63062002422 นางสาวปุณยนุช คาระมาตย�

63062002423 นายสมัคร คําเย5า

63062002424 นายวีระ คล5ายไพฑูรย�

63062002425 นางสาวคณิษญาทัศ ยลไพบูลย�

63062002426 นางสาวณัฐธิดา เครือเพ็ชร�

63062002427 นางสาวจินตนา เฉลิมศรี

63062002428 นางสาวมนวดี บุบผาวรรณ�

63062002429 นางสิริรัตน� ธีระกุล

63062002430 นางสาวรัตนาพร จ ายศิริ
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63062002431 นางสาวจันทิมา กุมภัณทอง

63062002432 นางสุชาดา สัจจารักษ�

63062002433 นางสาวทิพย�สุดา สินพรหมราช

63062002434 นางสาววราภรณ� เย็นใจ

63062002435 นางจิตต�กาญจนา หาวัน

63062002436 นายวุฒิพล เครือผือ

63062002437 นางสาวอรุณโรจน� ลือสี

63062002438 นายธนานันท� สงวนศรี

63062002439 นายนฤวร พลอยวิเลิศ

63062002440 นางสาวนภาพร พานิชวัฒนะ

63062002441 นายวานิตย� หอมขุนทศ

63062002442 นางสาวมณีรัตน� สุภาพุฒ

63062002443 นายเฉลิมพล บุญเกิดสุ ม

63062002444 นางสาวทิพวรรณ ศรีดา

63062002445 นางสาวสุพิชฌาย� จงทําดี

63062002446 นางสาวชนิศา มงคลไว

63062002447 นางสาวหงษ�ฟUา ทับทิม

63062002448 นายสุรเชษฐ� กิจสนิท

63062002449 นางสาวปนัดดา บุญปราบ

63062002450 นายสิริราช จัดนอก

63062002451 นางสาวเจริญ ระสา

63062002452 นางสาวอัญชลี ป89นเพชร

63062002453 นางสาวขวัญฤทัย พูลเพ่ิม

63062002454 นายศรายุทธ กุลศรี

63062002455 นายกรกช พาเรียง

63062002456 นายพงศ�พัฒน� แกมจินดา

63062002457 นางสาววาริน สุริยา

63062002458 นายนครินทร� จ้ีเพชร

63062002459 นางสาวสาลินี ยุทธสิงห�

63062002460 นางสาวสุพรรษา เพียซุย
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63062002461 นายภาณุพงษ� ประทีป

63062002462 นางสาวเมตตา สาระพงษ�

63062002463 นางสาวขวัญยืน เพ็งพันธ�K

63062002464 นางสาววันดี สรวมศิริ

63062002465 นายวันทรงชัย จันทร�วงค�

63062002466 นางสาวอาภาพร พลอยวิเลิศ

63062002467 นางสาวรวงทอง ม่ังมูล

63062002468 นางสาววันชนิกา บุญลอย

63062002469 นายณัฐพล มีงามดี

63062002470 นางน้ําทิพย� วินุวงษ�ศรี

63062002471 นางสาวสุภาวดี พรมเกษ

63062002472 นางสาวรัศมี กันภัย

63062002473 นายมานพ พันจีบ

63062002474 นายกฤษฎา จันทร�นาลาว

63062002475 นายอิสรา วันชา

63062002476 นางสาวอุไรวรรณ ทองใบ

63062002477 นางสาวสุดารัตน� คําอุทธา

63062002478 นางสาวราตรี ฉอ5อนครบุรี

63062002479 นายรุ งภพ แซ ตัน

63062002480 นางสาวปทิตตา ท5วมสุข

63062002481 นางสาวมานิกา ชุนหะศรี

63062002482 นางสาวจิราภรณ� ร าเริง

63062002483 นางสาววาสนา ทรงพินิจ

63062002484 นางสาวกุสุมา อยู สุข

63062002485 นางกณภัทร ซ5ายเกลี้ยง

63062002486 นายสมิทธิชาติ สุวรรณโชติ

63062002487 นางสาวป8ยะนุช มานะกูล

63062002488 นางสาวกนกพร มาลีศรี

63062002489 นางสาวกัลยรัตน� พรหมพนัส

63062002490 นางสาวกัญญารัตน� ปะทิเก
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63062002491 นางสาวกานต�รวี แตงดี

63062002492 นางสาวปรีนุช เกษมุติ

63062002493 นางสาวสิรินทร� สว างพันธ�

63062002494 นางสาวรุ งฤดี นุชสมบัติ 

63062002495 นางสาววาสนา แซ ว าง

63062002496 นางสาวธิติมา เอี่ยมสอาด

63062002497 นายเสริมมิตร จิตพิลา

63062002498 นายจักรพงษ� กองจันดา

63062002499 นางสาวพิชญา นาทันริ

63062002500 นางสาวณธษา อัครธนะวุฒิ

63062002501 นายนริน พฤกษุโช

63062002502 นางสาวขรินทร�ทิพย� พิมพาด

63062002503 นางสาวปูชิตา มีคาม

63062002504 นายป8ยะพันธุ� พูนพล

63062002505 นางสาวนฤมล พาลึก

63062002506 นายคมสัน คชพลาย

63062002507 นางสาวนภาพร วิบูลย�

63062002508 นายปวีณ อิ่มหนํา

63062002509 นายอภิวัฒน� จงรักษ�

63062002510 นางสาวกวินทิพย� บุญยะวัตร

63062002511 นางสาวสุภานัน น5อมระวี

63062002512 นายเปT9ยม โพธ์ิงาม

63062002513 นางสาวศศิวิมล เสือหล5า

63062002514 นางสาวกัณฐิมา เสนารักษ�

63062002515 นายอนุวัฒน� ปรีชาชาญ

63062002516 นางสาวฤดีกร โทไข ษร

63062002517 นายอรรถวุฒิ อุ5ยคํา

63062002518 นางสาวเจตนริน คําจันทร�

63062002519 นางสาวกันยรัตน� โพธ์ิอําพล

63062002520 นางสาวประภัสสร แก5ววิลัย
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63062002521 นางสาวชูใจ มะลิรัมย�

63062002522 นางสาวทับทิม เดชพิพัฒน�

63062002523 นางสาวทัศวรรณ สิงสีทา

63062002524 นางสาวทรายขวัญ แท5สูงเนิน

63062002525 นางสาวปวีณา นิ่มน5อย

63062002526 นายธีรเดช หอมกลิ่น

63062002527 นางสาววิลาสินี พิชัยยศ

63062002528 นางสาวธนาภรณ� ตาเวียง

63062002529 นายเอกราช มณีชัย

63062002530 นางสาววรัญญา แวงธรรมรงค�

63062002531 นายศิริโชค เอี่ยมสอาด

63062002532 นางสาวนาตยา ดีย่ิง

63062002533 นายธนวรรธ� มูลรังศรี

63062002534 นางสาววราภรณ� นิลทรัพย�

63062002535 นางชนากานต� โพธ์ิงาม

63062002536 นางสาวขนิษฐา จําปาพันธ�

63062002537 นางอารีญา วงค�สมบูรณ�

63062002538 นางสาววิกัญดา ชุมภู

63062002539 นายพงษ�เทพ อัศวยืนยง

63062002540 นายเกียรติศักด์ิ แจ5งดี

63062002541 นายพชรพล ยุบลนิตย�

63062002542 นางพิมพา ศรีภุมมา

63062002543 นายศราวุธ เหมือนเพชร

63062002544 นายปราการ พุดจันทึก

63062002545 นางสาววิราวรรณ ดาอาษา

63062002546 นางสาวเสาวภา นาเมืองรักษ�

63062002547 นายวีระศักด์ิ การบุญ

63062002548 นายธนกฤษ ต้ังจิตต�ดี

63062002549 นายสหภูมิ เรืองไชย

63062002550 นางสาวบุณฑริกา เปรมานุพันธ�
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63062002551 นางสาวรัณญานุช บุญจาศิริ

63062002552 นายพงศกร ทมินเหมย

63062002553 นางสาวกนกกาญจน� บุญมี

63062002554 นายสราวุธ คําล5าน

63062002555 นางสาวจุฑาทิพย� โพธ์ิสูงเนิน

63062002556 นางสาวน้ําผึ้ง จันทิวาสารกิจ

63062002557 นางสาวอังคณา ลําเต็ม

63062002558 นางสาวสุวรรณพร ถาพร

63062002559 นายอํามริต คงขึม

63062002560 นางสาวพัฒชรี รักษา

63062002561 นายฤทธิชัย สุขทั่วญาติ

63062002562 นางสาวมานิตา แก5วล้ํา

63062002563 นางสาวอุบลวรรณ บัวพันธุ�

63062002564 นายกฤษปภัส กลิ่นศิริ

63062002565 นางสาววรรณภา บู ทอง

63062002566 นางสาววิริยาภรณ� เหมือนดํา

63062002567 นางสาวอุราภรณ� พิมพ�บูลย�

63062002568 นางสาวคล5ายวาด แซ เอี้ยว

63062002569 นางสาวกุลพะสอน สุขพันธ�

63062002570 นางสาวกรรณิการ� สุขจิตร

63062002571 นายสุธีย� ปรีรัตนเจริญสุข

63062002572 นายวสันต์ิ แขกวงษ�

63062002573 นางสาวจุรีพร ศรีเมือง

63062002574 นางสาวกาญจนาณัฐ แก5วสุขา

63062002575 นางสาวณัฐรนัน แสนสุข

63062002576 นางสาวอรฤทัย วิชาสูตร�

63062002577 นายนนทวัฒน� มะลิซ5อน

63062002578 นายอุรุพงศ� ขาวเขียว

63062002579 นายอานนท� ไชยยนต�

63062002580 นายกิตติพงษ� ภาสดา
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63062002581 นางสาวจิราวรรณ ภาคมฤค

63062002582 นายพงษ�พัฒน� คําศิริ

63062002583 นางสาวหรรษลักษณ� ปJZนขอม

63062002584 นางสาวนิภาพร วิชัย

63062002585 นางสาวฐิติมา พูลสวัสด์ิ

63062002586 นางสาวสิริกาญดา บุญปลูก

63062002587 นายอภิสิทธ์ิ เขียวสลับ

63062002588 นางสาววราภรณ� ขนานไพร

63062002589 นางสาวปาริฉัตร ปานทอง

63062002590 นายกฤชพล แหนบนาค

63062002591 นายชัชนันท� กันยาณี

63062002592 นายณภัทร บํารุงถ่ิน

63062002593 นายเจริญศักด์ิ วินทะไชย

63062002594 นางสาวนิภาวรรณ โพธิสอน

63062002595 นางสาวกนกพร ไสยันต�

63062002596 นางสาวกัลยา มังคะละ

63062002597 นางสาวภัคชุดา สงวนแก5ว

63062002598 นายทวนทอง โพธิมากูล

63062002599 นางสาวทิวาภรณ� สุวรรณ�

63062002600 นางสาวอนงค� เหล าขาล

63062002601 นางสาวตรองตะวัน เนตรเจริญ

63062002602 นายไกรศร ยุงกลาง

63062002603 นางสาวลลิตา วงษสกุลทอง

63062002604 นายชนาธิป พิณโส

63062002605 นายพิทักษ� วอนอก

63062002606 นางสาวรุ งนภา บุราณสุข

63062002607 นางสาวบุณยานุช บุญขัน

63062002608 นางสาววิศรุตา สูนไธสง

63062002609 นางสาวกฤติยา มะลิวัลย�

63062002610 นายป8ยะศักด์ิ วิมลภักด์ิ
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63062002611 นายฉันทเดช สายทอง

63062002612 นายโชคชัย ชัยมูล

63062002613 นายจารุวัฒน� สาระทะ

63062002614 นางสาวชุติมา มณีคง

63062002615 นางสาวฐิติมา ถนอมสิน

63062002616 นางสาวเสาวลักษณ� ตฤณธวัช

63062002617 นางสาวพรรษชล พงษ�พิละ

63062002618 นายนัฐวุฒิ นันทอง

63062002619 นางสาวพชรพร สนสุภาพ

63062002620 นางสาวทัศนีย�วรรณ สังข�แก5ว

63062002621 นายวันชัย สีหะคุล

63062002622 นายยงยุทธ พูลพันธ�

63062002623 นายณชัย สีฮอแก5ว

63062002624 นางสาวสุภาพร พิมพ�ทอง

63062002625 นางสาวธิติมา ลายสุวรรณ

63062002626 นางสาวนิรันดร�ญา มาจําเนียร

63062002627 นายปฏิพล โอชารส

63062002628 นางสาวบุษยามาศ ชุ มเชื้อ

63062002629 นางสาวศิริลักษณา อนุลาวัพพ�

63062002630 นายธีรภัทร� บุตะวงษ�

63062002631 นางสาวเกศลิน โตศิริ

63062002632 นางสาวนิลวรรณ ไมตรีจิตต�

63062002633 นายเจริญวัย กลิ่นเกลา

63062002634 นายสมโภช ม่ันอยู 

63062002635 นางสาวขวัญจิรา กว5างทุ ง

63062002636 นายณัฐพันธุ� ปJญโย

63062002637 นายธวัชชัย แสนสุข

63062002638 นายณัฐภควัต คําตา

63062002639 นางสาวนงนุช ไชยยนต�

63062002640 นายไกรสร เกตุเนียม
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63062002641 นางสาวพรนภา ธรรมสร

63062002642 นายอิทธิฤทธ์ิ แก5วประสิทธ์ิ

63062002643 นางสาวรุ งกมล ประทุมมี

63062002644 นายประเสริฐ ศิริถ5วยทอง

63062002645 นางสาวคุณัญญา โพธ์ิปJZน

63062002646 นางสาวกฤติญาภรณ� สุวรรณหงษ�

63062002647 นางสาวนุชนาฎ สุขเจริญ

63062002648 นางสาวอนิลธิตา ขําละมัย

63062002649 นางสาวยุพาพร อาดี

63062002650 นายสารัช แก5ววิจิตร

63062002651 นางสาวณัฎฐนิช โพธิวรรณ

63062002652 นางสาวเกศกนก ปุริเกษม

63062002653 นางสาวนุชรี กลมเกลียว

63062002654 นายกิตติศักด์ิ ตินะโส

63062002655 นายกีรติ น้ําผึ้ง

63062002656 นางสาวจุฑารัตน� สันดิตถ�

63062002657 นางสาวจารุณี สิงห�เงิน

63062002658 นายทินกร สีสุวงษ�

63062002659 นางสาวสุมิตรา บุตสีทา

63062002660 นายวุฒิพรหม กระแสรสินธุ�

63062002661 นางสาวเพชราภรณ� คุ5มประสงค�

63062002662 นางสาวกิตติมา ขํารักษ�

63062002663 นางสาวมยุรา หอมจันทร�

63062002664 นายอภิสิทธ์ิ ภูมี

63062002665 นางสาวกนิษฐา ตามตะขบ

63062002666 นางสาวนันทวรรณ วงษ�สิงห�

63062002667 นายสุรเดช คนคล อง

63062002668 นายวรพจน� โผภูเขียว

63062002669 นางสาวนิจจารีย� คลองขุด

63062002670 นางสาวกนกวรรณ นิลพลับ
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63062002671 นายศักดา ไหวพรม

63062002672 นางสาวฤดีภรณ� น5อยลาศ

63062002673 นายสารัตน� เพ่ิมชาติ

63062002674 นางสาววิไลพร ศุขประสงค�

63062002675 นายสุชาติ ศรีละ

63062002676 นางสาวพัชรี เฉลียวฉลาด

63062002677 นางสาวสิมิลัน ไชยนาน

63062002678 นางสาวภัทร�ชวัลกร เปTยศรี

63062002679 นายอภิรัช ชาวแหลง

63062002680 นางสาวนันทนา นรารัตน�

63062002681 นายวศิน รัตนชัยชาญเจริญ

63062002682 นางสาวสุนีรัตน� ดีเทศ

63062002683 นายเทพพิทักษ� ศรุตาเจริญวัฒน�

63062002684 นางสาวเยาวลักษณ� บุญมา

63062002685 นางสาวลลิสา มอญคํา

63062002686 นายเวชวุฒิ วิบูลย�พืช

63062002687 นางสาวอนันทิญา กิตติยานนท�ชัย

63062002688 นางสาววลัยภรณ� โฉมเฉลา

63062002689 นางสาวธนาภา กระแสร�เพ่ิม

63062002690 นางสาวศุภิสรา บัวเพ็ชร

63062002691 นางสาวณัฐฐาพร รัตนพงศ�

63062002692 นางสาวกชกร จันโท

63062002693 นายสุรสิทธ์ิ ศิริวรรณ

63062002694 นางอัญชลี วิเศษกุล

63062002695 นายสุทธิพันธ� ป8งมา

63062002696 นายธีระศักด์ิ ใจศรี

63062002697 นางสาวทิพย�ธิดา อุดมทวี

63062002698 นางสาวพิมพ�พร แก5วสุขใจ

63062002699 นายสมชัย มุลสุข

63062002700 นายอนุวัฒน� จิตรรงค�
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63062002701 นางสาวอัฐภิญญา นิลบุตร

63062002702 นางสาวพรปวีณ� สุทธพันธ�

63062002703 นายวชิระ ชุ มแสง

63062002704 นางสาวกัลยาณี ภูสีน้ํา

63062002705 นางสาวศุภลักษณ� เสือเรือง

63062002706 นางสาวอริศรา เล็กทุ ม

63062002707 นายภุชพงษ� ล5อมในเมือง

63062002708 นายศราวุฒิ ทําเลดี

63062002709 นายวีระยุทธ ชาญเพราะ

63062002710 นางสาวอัมพิกา นาคสุรินทร�

63062002711 นายจตุพร จันทะผิว

63062002712 นางสาวอัญชลีกร เบญจพรรณ�

63062002713 นายชานน ช5วนสกุล

63062002714 นางสาวศศิภา แซ จึง

63062002715 นางสาวธิดารัตน� เรืองประสาท

63062002716 นางสาวศิริพร แสงวิชัย

63062002717 นางสาวสุรัสวดี ทองทับ

63062002718 นายสุรศักด์ิ ศึกศิริ

63062002719 นายธนชัย ประสมหงษ�

63062002720 นางสาวกรรณธิมา ลิมป8ทีป

63062002721 นางสาวบุญญิสา บุญมา

63062002722 นางวรรณวิษา โพธ์ิเย็น

63062002723 นายวัชรพงษ� บุญเลิศ

63062002724 นางสาวอารียา เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา

63062002725 นายสงกรานต� อาลีอูสมาน

63062002726 นายสหรัฐ อินทิวาพร

63062002727 นายศุภชัย สมรักษ�

63062002728 นายนุชิต ทองเงิน

63062002729 นางสาวณัฐฐินันท� ปลาทอง

63062002730 นางสาวโชติรส ผักผ อง
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63062002731 นางสาวประกายฝJน คําภา

63062002732 นางสาวพัชรี บุญมาเลิศ

63062002733 นางสาวโชติรส ด5วงพียร

63062002734 นายพิชัย ผิวเกลี้ยง

63062002735 นายธนกฤต ขันตี

63062002736 นางสาวศศินา เสวิสิทธ์ิ

63062002737 นางสาวรุ งทิมาศ สมยินดี

63062002738 นางสาวศศิธร คําอินทร�

63062002739 นายวัฒนันท� เตชนันท�

63062002740 นางสาววนิดา เจริญวัฒนา

63062002741 นางสาวป8ยธิดา เพียซ5าย

63062002742 นางสาววาสนา แก5วแกมศรี

63062002743 นางสาวปลีณา เลาะเงิน

63062002744 ว าที่ ร.ต.หญิงพัชราภรณ� รอดลอย

63062002745 นายวรพงศ� ถิระศิลปN

63062002746 นางสาวเบญจวรรณ สารกาศ

63062002747 นายธีรศักด์ิ ชุนหศรี

63062002748 นางสาวจันทนา เจริญดง

63062002749 นายจิรวัฒน� ทรัพย�หนุน

63062002750 นายชัยทัศน� เขจะรานนท�

63062002751 นางสาวเกวลิน ธัญธรโชติวิต

63062002752 นายสุวัชชัย สัจวุฒิ

63062002753 นายเสถียร ตาดทอง

63062002754 นายวิทวัท พันธ�ใหล

63062002755 นายณัฐนันท� ไชยพลบาล

63062002756 นางสาวมยุเรศ สาระรัมย�

63062002757 นายณัฐพงศ�K บัวเพ็ชร

63062002758 นางสาวณัฏฐนิล สมศรี

63062002759 นายกิตพล ศรีกสิกิจ

63062002760 นางสาวนูริด5า หมัดโตSะแหลSะ
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63062002761 นางสาววิริน มะนิยะ

63062002762 นายกิตติพงษ� เลื่อมพักตร�

63062002763 นายวีรศักด์ิ ประชุมพล

63062002764 นางสาววิไลลักษณ� จุSตยัง

63062002765 นายณัฐพงศ� สุพรรณ�

63062002766 นายสราวุฒิ พูลมี

63062002767 นางสาวพิรดา จงกรฎ

63062002768 นางสาวฐิติมา ชอบอาภรณ�

63062002769 นางสาวเกณิกา จํารัสจันทร�

63062002770 นางสาวณัฐภรณ� พูลประเสริฐ

63062002771 นายธนพงศ� ขันทองแดง

63062002772 นางสาวนิตยา แก5วหาวงษ�

63062002773 นางสาวรัชดาภรณ� สอนพุดไทย

63062002774 นางสาวสมฤทัย เจนจัดการ

63062002775 นายจตุพร ปรัชญา

63062002776 นางสาวอารีรัตน� กุลสารี

63062002777 นางสาวณิภาพร ไพรวงษ�

63062002778 นายภาสวร รุ งสว าง

63062002779 นางสาวปุณยนุช บุญเฉลียว

63062002780 นางสาวศิริพร โตเจริญ

63062002781 นางสาวปาณิสรา ทองพาธรรม

63062002782 นายวินัย อู ทรัพย�

63062002783 นายวรวิทย� ไวยะเมธี

63062002784 นายทศพล จุไร

63062002785 นางสาวพรรณรายณ� เมธา

63062002786 นางสาวปนัดดา นามเสนา

63062002787 นายอนุชา เพชรแสน

63062002788 นายณัฐพงษ� นิธิกุล

63062002789 นางสาวกาญจนา เลิกนุช

63062002790 นางสาวสิริรัตน� ไพเรือง
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63062002791 นางสาวศศิธร ภิรมย�เขียว

63062002792 นางสาวปาริชาติ เกิดธรรม

63062002793 นางสาวทิพวัลย� หนองเทา

63062002794 นางสาวมณีรัตน� เจนขนบ

63062002795 นางสาวธิวรา ธรรมพันธ�

63062002796 นายอุดมพงษ� ธีระกุล

63062002797 นางสาวปณิดา เปลี่ยนแก5ว

63062002798 นางสาวกัญญาณัฐ ปJญญานวล

63062002799 นางสาวจีรพันธ� กุลนันท�

63062002800 นางสาวคณิฏฐา ล5อมวงษ�

63062002801 นายสมภพ สระบัว

63062002802 นางสาวจันทร�เพ็ญ ล5วนดี

63062002803 นางสาวอุทัยรัตน� นุพันธ�นา

63062002804 นายธันธวัธ หัสรินทร�

63062002805 นายเกียรติศักด์ิ เณรแก5ว

63062002806 นายตรีเพชร ศิริรักษ�

63062002807 นางสาวนฤมล ศรีสงคราม

63062002808 นายณัฐวัฒน� สารมานิตย�

63062002809 นางสาวปริศนา โอสถานนท�

63062002810 นางสาวชิดกมล เงินโสม

63062002811 นายเกรียงไกร รุ งโรจน�

63062002812 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีเปรม

63062002813 นายสุภัทร� วังดวงกมล

63062002814 นางสาวพรพิมล คงสิทธ์ิ

63062002815 นายสัญญา ต อโชติ

63062002816 นางสาวกาญจนาภิเษก ชูประดิษฐ�

63062002817 นางสาวภัทรานุช ผลบุญ

63062002818 นางสาวกิตติวรรณ สว างวัด

63062002819 นางสาวผุสวดี อาภาสมบัติ

63062002820 นางสาวเจนจิรา เขตรดง
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63062002821 นายสุเทพ ไชโย

63062002822 นางสาวปภาวดี แซ โค5ว

63062002823 นางสาวทัศน�ลักษณ� ดีระเมียด

63062002824 นายพุฒิพงษ� เพ็ญโฉม

63062002825 นางสาววิชชุดา สอนโฉม

63062002826 นายธนวัฒน� มณีรัตน�

63062002827 นายปราโมทย� สัมมาขันธ�

63062002828 นางสาวเจียรนัย สังข�ห5อง

63062002829 นางสาวมลธิรา สุทธิรักษ�

63062002830 นางสาวยุภาวดี ศรีสุระ

63062002831 นายเอกพันธ� กุลดี

63062002832 นางสาวจิราวรรณ โพธ์ิใบ

63062002833 นางสาวพรรณวิภา บุตรเนียม

63062002834 นายปJญญา พรมชา

63062002835 นางสาวณัฐถาพร โสมเมา

63062002836 นายนันทวุฒิ ปราบคนชั่ว

63062002837 นางสาวจตุพร แปรงเงิน

63062002838 นางสาวสิริมา สิงห�เคน

63062002839 นางสาวพิมพ�วิไล ราชาโฮม

63062002840 นางสาวเนตรนิล แสงสว าง

63062002841 นางสาวอภิวรรณ สว างโสดา

63062002842 นางสาวสุพัตรา กลิ่นเพ็ง

63062002843 นางสาวศิริวรรณ โสณะมิตร

63062002844 นางสาวจุฬารัก พาวงษ�

63062002845 นางสาวจิดาภา ทองสกุล

63062002846 นายภีรบูรณ� อุทธัง

63062002847 นางสาวชลธิชา เจริญสุข

63062002848 นางสาววราภรณ� ชมชื่น

63062002849 นายธนพร เทพพนมรัตน�

63062002850 นางสาวขนิษฐา เรืองรักษ�
หน5า 95 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062002851 นายสหภาพ ย่ิงเจริญสวัสด์ิ

63062002852 นางสาวนงลักษณ� คณะเวช

63062002853 ว าที่ร5อยตรีจิรวัฒน� ใจปลอด

63062002854 นายประดิษฐ� มาลี

63062002855 นายชัยพร โกศลจิตร

63062002856 นายพรธนา ฉายแก5ว

63062002857 นายปภาวิน เพ็ญประภาดา

63062002858 นายวรเมธ รื่นบุตร

63062002859 นางสาวทิพาพรรณ บุญสําเร็จ

63062002860 นางสาวกุมารี สุขแก5ว

63062002861 นายสุทธิพงษ� พงษ�ชมพร

63062002862 นางสาวจิรัชญาพร สิงห�ทอง

63062002863 นายวิรัตน� ขยัน

63062002864 นางสาวณัฏฐา ทับเจริญ

63062002865 นายวุฒิพงษ� ทนุผล

63062002866 นางสาวจินตนา โพธ์ิเงิน

63062002867 นางสาวสินีนาฏ บุบผาชาติ

63062002868 นายสุวัฒน� มูลวงษ�

63062002869 นางสาวกาญจนา พุกพิลา

63062002870 นางสาวอารีญา แสนสบาย

63062002871 นางสาวศุภลักษณ� คชแจ ม

63062002872 นางสาวพุทธทิดา ทิพยวัฒน�

63062002873 นายภาณุพงศ� จอมคําสิงห�

63062002874 นายเกษม วังชัง

63062002875 นางสาวสุปาณี สุดชาขํา

63062002876 นายวรกิจ เห็นได5ชม

63062002877 นางสาวสุภัชชา ระกาศรี

63062002878 นางสาวศิรินทิพย� นามวิจิตร

63062002879 นายชญานิน เย็นศรี

63062002880 นายธนดล พงษ�พรม
หน5า 96 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062002881 นางสาวสุพรรษา สมัยมาก

63062002882 นางสาวกิตติยา นุชกําเหนิด

63062002883 นางสาวนฤมล จันทร�ศร

63062002884 นางสาวพรพิมล ปUานวัน

63062002885 นางสาวธนิดา กล อมลี

63062002886 นายประดิษ ยังกิจ

63062002887 นางสาววิลาวัณย� บําเพ็ญกิจ

63062002888 นายชลิต บุญช วย

63062002889 นางสาวนันทวรรณ มุกดา

63062002890 นายอนุศักด์ิ อากาศสุภา

63062002891 นางสาวธนัชพร แบแพร ง

63062002892 นายถิรวัฒน� สุวรรณชอุ ม

63062002893 นางสาวสาธิตา ศรีพานิช

63062002894 นายณภัทร ใจมา Napat Jaima

63062002895 นางสาวศิริลักษณ� เชียงทอง

63062002896 นางยุพา สายทองคํา

63062002897 นายอรรถพล ทองกูล

63062002898 นางสาวพรพรรณ ลากุลเพีย

63062002899 นางสาววิศัลย�ศยา เพ็งพ่ัว

63062002900 นางสาวอิสราภรณ� แสงสุวรรณ

63062002901 นายศุภฤกษ� เสง่ียมจิตต�

63062002902 นางสาวสุจิตรา สมานมิตร

63062002903 นางสาวอัมภิกา เจนเขา

63062002904 นางสาวพิชญ�สินี บุญเลิศ

63062002905 นางสาวกิตตินันท� กุลรัตนภูมิ

63062002906 นายทวีชัย ศักด์ินู

63062002907 นางสาวแสงดาว เหยือกเงิน

63062002908 นายประดิษฐ� ผิวงาม

63062002909 นางสาวณัฐกฤตา วงษ�ลําภู

63062002910 นางสาวพัชญา สัพโส
หน5า 97 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

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

63062002911 นางสาวศิริพา บุญมาพงษ�

63062002912 นางสาวนัฐชา ยอมิน

63062002913 นางสาวเพ็ญผกา ธิดาเรือง

63062002914 นางสาวอิสริยา ศรีสุมา

63062002915 นายรัชชานนท� วิชิตนพวรรณ

จํานวน 2,915

หน5า 98 จาก 98               



เลขประจําตัวสอบ

63063000001 นายมนตรี กํามนาฏ

63063000002 นางสาวสุชาดา สมพรนิมิต

63063000003 นางสาวเกษรัตน� แก�นแก�ว

63063000004 นางสาวกมลชนก มณีรักษ�

63063000005 นายเอกพิสิฐ รุ�งพิสิฐพล

63063000006 นางสาวพิมพ�พจี มีศรี

63063000007 นายจิรพงษ� ไชยแสง

63063000008 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิงาม

63063000009 นายสาธิต อนันตชัย

63063000010 นางสาวนาราภัทร นุ�มนวล

63063000011 นายนรพล อานันทยศ

63063000012 นางสาววรรณฤมล คงเพ็ง

63063000013 นางสาวบุษกร สิงหาราโท

63063000014 นางสาววริศรา สาเสียง

63063000015 นางสาวจุฬาลักษณ� วงคะสุ�ม

63063000016 นายพีรวัฒน� คงรีรัมย�

63063000017 นางสาววริษา ประทุมเมือง

63063000018 นางสาวมนหฤษฎ� บรรจงจิตร�

63063000019 นางสาวณัฐชา แก�วชิน

63063000020 นางสาวณัฏฐา กรแก�ว

63063000021 นางสาวยติยาษรณ� ทัศนา

63063000022 นางสาวพรรณธิภา ศรีสถาน

63063000023 นางสาวนริศรา สิงห�ชุมพร

63063000024 นางสาวจุฑามาศ บุราคร

63063000025 นางสาวกรวรี ทาบจัตุรัส

63063000026 นายตะวัน วงละโห

63063000027 นางสาวสกาวรัตน� ชูเกิด

63063000028 นางสาวภัทรภรณ� กัลยา

63063000029 นางสาววรกมล แสนปาง

63063000030 นายวีระเดช พิศโฉม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

หน�า 1 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000031 นางสาวณัฐณิชา โกตุม

63063000032 นายสุริยพงศ� พิณแพทย�

63063000033 นางสาวพรทิภา สมมิตร

63063000034 นางสาวศรินยา ธงทองทิพย�

63063000035 นางสาวกมลวรรณ วงค�กําภู

63063000036 นางสาวจิราภรณ� หงส�ชั้น

63063000037 นางสาวอรุโณทัย งามพิศ

63063000038 นางสาวฉัตราภรณ� ปะมะโน

63063000039 ว�าที่ร�อยตรีเกียรติศักด์ิ สุทธิกุล

63063000040 นายพรสวรรค� อ�นขวัญเมือง

63063000041 นางสาวพนิดา มาคะผล

63063000042 นางสาวรุ�งนภา กลิ่นไกล

63063000043 นางสาววรรณวิสา ยนทิม

63063000044 นายกานต�ชัย วันประสาท

63063000045 นางสาวจุฑารัตน� ตุ�มใสย�

63063000046 นางสาวแพรวนภา บัวหลวง

63063000047 นางสาวสุปราณี ชัยรัตน�

63063000048 นางสาวเบญจรัตน� อาภาสมบัติ

63063000049 นางสาวณัฐมล แจ�มศรี

63063000050 นายอัษฏาวุธ อุทะกะ

63063000051 นางสาวสิรินาถ ชนะขันธ�

63063000052 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสกุลทิพย� เดชศรีอานนท�

63063000053 นางสาวนิภารัตน� เบ�าคํา

63063000054 นายภูมิศักด์ิ นิลภูมิ

63063000055 นางสาวอรทัย อุดมสินธ�สาคร

63063000056 นางสาวภัทราวรรณ รอดพ�วง

63063000057 นางสาวมาฆะวดี สําราญพงษ�

63063000058 นายจีรวัฒน� บุญเปGนเดช

63063000059 นายอัศเวศ อ�องคํา

63063000060 นายธีรยุทธ ดาวเรือง
หน�า 2 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000061 นางสาวสุทธิดา แตงอิน

63063000062 นางสาวนิภารัตน� นาจันทัด

63063000063 นางสาวกรปภา คงประพันธ�

63063000064 นายปวริศร ลพมรกต

63063000065 นางสาวจิราพรรณ ศิลารักษ�

63063000066 นางสาวรติชา วงศ�ขันตี

63063000067 นางสาวณิชนันทน� พนจะโปHะ

63063000068 นางสาวศลิษา พวงหิรัญ

63063000069 นายศุภฤกษ� สําราญกลาง

63063000070 นางสาวสุพัตรา สุวรรณชาติ

63063000071 นางสาวศิริพร ฉุนตู

63063000072 นายวศิน สัจจานุรักษ�

63063000073 นายนพดล ลือคําหาญ

63063000074 นายภาณุวัฒน� จันทวี

63063000075 นายศิริชัย คําภิราช

63063000076 นางสาวชลธี เจริญมี

63063000077 นางวิภาดา ซ่ึงรัมย�

63063000078 นางสาวภัทรารัตน� ลบแท�น

63063000079 นางสาวศิริพร สังข�ปKติกุล

63063000080 นางสาวทรรศนีย� ครุฑษา

63063000081 นายทักษิณ คุ�มศิริ

63063000082 นางสาวนิตยา พินิจกิจ

63063000083 นางสาวพิมพ�นารา สาทา

63063000084 นางสาวนภัสวรรณ กิตติวุฒิ

63063000085 นางสาวยมาภรณ� อินทรแสง

63063000086 นางสาวนันทนา นครชู

63063000087 นางสาวรัชนีวรรณ ยามันสะบีดิน

63063000088 นางกรรณิการ� รอดม่ัน

63063000089 นางสาวธัญลักษณ� ปานคง

63063000090 นายวรายุทธ วงค�กําภู
หน�า 3 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000091 นางสาวรุ�งฤดี วิชัยสา

63063000092 นางสาวกาญจนา ปLMนเจริญ

63063000093 นายอุดร มะโนมัย

63063000094 นางสาวศิริณี หนูแก�ว

63063000095 นางสาวอุบลรัตน� สร�อยมาศ

63063000096 นายจิรวัฒน� เทียนสนอง

63063000097 นายพีรวิชญ� แพงศรี

63063000098 นายวรพงษ� สุริยงค�

63063000099 นายพงศกร เลขนาวิน

63063000100 นางสาวปราณีนุช ศรีกุล

63063000101 นายเจษรินทร� หวังสะมะแอล

63063000102 นางสาวนนทพร ขําคม

63063000103 นายนาวา ไสวดี

63063000104 นางสาวสลิลทิพย� เจริญพิกุล

63063000105 นางสาวพัชยา จันเพ็ง

63063000106 นางสาวประภาพร มะลิย�อย

63063000107 นางสาวแพรทอง ผ�องใส

63063000108 นางสาวพัชรินทร� น�อยสา

63063000109 นางสาวสิริมล ศรีเวียง

63063000110 นางสาวจุฑาธิป อ�อนเอื้อน

63063000111 นางดิสราพร อารีพันธุ�

63063000112 นางสาวแพรวพรรณ สายเสมา

63063000113 นางสาวเฟOPองฟQา พรมวงค�

63063000114 นางสาวณิชนันทน� คณะพูล

63063000115 นางสาวชุติมา แปลกเข็ม

63063000116 นางสาวอภิญญา ขันทับไทย

63063000117 นางสาวชนาพร ช�วยมาก

63063000118 นายกิตติพงษ� โสภาแดง

63063000119 นางสาวศิริขวัญ ลาโสพรรณ

63063000120 นางสาววัชราภรณ� จันทศร
หน�า 4 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000121 นายทิวา นาพิบูลย�

63063000122 นางสาวชลทิชา เพ็ชรวิเศษ

63063000123 นางสาวอัญญดา แหวนวงษ�

63063000124 นายสุเมธ ระดาบุตร

63063000125 นายอรรถวิทย� นําพา

63063000126 นางสาวฐิศิภรณ� พันธ�ประคุณ

63063000127 นายปรีชา ไตรรัตน�

63063000128 นายพงษ�ประเสริฐ ศรีเนตร

63063000129 นางสาวกมลชนก กรัสประพันธุ�

63063000130 นางสาวจุฑารัตน� เกียรติปรีชา

63063000131 นายปองพล อะกะเรือน

63063000132 นางสาวธัญวรัตม� ประเสริฐสังข�

63063000133 นางสาวศิรดา ผิวทอง

63063000134 นางสาวภัทรพร วิริยะไกรกุล

63063000135 นางสาวบุษยมาส แม�นนิยม

63063000136 นางสาวสาลินี หิรัญ

63063000137 นางสาวพจนีย� ภารา

63063000138 นางสาวมัลลิกา บุญทาน�อย

63063000139 นายภานุพงศ� อ�อนม่ิง

63063000140 ว�าที่ ร.ต.หญิงนิลาวัลย� ศรีจันทร�

63063000141 นายปรัชญา ศรีจันทร�

63063000142 นางสาวธิดารัตน� รักษาทรัพย�

63063000143 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทันโอ

63063000144 นางสาวอรทัย สมบูรณ�กุล

63063000145 นายบวรพัฒน� ปLญญวัตปฤศนัย

63063000146 นางสาวสุนิสา เสือโรจน�

63063000147 นางสาวปLทมา พิทักษ�

63063000148 นายวัชรินทร� เทพนรินทร�

63063000149 นางสาวโสภิตา งามวงษ�วาน

63063000150 นางสาวรุจรดา พรหมมานพ
หน�า 5 จาก 542               
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63063000151 นางสาวจิตสุภา เหล็กดี

63063000152 นางสาวสุดารัตน� สิทธิพล

63063000153 นางสาวกัญจนา ประดิษฐแจ�ง

63063000154 นายชาญวิทย� สุทธปLญญา

63063000155 นางสาวพรรณิภา สํารวมรัมย�

63063000156 นางสาววราภรณ� สาน�อย

63063000157 นางสาววิลาวัลย� ก�านสันเทียะ

63063000158 นายสิทธิพงษ� พรหมแก�ว

63063000159 นางสาวอภิสรา สกุณา

63063000160 นายขจรศักด์ิ ต้ังตระกูลทําดี

63063000161 นางสาวกุลธิตา จันทร�สว�าง

63063000162 นายอนุพงษ� แซ�เต้ียว

63063000163 นางสาวกนกพร เจริญสุข

63063000164 นายพงศ�พันธุ� มณีเขียว

63063000165 นางสาวอรนุช เขียนภักดี

63063000166 นายธนวัฒน� แซ�แต�

63063000167 นายภาคภูมิ ดิษยมาลย�

63063000168 นางนพวรรณ� มาลี

63063000169 นายเดชดํารงค� ศรีนวล

63063000170 นางสาวสุวนันท� ประมูลสิน

63063000171 นางสาวขนิษฐา ย่ิงสมบัติ

63063000172 นางสาวพิธิดา มะลิรส

63063000173 นางสาวพจนีย� เฉยสวัสด์ิ

63063000174 นางสาววราภรณ� สิงหเสนี

63063000175 นางสาวฐิติภัทร อันลูกท�าว

63063000176 นายฤกษ�ชัย พรชุบ

63063000177 นายอรรถพล พุ�มพวง

63063000178 นางศิริพร โคตรเสน

63063000179 นางสาวรัชดาพร วารีรักษ�

63063000180 นางสาวณัชชาวีร� แสนสุข
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63063000181 นางสาวสุรีรัตน� คําพิพจน�

63063000182 นายจักรพันธ� จันทมิฬ

63063000183 นางสาวพรทิพย� แสนสุข

63063000184 นายประเสริฐ โสมนัส

63063000185 นางสาวโสภิตา เดชคุ�ม

63063000186 นายโกศล ชะลาลัย

63063000187 นายสหภาพ ดอนโอภาส

63063000188 นางสาวกฤษณี ประยงค�เพ็ชร

63063000189 นางสาวพนมพร เขตต�สิงห�

63063000190 นางสาวบุณยวีร� บุตรศรีภูมิ

63063000191 นายวัชระนันท� ตาท�าว

63063000192 นางสาวสุพัตรา โลภา

63063000193 นางสาวพิชชญา โฉมไทยสง

63063000194 นางสาววิจิตรา ชุมประเสริฐ

63063000195 นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล

63063000196 นายวุฒิไกร แซ�โง�ว

63063000197 นายวชิรวัฒน� แสงศรี

63063000198 นายคทาวุธ ทองบุญเรือง

63063000199 นายธนพล แสงอนุรักษ�

63063000200 นายอนุชา กันทะกาลัง

63063000201 นายธีระศักด์ิ พันธ�เลิศ

63063000202 นางสาวปริญญาพร ธีระวัฒน�

63063000203 นางสาวอรวสา พระบาลี

63063000204 นางสาวกมลวรรณ จันทนา

63063000205 นางสาวมัทวรรณ แพงโคตร

63063000206 นางสาวอรพรรณ มีมา

63063000207 นางสาวปLทมาภรณ� ชมม่ัน

63063000208 นายนฤดล พันโดย

63063000209 นายชนภัทร อิ่มภักดี

63063000210 นายชิษณุพงศ� ศรีสุข
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63063000211 นางสาวกวิตา วิเศษสุทธ์ิ

63063000212 นายวิชาญ พรมประเสริฐ

63063000213 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�สว�าง

63063000214 นางสาวสุวนันท� เทพเลื่อน

63063000215 นายภิญโญ สืบสมาน

63063000216 นางสาวพัชรี บัวคํา

63063000217 นางสาวจิดาภา ผาจันทา

63063000218 นายสุรัตน� ท�วมอยู�

63063000219 นางสาวมณฑาทิพย� ภิญภิรมย�

63063000220 นางสาวชมพูนุท พิมพ�สวรรค�

63063000221 นางสาวฐิตินันทร� อักษรนิติ

63063000222 นายชลตพัฒน� ลุนจักร

63063000223 นางสาวณมินตรา ชูเกียรติศิริ

63063000224 นางสาวฤดีกร สุขแจ�ม

63063000225 นางสาวณัฐกานต� สุทําแปง

63063000226 นายเกรียงไกร กSกเฮง

63063000227 นายณัธชสิทธ์ิ ปKติพิพัฒน�

63063000228 นางสาวนัซนีน เจริญศรี

63063000229 นางสาวเกษศิรินทร� อาชวกุล

63063000230 นางสาวกฤษณาพร สงฆ�ธรรม

63063000231 นายชัยวิศิษฏ� พนมกิจ

63063000232 นางสาวจุฑาทิพย� เนระแก

63063000233 นางสาวศิรภัสสร วรศาลศิริ

63063000234 นางสาวขนิษฐา อุ�นเมือง

63063000235 นางสาวณัฐริกา แพลูกอินทร�

63063000236 นางสาวอุทัยพร นาคหิรัญ

63063000237 นายอรรถพล บัวอุดม

63063000238 นายจักรกฤษ ม�วงแก�ว

63063000239 นางสาวธารินี สาธุสุนทร

63063000240 นางสาวเจนิสตา ตันยะไพบูลย�
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63063000241 นายชัยณรงค� อินทะโสภา

63063000242 นางสาวอัจฉรา ยอดหมวก

63063000243 นางสาวนัฐฐาพร วิรัชพงษ�

63063000244 นางสาวสร�อยฟQา แดงประเสริฐ

63063000245 นายวิชาพล ทับละ

63063000246 นายกรรชัยรัตน� บังเมฆ

63063000247 นางสาวปKยนุช สมโภช

63063000248 นายธนพงษ� สุขแสง

63063000249 นางสาวณฐพร โพธ์ิอาศัย

63063000250 นางสาวธิดารัตน� ไชยทองยศ

63063000251 นางสาวกมลฉันท� ใจพรม

63063000252 นายกิตติศักด์ิ จันทร�ขามปQอม

63063000253 นางสาวเกษติยา สมแพง

63063000254 นางสาวณัฐกานต� สดศรี

63063000255 นางสาวเพทาย ภักดีพงษ�

63063000256 นางสาวนันทชพร ประกอบนา

63063000257 นางสาวอภิญญา คําอ�วน

63063000258 นางสาวบุษยา เรือนเย็น

63063000259 นางสาวฐิติมา จีนเจือ

63063000260 นางสาวอัญชลี รัตนเกาศัลย�

63063000261 นายอดิสรณ� บุญยู�

63063000262 นายธีรวัฒน� กันพรม

63063000263 นายกมลวิทย� พลเย่ียม

63063000264 นางสาวชญตา รับแสง

63063000265 นางสาวฐิติรัตน� สุภสร

63063000266 นางสาวอนัญญา สมัครการ

63063000267 นายกิตติพงษ� เอี่ยมอินทร�

63063000268 นางสาวเรวดี สุขสุวรรณ

63063000269 นายพรเทพ ชํานาญกิจ

63063000270 นางอรวรรณ สุจริต
หน�า 9 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000271 นายพีรวัฒน� สวัสด์ิผล

63063000272 นางสาวมารีตา กันนิยม

63063000273 นางสาวสุภาวัลย� วรรณสวัสด์ิ

63063000274 นางสาวอังคณา แก�วทอง

63063000275 นายวิศิษฏ� ลิ้มสธนะ

63063000276 นายอโนชา สมัครณรงค�

63063000277 นางสาวภัทราวดี แซ�เอี๊ยบ

63063000278 นายเกียรติชัย เล็กน�อย

63063000279 นายเกียรติกุล พันธ�ครุฑ

63063000280 นางสาวกัลยา รีเบี้ยว

63063000281 นายศิริวัฒน� ทองเมือง

63063000282 นางสาวบัณฑิตา พรมดี

63063000283 นางสาวน�องนุช ยวงสวัสด์ิ

63063000284 นางสาวปLทมาวดี แก�นจันทร�

63063000285 นางสาวทรัพย�วิภา ทิวาพัฒน�

63063000286 นางสาวรัชฎาพร ทนะขว�าง

63063000287 นางสาวอนงค�นาฏ ปาณปุณนัง

63063000288 นางสาวชินานาฏ พวงสุวรรณ

63063000289 นางสาววราลี เชิดดอก

63063000290 นายดนุฑ�พงษ� โพธ์ิสิตางศุ�

63063000291 นางสาวกาญจนา ศิริ

63063000292 นายเอกรัตน� ตรีกรุณาสวัสด์ิ

63063000293 นายปรัชญา แพเล็ก

63063000294 นายเสกสรรค� สายเชื้อ

63063000295 นางสาวรุ�งทิพย� สุวรรณหลํา

63063000296 นางสาวจุฑามาศ ปLนหล�า

63063000297 นางสาวจิรนันท� กิจสนิท

63063000298 นางสาวเจนจิรา นิลนนท�

63063000299 นางสาวก่ิงแก�ว ยอดย่ิง

63063000300 นายนพพล ทิมฉิม
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63063000301 นางสาวขนิษฐา น�าดู

63063000302 นางสาววรินยุพา มากมูล

63063000303 นางสาวอิงอร จันทะเลิศ

63063000304 นางสาวพิชญ�สุกาญจ� เส็งแสงทอง

63063000305 นางสาวสุวิมล แหยมคง

63063000306 นางสาวนิลเนตร พรมคําซาว

63063000307 จ.อ.มรกต เพ็ชรจรูญ

63063000308 นางสาวฉวีวรรณ สุปLด

63063000309 นายกิตติกานต� สารทอง

63063000310 นางสาวรัชประภา ทิพย�เกตุ

63063000311 นางสาวกรชวัล จันทร�ทองเจือ

63063000312 นางสาวหญิงฤทัย ใจเอื้อน

63063000313 นางสาวชลทัย เพชรทอง

63063000314 นางสาวสุวพิชชา ซ้ิมเจริญ

63063000315 นางสาวจันทนิภา คงทัด

63063000316 นางสาวเกษรทิพย� ทิพย�เจริญโภคะ

63063000317 นางสาวธนาภรณ� ใจผ�อง

63063000318 นางสาวอนุชธิดา เดชหามาตย�

63063000319 นางสาวพิมพ�ชนก เผื่อนบิดา

63063000320 นางสาวชนิดา ทองนพคุณ

63063000321 นายเศรษฐสิทธ์ิ ทัพพจันทร�

63063000322 นางสาวพัชราภรณ� ดัดงาม

63063000323 นายสมบัติ แผ�ไพศาล

63063000324 นางสาวศิริรัตน� ดังสนั่น

63063000325 นางสาวสุพัฒธิดา ไชยเมืองยอง

63063000326 นางสาวอิสรีย� วิวัฒนโรจมงคล

63063000327 นางสาววรรณา ยาประจัน

63063000328 นางสาวนันทิกานต� สง�าวงศ�

63063000329 นางสาวนุชศรา สุทธิโยชน�

63063000330 นางเบญวจวรรณ ส�านสม
หน�า 11 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000331 นายสุธน พิมพ�แก�ว

63063000332 นายศราวุฒิ ชัยพูน

63063000333 นางสาวนวลเนตร เพ็ชรกอง

63063000334 นางสาวปนัดดา สายฤทธ์ิ

63063000335 นายสุเมธ โพธิกมล

63063000336 นางสาวน้ําฝน ย่ิงรุ�งเรือง

63063000337 นางสาวสุภาพร ยรรยงค�

63063000338 นางสาวยุภาพร กลิ่นขจร

63063000339 นายสยาม บังเกิดสุข

63063000340 นายพศวีร� พวงไพโรจน�

63063000341 นางสาวประภัสสรา สุทธิประภา

63063000342 นางสาวชลิดา ยอดอุดม

63063000343 ว�าที่ร�อยตรีศราวุฒิ ถาวรวงศ�

63063000344 นางสาวณัฐธิดา ศิริรักษ�

63063000345 นางสาวเกศรินทร� สวยงาม

63063000346 นางสาวรุ�งทิวา สุขปรุง

63063000347 นางสาวสมฤทัย หมีทอง

63063000348 นางวันเพ็ญ เมืองจินดา

63063000349 นางสาวภัทรนันท� ตาปราบ

63063000350 นางสาวสุพัตรา คําสมัย

63063000351 นางสาวดลนภา ไชยวงษ�

63063000352 นางสาวศิรินันท� ทุมโจ�

63063000353 นางสาวศรัณยา หนูฤทธ์ิ

63063000354 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ

63063000355 นางสาวดาราธิป ใจหาญ

63063000356 นางสาวสมพร เบี้ยกระโทก

63063000357 นางสาวชนิตา มีพึ่ง

63063000358 นายพิทักษ� เพ่ิมผล

63063000359 นายนันทพัฒน� ชัยชนะ

63063000360 นายเกียรติศักด์ิ มณีอนันต�
หน�า 12 จาก 542               
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63063000361 นางสาวละอองดาว ศรีพันธ� 

63063000362 นางสาวไอลดา ด�านชนะ

63063000363 นายธีระ ถาวรเจริญ

63063000364 นางสาวจุรีภรณ� ศรราช

63063000365 นางสาวจันทิมา ชอบสมัคร

63063000366 นางพรพิสุทธ์ิ เสนอ

63063000367 นางสาวปทุม มะลิวัลย�

63063000368 นางสาวชัญญาณัฏฐ� สิมะเสถียร

63063000369 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัตน�ติยา จันชาวนา

63063000370 นางสาวปรียา จริตน�อม

63063000371 นายสาธิต กรปQองกัน

63063000372 นางสาวสุวรรณี คําสีเขียว

63063000373 นางสาวอรอุมา สําโรงพล

63063000374 นายสุชาติ อยู�สุโข

63063000375 นายเอกสิทธ์ิ โสดาดี

63063000376 นายสุมิตร ทองมา

63063000377 นางสาวศศิลักษณ� หอมสุวรรณ�

63063000378 นางสาวปรียานุช สังวรดี

63063000379 นางสาวธาริณีย� นาคสมบูรณ�

63063000380 นางสาวอัญชลิตา บัวชูก�าน

63063000381 นางสาวนพคุณ รอบคอบ

63063000382 นายนวพล คงนิ่ม

63063000383 นายนารายุทธ รอดศรีนาค

63063000384 นางสาวจรรยารักษ� จันทมาศ

63063000385 นายธีระ ขวัญสุข

63063000386 นายธนัทชัย แสงสุระธรรม

63063000387 นางสาวพิมนภัทร� สิงห�ประเสริฐ

63063000388 นางสาววรรณวิสา รื่นรวย

63063000389 นางสาวสุกัญญา โทนหงษา

63063000390 นางสาวกมลชนก ตันตราภรณ�
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63063000391 นางสาวจิราภรณ� สุขสวัสด์ิ

63063000392 นายพิสิษฐ� สวัสด์ิภักดี

63063000393 นายนิกร บุญจันทร�

63063000394 นางสาวจิราภรณ� พานเงิน

63063000395 นางสาวมนัสนันท� พรรคพล

63063000396 นางสาวอธิติญา เถาเสถียร

63063000397 นางสาวอนงค�นาฏ เสน�ดี

63063000398 นางสาวนูรฟKตรี อูมาสะ

63063000399 นายทวีศักด์ิ ร�วมพันธุ�

63063000400 นางสาวมนัสวี สุลง

63063000401 นางสาวภาณุมาศ พัฒนเชียร

63063000402 นายภาณุวัฒน� มณีนิล

63063000403 นางสาวศศิประภา จันทร�กําเนิด

63063000404 นางสาวสุริญญา ธิปLญญา

63063000405 นางสาววิภาวรรณ สถิตย�สุข

63063000406 นายอภิศักด์ิ แก�วตาสาม

63063000407 นางสาวสุพรรษา บวงขุนทด

63063000408 นางสาววรรณา ประสงค�ดี

63063000409 นางสาวธัญวรัตน� ประจญ

63063000410 นางสาวปานหทัย นาคแกมทอง

63063000411 นางสาวชนิกานต� เทียมพล

63063000412 นางสาวแพรวนภา เหมือนสมัย

63063000413 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา

63063000414 นางสาววิภาวี จงไกรจักร

63063000415 นายปารเมษฐ�W เตชาธนะเกียรต์ิ

63063000416 นายศิรเศรษฐ� เสถียรชัย

63063000417 นางสาวณัฐชา สารทสมัย

63063000418 นางสาวเบญจวรรณ แก�วศรี

63063000419 นายวิฑูร อ�อนสว�าง

63063000420 นางสาวอาณดา อุดมศิลปX
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63063000421 นางสาวณัฐมล กลวัชรสกุล

63063000422 นายจิรายุทธ เรือนแก�ว

63063000423 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีเพ็ชร�

63063000424 นางสาวนาร�ดา มะแอ

63063000425 นางสาวธันยธร อีหม�าน

63063000426 นายสถาพร สุขาวงค�

63063000427 นางสาวสุนันท� บัวปQอม

63063000428 นางสาวเบญญาภา ประทุมวัลย�

63063000429 นางสาวเมธาวี ผลฤทธ์ิ

63063000430 นายอลงกรณ� บัวตะคุ

63063000431 นางสาวจริยา จันทพันธ�

63063000432 นางสาวประภัสสร โมสูงเนิน

63063000433 นายณัชพล อุทัยศรี

63063000434 นางสาวประภัสรา อัคฮาด

63063000435 นายภิญโญ โพธ์ิเย็น

63063000436 นางสาววิไลพร ไตรรินทร�

63063000437 นายณัฐนนท� จรุตานันท�

63063000438 นางสาวกัญญาภัทร บุญรอด

63063000439 นางสาวสุภาภรณ� เดือนขาว

63063000440 นายภานุเดช ปLญญา

63063000441 นางสาวทิกา ลําจอง

63063000442 นายณัฐวัชร ดําอ�อน

63063000443 นางสาวนิชกานต� วิชัยรัมย�

63063000444 นายธนพล พานิชไทย

63063000445 นายตรากานต� คําเกิด

63063000446 นางสาวอภิญญา บุญธรรม

63063000447 นางสาวสุปราณี เพ็งสวน

63063000448 นางสาวณิชาพิมพ� จันทร�เพ็ชร

63063000449 นางวรรณภา สํานักนิตย�

63063000450 นางสาวชนกพร วงศ�ใหม�
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63063000451 นางสาวศุจิกาญจน� ดาวเรือง

63063000452 นางสาวนาราริน พิมพิสาร

63063000453 นายบุญญฤทธ์ิ นวลผ�อง

63063000454 นางสาววีรดา ปานโชติ

63063000455 นางสาวธีรารัตน� นันทวิสิทธ์ิ

63063000456 นางสาวสิริธร บูรณ�เจริญ

63063000457 นางสาวพชรภรณ� วุฒิกมลชัย

63063000458 นางสาวสายรุ�ง ปKPนตา

63063000459 นางสาวพรนภา เพ่ิมเเพียร

63063000460 นายภาณุวัชร สุวรรณแสง

63063000461 นายคณัสนันท� อภัยกาวี

63063000462 นายนวพล ขยันคิด

63063000463 นายยงยศ คงเจริญ

63063000464 นางสาวกมลทิพย� แก�วอุทัยเสถียร

63063000465 นายจิรกิตต์ิ ศิริรัตน�

63063000466 นางสาวอโรชา เหล�าไทย

63063000467 นางสาวอารายา สมอทอง

63063000468 นางสาวนฤมล ชัยศรี

63063000469 นางสาวธนภร วรรธนะอมร

63063000470 นางสาวขวัญขรินทร� สุนทราวงศ�

63063000471 นายธีรพล เหมบุรุษ

63063000472 นางสาวนันทิยา พุฒธาอามาตย�

63063000473 นางสาวอายุทัย ลักษณา

63063000474 นางสาวสุภาพร บุญสาน

63063000475 นายฐิติวุฒิ สุขสวัสด์ิ

63063000476 นายธีรพงษ� สร�อยชมภู

63063000477 นางสาวอรอุมา พรบรรดิษฐ�

63063000478 นางสาวชาลิสา วงศ�ภักดี

63063000479 นายปKติ หาญสุริย�

63063000480 นายณิชคุณ ซุยซวง
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63063000481 นางสาวอําภา รัศมี

63063000482 นางสาวเพ็ญนภา ขันทอง

63063000483 นางสาวณัชชา วงศ�ญาติ

63063000484 นางสาวเบญญทิพย� หงษ�ทอง

63063000485 นางสาวบุณยนุช ทิพย�สันเทียะ

63063000486 นางสาวสิริพัชร ม่ังค่ัง

63063000487 นายธนภัทร นิเลาะ

63063000488 นางสาวดวงดาว สุขแปQน

63063000489 นายพรประสิทธ์ิ พิชิตสุริยา

63063000490 นายอภิรัตน� จันทร�ทอง

63063000491 นางสาวจรินทร�ทิพย� เลิศรัมย�

63063000492 นางสาวฉัตรกมล เวชพันธุ�

63063000493 นางสาวพรกมล ชมภูแก�ว

63063000494 นางสาวศิรดา ศรีผดุง

63063000495 นางภควรรณ พันธ�ชํานาญ

63063000496 นายศรัณย� ใยอินทร�

63063000497 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวลีพร โพธิรุธ

63063000498 นายเด็ดดวง พลเย่ียม

63063000499 นางสาวหทัยรัตน� เสน�หา

63063000500 นางสาวจิตติมา บุญเอื้อ

63063000501 นายชาญเชาวน� เล�าศิริ

63063000502 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรนรินทร�ทิพย�

63063000503 นายภิรมย� ถือซ่ือ

63063000504 นางสาววารุณี วงศ�งาม

63063000505 นางสาวแพรวา รุ�งวชิรา

63063000506 นางสาวสุทราภรณ� คําเมือง

63063000507 นางสาวอรัญญา นาคนชม

63063000508 นายยุรธีย� น�อยนอนเมือง

63063000509 นางสาวธัญวลัย เหมือนเพ็ชร�

63063000510 นางสาวนันทิกานต� กูลกิจ
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63063000511 นางสาวพิมพิมล ธรรมสร

63063000512 นางสาววรรณิภา อัครบุตร

63063000513 นางสาวศิริวิมล ใจนันตSะ

63063000514 นายพูลชัย ทองมงคล

63063000515 นางสาวมณีนุช ไวยกูล

63063000516 นายทิวากร ชัยชนะ

63063000517 นางสาวจีรวรรณ ทองเล็ก

63063000518 นางสาวแพรอัมพันธ� ใจสอาด

63063000519 นายธรรมศักด์ิ ศรีบุรินทร�

63063000520 นายพิทักษ� ศรีมาดี

63063000521 นางสาวภัชราพร สุขสําราญ

63063000522 นายฤทธิชัย ชาตะวนิช

63063000523 นางสาวอารียา อินทรเปOอย

63063000524 นายธนศักด์ิ นาคนาวา

63063000525 นายธนาวุธ คําทอน

63063000526 นายปKยะนัฐ หวานเสร็จ

63063000527 นางสาววรัญญา สังข�เพ็ชรรัตน�

63063000528 นางสาวธัญญาลักษณ� พวงเกษ

63063000529 นายนฤเทพ เงินรัตน�

63063000530 นายสายชล บุญเกตุ

63063000531 นางสาวณัฐวดี รุ�งโรจน�

63063000532 นางสาวเมลยา กลัดกันแสง

63063000533 นายธเนศ โพธ์ิทอง

63063000534 นางสาวนัทธมน อัครเจษฎากร

63063000535 นางสาววารินี พิชัยลึก

63063000536 นางสาวเจนจิรา ภู�สอาด

63063000537 นางสาวบุษบา นุ�มอินทร�

63063000538 นายสุพศิน ไชยนอก

63063000539 นายพงศ�นรินทร� บุญทรงธรรม

63063000540 นางสาวมนสิชา มีรส
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63063000541 นายเจตนิพัทธ� จตุพรเจริญชัย

63063000542 นายอติกรณ� รุ�งขจรกลิ่น

63063000543 นายรักษ�ธิสุทธ์ิ ศาลางาม

63063000544 นางสาวปทัตตา พันชนะ

63063000545 นางสาวนิษกา สําราญ

63063000546 นางสาวกมลวรรณ เดชปรารมย�

63063000547 นางสาวณัฐริกา ดัดถุยาวัตร

63063000548 นางสาววิไลพร สันติสงบสุข

63063000549 นางสาววัชราภรณ� วิฬาสุวรรณ�

63063000550 นางสาวสุรารักษ� ไหลยา

63063000551 นายพงษ�พัฒน� คาโสจันทร�

63063000552 นายวิทยา ซันฮีม

63063000553 นางสาวสุกัญญา กระฉ�อน

63063000554 นางสาวฐาปนีย� ศุภพิพัฒน�กุล

63063000555 นางสาวกรชนก มูลบรรจง

63063000556 นางสาวสุภาพร แก�วรัดดา

63063000557 นางสาวอรอนงค� แปQนแก�ว

63063000558 ว�าที่ ร.ต.อรรถพล อรรถานุรักษ�

63063000559 นางสาวธนภคณัฐ ฉุยกลัด

63063000560 นางสาวสุภาภรณ� มนตรี

63063000561 นางสาวนิสา กองโฮม

63063000562 นายถิรวุฒิ เครือฟQา

63063000563 นางณัฐริณีย�พร เสริมสุข

63063000564 นางสาวอมรพันธ� สังเวียนวงศ�

63063000565 นางสาวดวงนพร ม�วงขาว

63063000566 นางสาวสุวัณณะศรี พิสูตร

63063000567 นายชาญธาดา ภัทรธนศักด์ิ

63063000568 นางสาวแสงเดือน จันทาเวท

63063000569 นางสาวธนภรณ� รักกิจศิริ

63063000570 นางสาวขวัญประภา สินทรัพย�
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63063000571 นางสาวไพรินทร� อดทน

63063000572 นายจิรวัฒน� ภู�สุดแสวง

63063000573 นายอาทิตย� ใจเทพ

63063000574 นางสาวขนิษฐา นิลโต

63063000575 นางสาวธัญญรัตน� เสียงไพโรจน�

63063000576 นางณัฏฐ�ปวีน� ใจต�อต้ัง

63063000577 นายอดิเรก รักนะ

63063000578 นางสาววิชุดา มูลอามาตย�

63063000579 นางสาวพัชราภรณ� บุญธรรม

63063000580 นางสาวจารียา พันสอาด

63063000581 นางสาวนิติยา แก�วเกตุ

63063000582 นายธีระยุทธ เทียมจันทร�

63063000583 นางสาวอรทัย บุญพันธ�

63063000584 นางสาวเจนจิรา สารสุวรรณ�

63063000585 นางสาวกาญจนา มะมา

63063000586 นางสาวมยุรี อับดุลเลาะ

63063000587 นางสาวรุ�งนภา สมสกุล

63063000588 นายพิตตินันท� มณีท�าโพธ์ิ

63063000589 นางอภิชญาพร พลึกรุ�งโรจน�

63063000590 นางสาวอารียา งามพิศ

63063000591 นางสาวรัตนาภรณ� บุญฉิม

63063000592 นางณัฐรดา บ�านโพธ์ิ

63063000593 นางสาวปKยฉัตร เพ็งบุญ

63063000594 นางสาวยุวรีญ� เพ่ิมสุข

63063000595 นางสาวมยุรา สุพัฒน�

63063000596 นายปรัชญา สกลนุรักษ�

63063000597 นางสาวปวีณา ใจแก�ว

63063000598 นางสาวชลิดา จุ�นเจริญ

63063000599 นางสาวอัญชนา พิทักษ�สงคราม

63063000600 นายวีรวัฒน� ศรีหา
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63063000601 นางสาวชวิศา ชูแก�ว

63063000602 นางสาวเกศแก�ว ปลื้มถนอม

63063000603 นางสาวอรัญญา วงค�กรด

63063000604 นางสาวนงคราญ ยอดใจ

63063000605 นางสาวจิณห�จุฑา อินทร�ศรี

63063000606 นางสาวปKยะนันท� เขียวหวาน

63063000607 นางสาวนพจิรา ไยอ�าย

63063000608 นายชัชวาล ปาทาน

63063000609 นายสาธิต ศรีขวัญเจริญ

63063000610 นางสาวรัตนพร อยู�คง

63063000611 นายจีรวัฒน� ฮานาฟY

63063000612 นายก�องเกียรติ แวงชัยภูมิ

63063000613 นายยุทธภพ เผ�าเพ็ง

63063000614 นายราชวัตร กลัดสมบัติ

63063000615 นางสาวสุดารัตน� ศุภทวีพิพรรธน�

63063000616 นางสาวพัชราภรณ� ธัญญะ

63063000617 นางสาวอาทิตยา รัตนพงษ�

63063000618 นางสาวพีรยา เผ�าเต็ม

63063000619 นางสาวชาครินทร� หนูเสริม

63063000620 นางสาวเจนจิรา สุวรรณคีรี

63063000621 นางชนิดา ไชยนุวัติ

63063000622 นางสาวนิตา ปราศจาก

63063000623 นางสาวสัตตบุตย� แย�มสงค�

63063000624 นางสาวศศิวิมล สุพิพัฒน�

63063000625 นางสาวณัฐจิรา นบนอบ

63063000626 นางสาวณฐมน ชุมทอง

63063000627 นางสาวจีรยา ศรีแสง

63063000628 นางสาวจิราภรณ� คะสุดใจ

63063000629 นายดุสิทธ์ิ กาดแก�ว

63063000630 นางสาวณิชนาถ ประสินทอง
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63063000631 นางสาวหนึ่งฤทัย อินแสนตSะ

63063000632 นางสาวพรรณิภา วีเกษ

63063000633 นางสาวฤดีวรรณ ดําขํา

63063000634 นางสาวนวพร พันจริต

63063000635 นางสาวธนัชชา คําอู

63063000636 นางสาวแคทริยา ดวงโพธ์ิพิมพ�

63063000637 นายนวพล เนตรบุตร

63063000638 นายธนวัฒน� ทิพวงษา

63063000639 นางสาวสุมิตรา จันทามิ

63063000640 นายครสวรรค� จิระวัฒนโสภณ

63063000641 นายนธิพงษ� วงค�อามาตย�

63063000642 นางสาวเนริศา นิ่มเจริญ

63063000643 นางสาวสุภาภรณ� อักษรคง

63063000644 นางสาวพิชญา อินทร�คล�าย

63063000645 นางสาวกาลัญZุตา บันยี

63063000646 นางสาวศิริพร คําเห็น

63063000647 นางสาวอมรรัตน� เมืองรมย�

63063000648 นายพัฒนะ โพธิสอน

63063000649 นางสาวสุคนธ�ทิพย� แก�วอุดม

63063000650 นางสาวนูรียะ ขาเดร�

63063000651 นางสาวณัฏฐาภรณ� เคนอรัญ

63063000652 นางสาวมาริสา วงศ�บุญมาก

63063000653 นางสาวกาญจนา บ�อคําเกิด

63063000654 นายปรีชา ด�วงเม�า

63063000655 นายปรัชญ�ญาวิชญ� ถีอาสนา

63063000656 นางสาวพรทิพย� กิจดี

63063000657 นางสาวกมลทิพย� ชายะพันธุ�

63063000658 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นจันทร�

63063000659 นางสาววฤณดา ตรีอัคเรศ

63063000660 นายจิรภัทร อาจหาญ
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63063000661 นายณัฐวุฒ ชูฤทธ์ิ

63063000662 นายสุรพงศ� ลําเนาครุฑ

63063000663 นางสาวปรัญณัฏฐ� เสง่ียมพงษ�

63063000664 นายหัสดิน โกคูณ

63063000665 นางสาวสมหญิง โกธรรม

63063000666 นายอนิรุทธ� แม�นปOน

63063000667 นางสาวสุคนธ� เอี่ยมธิติวรสกุล

63063000668 นายศักด์ิชัย กลิ่นสาด

63063000669 นางสาวชมพูนุช อินทศรี

63063000670 นางสาวพรทิพย� สุทินศรี

63063000671 นายวิสิษฏ� หนองลุง

63063000672 นางสาวพิมพ�นิภา พงษ�วันนา

63063000673 นายรัฐภูมิ เวียงสมุทร

63063000674 นายศราวุธ โคตรทิพย�

63063000675 นางสาวสุธาสินี บุญย่ิง

63063000676 นางสาวภัทรนันต� คําหว�า

63063000677 นางสาวสมพร บุตรเพ็ชร

63063000678 นางสาวลําพูน แพงมา

63063000679 นายอนุภาพ จีนเจือ

63063000680 นางสาวภัสสร พิริยะเสถียรกุล

63063000681 นางสาวลภัสรดา พ้ืนฉลาด

63063000682 นางสาวอัจจิมา เปรมวินัย

63063000683 นายสหภาพ ยีมูดา

63063000684 นางสาวศิราณี ราชนุวงค�

63063000685 นางสาวพรยุภา จันทบูรณ�

63063000686 นางสาวจินต�จุฑา บุญธรรม

63063000687 นายทศพร บุตรศรี

63063000688 นายสงกราน ดวงราศรี

63063000689 นายประธาน ทับทิม

63063000690 นางสาวหทัยชนก จันทรคุด
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63063000691 นางสาวลักขณา อ�อนอําพันธ�

63063000692 นายกฤษฎากร อ�อนอําพันธ�

63063000693 นางสาวศิรินทรา เที่ยงธรรม

63063000694 นางสาวนภัสวรรณ จันทรัตน�

63063000695 นางสาวนิด นาคแดง

63063000696 นายวรพงษ� ทิพย�ประพัทธ�กุล

63063000697 นางสาวราตรี สีมาวงษ�

63063000698 นายสุรศักด์ิ พิพัฒน�วัชรโสภณ

63063000699 นายวัชระ เชยจุ�ย

63063000700 นายประชา จงเจริญ

63063000701 นางสาวพิมพ�วลัญช� พุทธอุทัย

63063000702 นางสาวศิริลักษณ� กุมลา

63063000703 นางสาวนิศากร จันสุกสี

63063000704 นางสาวรัตนา บุตรสิงห�

63063000705 นางสาวณัฐชา ห�านทอง

63063000706 นางสาวเอื้อมพร สรรพคุณยา

63063000707 นายวัชระ รอดเจริญ

63063000708 นางสาวนฤญมล ทับทิมเขียว

63063000709 นางสาวจิรภา วันทานะ

63063000710 นายชนะศักด์ิ นามช�างต�อ

63063000711 นางสาวสุภาภรณ� หล�อทรง

63063000712 นางสาวศิรินาฏ คุณศิริ

63063000713 นางสาวสุจิตรา บุญรอด

63063000714 นางสาวสมใจ ชะเอมทอง

63063000715 นางสาวกมลวรรณ เปลี่ยนวงษ�

63063000716 นางสาวนันทกานต� มินยา

63063000717 นางสาวปาริฉัตร หาญสุวรรณ�

63063000718 นางสาวจิตตวรรณ ธงสินชัย

63063000719 นางสาวธนพร สองสี

63063000720 นายพรเทพ แสนภูวา
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63063000721 นางสาวพรเพ็ญ วงษ�ดี

63063000722 นางสาวธนัชพร พ�วงมาลี

63063000723 นางสาวปKยะวดี ผงผาย

63063000724 นายปKยะพงษ� มัธยม

63063000725 นางสาวชลปพัชย� ลีลาสุขสัต�

63063000726 นายธนโชติ ทองลี

63063000727 นางสาวมันญารัตน� บุญพันธ�

63063000728 นางสาวธิติกานต� นุชนา

63063000729 นางสาวจารุวรรณ คงนิ่ม

63063000730 นางสาวชวิศา โทกวิน

63063000731 นางสาวกาญจนา สิทธิพล

63063000732 นางสาวปรียานุช ปุริเกษม

63063000733 นางสาวน้ําฝน คํ้าคูณ

63063000734 นางสาวพัทธ�ธีรา ภิรมย�เกียรต์ิ

63063000735 นางสาวปาลินี บัวกลิ้ง

63063000736 นางสาวภัทราพร คงอยู�

63063000737 นางสาวเบญจมาภรณ� ตรีวงษ�

63063000738 นายธิติพงษ� เพียรการ

63063000739 นางสาวรัฐมนตรา วราวุฒิ

63063000740 นายกัณฑ�เอนก เพ่ิมสุวรรณ

63063000741 นางสาววันวิสา รัตนะ

63063000742 นายศักด์ิชาย ผาวันดี

63063000743 นางสาวสุชาดา ชื่นชม

63063000744 นางสาวปวีณา มุดดี

63063000745 นางสาวณิชารัศม์ิ เปYPยมทรัพย�

63063000746 นายวิริยะ สามลา

63063000747 นางสาวเนตรนภา ใจอุ�น

63063000748 นายฐิติพงศ� ตระกูลสัมพันธ�

63063000749 นายบุรินทร� อู�วิเชียร

63063000750 จ.ท.สุทธิพงษ� พันธไชย
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63063000751 นางสาวนัชชา ทวีโชคสWิริกุล

63063000752 นางสาวดาวประกาย บุญหลาย

63063000753 นางสาววารุณี ศรีสม

63063000754 นายศุภักษร เจริญผล

63063000755 นายกิตติศักด์ิ เทศขํา

63063000756 นางสาววิชุดา กมลอมรบุตร

63063000757 นางสาวสุชานันท� พรหมบุตร

63063000758 นางสาวธนวรรณ คํายา

63063000759 นางสาวกฤติยา พันนวน

63063000760 นางสาวประกายดาว มโนรัตน�สกุล

63063000761 นางสาวสุชาดา สนธิวังตึก

63063000762 นางสาวพรสุดา จันทร�กระจ�าง

63063000763 นายกฤษิกร โพธ์ิขวัญ

63063000764 นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ

63063000765 นางสาวเบญจมาศ ทองประไพ

63063000766 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ประคอง

63063000767 นางสาวอภิญญา รักษาภักดี

63063000768 นางสาวสุภาพร ชาญวิชิต

63063000769 นายพงศธร พวงทอง

63063000770 นางสาวภวิตา จินานุรักษ�

63063000771 นางสาวเกศรินทร� แสนมี

63063000772 นายย่ิงยศ สุวรรณเกษม

63063000773 นางสาวศิริภาวดี อินอําไพ

63063000774 นายชยพฤกษ� กองจันทร�

63063000775 นางสาวภัทรา เสน�หา

63063000776 นายคณพศ วงษ�ไทย

63063000777 นางสาวดวงหทัย รักเจริญ

63063000778 นางสาวนิโลบล คงชุ�ม

63063000779 นายปLญญา แข็งขัน

63063000780 นางสาวณัชมิญ แม�นปOน
หน�า 26 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000781 นางสาวนันท�ฐภัส ฉอยทิม

63063000782 นางสาวณัฐภรณ� สุกคร

63063000783 นางสาวปวราลักษณ� บุญอุ�ม

63063000784 นายศราวุธ เงางาม

63063000785 นายอนันตชัย โคตรตา

63063000786 นางสาววิภารัตน� เจือจาน

63063000787 นายภคาธร แจ�มจันทร�

63063000788 นางสาวฉัตรรุ�ง ศรีจ่ันเพชร

63063000789 นางสาวกัลษณา โอมา

63063000790 นายธวัชชัย พรหมดก

63063000791 นางสาวสิริรักษ� บัวตะมะ

63063000792 นายธีธัช สุทธิประภา

63063000793 นางสาวกัญญาภัทร ด�านจับกุม

63063000794 นางสาวอุมาพร ชุ�มเสนา

63063000795 นางสาวชนิดา ว�องวาจานนท�

63063000796 นางสาวภาวิณี มีทองคํา

63063000797 นางสาวอรพิน ทองรอง

63063000798 นางสาวพลอยพรรณ ชุ�มชูจันทร�

63063000799 นางสาวศิริพร ภูยาทิพย�

63063000800 นางสาวศิณิชา ฟองกําแหง

63063000801 นางสาววรรณกมล ศรีเมืองแก�ว

63063000802 นางสาวกานต�รวี ช�วงไธสง

63063000803 นางสาวแพรวลี คอมโคตร�

63063000804 นางสาวปนิตา เมืองเสือ

63063000805 นางสาวสุภาภรณ� สุไลมาน

63063000806 นางสาวชฎารัตน� อุตสี

63063000807 นางสาววรรณภา สันใจคํา

63063000808 นางสาวเกศกนก คิดดีจริง

63063000809 นางสาวกมลทิพย� คงประสิทธ์ิ

63063000810 นางสาวอุไรรัตน� สอนหนูน�อย
หน�า 27 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000811 นายโสภณ ชูแก�ว

63063000812 นายฐิติภัทร� บุญรอด

63063000813 นางสาวสุจิตรา แสงวาโท

63063000814 นางสาวอัญมณี กังขรนอก

63063000815 นางสาวนัฐฐา เฟOPองชูนุช

63063000816 นายธนกฤต นิลพันธ�

63063000817 นางสาวภัทรสุดา อิ่มสําราญ

63063000818 นางสาวณิชนันท� สุขประเสริฐ

63063000819 นางสาววนาทิพย� กาญจนเสถียร

63063000820 นางสาวชัชชษา พิมพ�กิ

63063000821 นางสาวพิมพ�ณัฐปภา รัตเสนศรี

63063000822 นางสาวปรียาภรณ� ย�อยแสง

63063000823 นายยุทธนา ทิพย�ธัญญา

63063000824 นางธาดา จันทร�มณี

63063000825 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งบุบผา

63063000826 นางสาวศิริมา ครองระวะ

63063000827 นางสาวทิพย�นที แจ�มแจ�ง

63063000828 นายกิติวัฒน� ตันทะนันท�

63063000829 นายชวลิต บุญวงษ�

63063000830 นางสาวสุกัญญา เกษศรี

63063000831 นางสาวมัตติกา ตอยยีบี

63063000832 นางสาวไอรดา จุลเกตุ

63063000833 นายวสุวิชย� เฉิดละออ

63063000834 นายพงศธร บุญถึง

63063000835 นางสาวปาริชาต พัฒนธรรม

63063000836 นายสยาม ศิริรัตน�

63063000837 นางสาวศรวณีย� คําบอนพิทักษ�

63063000838 นางสาววิไลพร ใบบาง

63063000839 นางสาวสุพัตรา นุ�มอินทร�

63063000840 นายธนากร เพ็งหนู
หน�า 28 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000841 นางสาวพรรณี ตงสาลี

63063000842 นางสาวณัฐธกาณฑ� บุญปก

63063000843 นายอรุณ บัวศรี

63063000844 นายวรปรัชญ� จ่ันเล็ก

63063000845 นายภูบดินทร� โสภักดี

63063000846 นายพิตตินันท� ชุมทอง

63063000847 นางสาวชุลีกร โกโสตร

63063000848 นางสาวพรสวรรค� ไชยสอน

63063000849 นางสาววิไลวรรณ สําเภาทอง

63063000850 นางสาวเครือวัลย� ภู�ทับทิม

63063000851 นางสาวณัฐกานต� นาควรเชฎฐ�

63063000852 นายชนัฏ สู�ศิริรัตน�

63063000853 นางสาวธิดา ยลเบญจพล

63063000854 นายถนอมศักด์ิ พรหมเพชร

63063000855 นายภูริชญ� ยอดรัก

63063000856 นางสาวณฐพร แปงกาศ

63063000857 นางสาววันวิสาข� คะนองมาตร

63063000858 นางสาวชนิกา พระอารักษ�

63063000859 นางสาวชุรีกร เรืองสวัสด์ิ

63063000860 นางสาวดารณี หนูแหยม

63063000861 นายณัฐวุฒิ ทับหิรัญ

63063000862 นางสาวรพีพร อุปพันธ�

63063000863 นางสาวโสภิดา มะลWิวัลย�

63063000864 นางสาวสุกัญญา คณาวงค�

63063000865 นายชาญณรงค� ขันเงิน

63063000866 นายปริญญา วงศ�ปราชญ�

63063000867 นางสาวยุวดี เรืองนาม

63063000868 นายภูริวัจน� ภาพพิมพ�ใจ

63063000869 นางสาวปาณิสรา รัตนภักดี

63063000870 นางสาวชานิภา พงษ�พิละ
หน�า 29 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000871 นางสาวขวัญชนก บุญวิทยา

63063000872 นางสาวจิตรานุช นุชอุดม

63063000873 นางสาวณภัทร ประสิทธ์ิมณีรัตน�

63063000874 นางสาวสุดารัตน� หมุดลิหมัน

63063000875 นางสาวนุชรี ก่ิงเพชรเสรีชน

63063000876 นางสาวเสาวรส สุขเอี่ยม

63063000877 นายทศพร ปLญญาใส

63063000878 นางสาวพรรษา ชื่นเชื่อม

63063000879 นางสาวญาณี บุญสุทธ์ิ

63063000880 นายภูวดล ประคุณคงชัย

63063000881 นายสุทธิพงษ� วิเศษ

63063000882 นางสาวพิชชาภัค พันธะศรี

63063000883 นางสาวพัฐนนท� ศรีเจริญ

63063000884 ว�าที่ร�อยตรีกนก ศรีทอง

63063000885 นายพัฒธนพงศ� โกเลียง

63063000886 นายจักรกฤษณ� มุสิกะวัน

63063000887 นางสาวประภัสสร ปาประเถ

63063000888 นายพลวัต พยาวัง

63063000889 นางสาวมนทิชา แช�มอุบล

63063000890 นางสาวกมลวรรณ ยงสวัสด์ิ

63063000891 นางสาวบุญฑริกา ภาสะและ

63063000892 นางสาวสุพัตรา ร�มไทร

63063000893 นายวสุพล จ๋ิวสําอางค�

63063000894 นายประสิทธ์ิ ชัยรุ�งเรือง

63063000895 นางสาวปรัชญ�ภรณ� วชิรเมธี

63063000896 นางรัชนีกร จันอินทร�

63063000897 นางสาวสุพักตร� สียางนอก

63063000898 นายสุพิชฌาย� โพธ์ิทอง

63063000899 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ

63063000900 นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร�
หน�า 30 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000901 นางสาวชไมพร สังฆะมณี

63063000902 นายนวรัตน� สงค�วิชัย

63063000903 นางสาวทิพวรรณ บุริขันธ�

63063000904 นายวราเทพ สถาพร

63063000905 นางสาววิมลธร ยองใย

63063000906 นางสาวนันท�นภัส ธนะฤกษ�

63063000907 นายอัษฎาวุธ พลศรี

63063000908 นายเจตษฎา ยะหวา

63063000909 นายวีรภัทร ปLญโญ

63063000910 นายเชิดชัย ใจธรรม

63063000911 นายอธิวัฒน� อุ�นจันทร�

63063000912 นายรัฐไกร พงษ�นาค

63063000913 นายก�านแก�ว อุ�นใจ

63063000914 นางสาวชนิสรา บุษราคัมวดี

63063000915 นางสาวเบญจพร ดีเจริญ

63063000916 นางสาวกมนทรรศน� มุขดี

63063000917 นางสาววิภารัตน� ไชยชมภู

63063000918 นางสาวอาคิราห� วงศ�นิธิกาญจน�

63063000919 นางสาวปKยะนุช บุญสวน

63063000920 นายโสฬส เลิศกิจเจริญผล

63063000921 นางสาวปรียานุช นิ่มอนงค�

63063000922 นายสงกรานต� เรียงขวัญ

63063000923 นางสาวสุกัญญา เสวะดี

63063000924 นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

63063000925 ว�าที่ ร.ต.ธีระศักด์ิ ไชยฤทธ์ิ

63063000926 นางสาวคัทลียา บุญเกิด

63063000927 นางสาววิชุณี คนซ่ือ

63063000928 นางสาวณฐพร ไชยคุณ

63063000929 นางสาวรัชนี ปริพิทักษ�กุล

63063000930 นางสาวศศิวิมล บัวภา
หน�า 31 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063000931 นายศักด์ิสิทธ์ิ ขวัญเก้ือ

63063000932 นางสาวจูนมณี กิจครวญ

63063000933 นางสาวโสภิดา เพ็ชรเอี่ยม

63063000934 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโชติ

63063000935 นายโกสินทร� ย่ิงเจริญ

63063000936 นายปLญญา นาคแดง

63063000937 นายวิโรจน� แก�วมหาวงค�

63063000938 นางสาวชลธิชา รักซ�อน

63063000939 นางศิริพร กลิ่นขจร

63063000940 นางสาวธนิษฐา ท�วมเทศ

63063000941 นางสาวนิพาวรรณ โสมศรี

63063000942 นางสาวศรินทิพย� เพียแก�ว

63063000943 นายธนภัทร ศรีหาคลัง

63063000944 นายวีรศักด์ิ สุขสนิท

63063000945 นายวศิน งามสม

63063000946 นางสาวนรีรัตน� อมรวงศ�วณิช

63063000947 นายขจรศักด์ิ สุดศรี

63063000948 นางสาววัลย�วิสา นาคสมบูรณ�

63063000949 นายขจร พรมกุล

63063000950 นายภูษิต โสมากุล

63063000951 นางสาวสุภรุชญา ทองสามสี

63063000952 นางสาววรลักษณ� เจริญศรี

63063000953 นางสาววันวิสา ชูพันธุ�

63063000954 นางสาวสิริพร มงคล

63063000955 นายจักรพันธ� ธุระวร

63063000956 นายวรากร โชติสาร

63063000957 นายอริยะ ภู�พฤกษชาติ

63063000958 นางสาววรรณิภา ระงับภัย

63063000959 นางสาวฤทัยรัตน� ยงพฤกษา

63063000960 นางสาวสินีนุช ปานทอง
หน�า 32 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63063000961 นางสาวสุนิสา แก�วเมฆ

63063000962 นางสาวอลิศรา ทิณพัฒน�

63063000963 นางสาวกฤษณา รุ�งแสง

63063000964 นางสาวพรธวัล พูลเล็ก

63063000965 นางสาวกัญจน�ศวรรณภ� หิงสันเทียะ

63063000966 นายนาอีม ฟาริก

63063000967 นางสาวอภัสรา โมฬี

63063000968 นางสาวฐมลณัฏฐ� ย้ิมเจริญ

63063000969 นางสาวกรรณิการ� รัตนวงศ�

63063000970 นางสาวพรศิริ ชมพุฒ

63063000971 นางสาวศิริกานต� พันที

63063000972 นางสาวจามรี บุญเหลือม

63063000973 นางน้ําทิพย� วงศ�ปะละ

63063000974 นางสาวมุทิตา ฤกษ�สินประสิทธ์ิ

63063000975 นายวิชยุตม� คงแก�ว

63063000976 นายวรโชติ โรจนเกษตร

63063000977 นางสาวธันยนันท� เธียรสุวรรณธาดา

63063000978 นางสาวเจนจิรา เสนอใจ

63063000979 นางสาวกิตติยา ชาติขยัน

63063000980 นางสาวใกล�รุ�ง เพียนผักแว�น

63063000981 นางสาวภัสรา แจ�มศรี

63063000982 นางสาวพรวิภา ประทุมเขตต�

63063000983 นางสาวพรทิพา พิทักษ�

63063000984 นายกฤตนกร แหสมุทร

63063000985 นางสาวเวธินี วงศ�ชารี

63063000986 นายอิศวภูมิ เปรมกมล

63063000987 นางสาวมณฑิตา สุวรรณเกิด

63063000988 นายอนิวรรต ไมตรีจิตต�

63063000989 นางสาวทุรัถยา โพธิขาว

63063000990 นางสาวมันทนา มุสิกุล
หน�า 33 จาก 542               
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63063000991 นายประวิทย� บุญทัน

63063000992 นางสาวชฎาภรณ� พยัคใหม�

63063000993 นางสาวนิสารักษ� เรืองศิริ

63063000994 นายโยธิน สรกล

63063000995 นางสาววีรภรณ� พุ�มดนตรี

63063000996 นางสาวปอแก�ว ชูเกษมสุข

63063000997 นางสาวสมฤดี ศรีนวล

63063000998 นายเมธาสิทธ์ิ นาจาน

63063000999 นางสาวณิตภาดา เจือจาน

63063001000 นางสาวพิมพลอย แก�วศิลา

63063001001 นางสาวโศศิษฐา กล�าอาสา

63063001002 นางสาวรัตนาภรณ� สดวกดี

63063001003 นางสาววิลาวรรณ ทุมกิจจะ

63063001004 นายกิตติยศ กุลชนะจิระ

63063001005 นายสาวิตต� ปKดตาทะโย

63063001006 นางสาวเหรียญทอง สีหาบุตรโต

63063001007 นายพลากร แจ�งมงคล

63063001008 นายตรีวิชญ� ไพรงาม

63063001009 นางสาวกานต�ธิดา ประจงการ

63063001010 นายเกียรติศักด์ิ ไชยพันธ�

63063001011 นางวนัสดา ธัญพิชาชัย

63063001012 นางสาวหงษ�ชญพัชรา ธรรมศิริเลิศ

63063001013 นางสาวเปมิกา โอวาท

63063001014 นางสาวสุภาภรณ� พิทยะพลัง

63063001015 นายทรงวุฒิ ศรีโยธี

63063001016 นางสาววริศรา ทนงย่ิง

63063001017 นางสาววาทินี ธีระวงษาหาญ

63063001018 นางสาวชัญญานุช จิตต�ประสงค�

63063001019 นางสาวปฏิภรณ� หนุนเงิน

63063001020 นางสาวรัชภร ปู]ม้ิม
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63063001021 นางสาววาทิณี แข็งการเขตร

63063001022 นางสาวนฤมล ชาวลี้แสน

63063001023 นางสาวยุวดี พรกัลญาณี

63063001024 นางสาวสวรรยา ประสิทธิพงศ�

63063001025 นางสาววรรษมน มิตรขจร

63063001026 นางสาวช�อผกา คชนะ

63063001027 นางสาวจันทร�จิรา ต๊ิบเสือ

63063001028 นางสาวฐิติพร บุตตะโยธี

63063001029 นายภาษิต อินละมัย

63063001030 นายไชยวัฒน� วงษ�อินตา

63063001031 นางสาวธัญพิชชา จีนาวงศ�

63063001032 นางสาวทรายขวัญ เหล็งเจริญ

63063001033 นายอภิรัชน� จําปารักษ�

63063001034 นางสาวศุภลักษณ� เกษีสังข�

63063001035 นางสาวปKยะวรรณ ตรีดิลก

63063001036 นางสาวประติภา ประสิทธิพันธ�

63063001037 นางสาวอินทิรา อ�วนวิจิตร

63063001038 นางสาวสุจิตรา เสมา

63063001039 นางสาวจิตลดา อิ่มดี

63063001040 นางสาวกนกวรรณ รอดไพบูลย�

63063001041 นางสาวศศิธร โรจนพร

63063001042 นางสาวกัลยรัตน� คุณาธิมาพันธ�

63063001043 นายหัสรินทร� โกสินทร�

63063001044 นางราตรี เวียงนาค

63063001045 นางสาวอภิชญา จิตงาม

63063001046 นางสาวนาถนภา เต็มลา

63063001047 นางสาวตันหยง กุลทอง

63063001048 นายสุกรี แมฮะ

63063001049 นางสาวดาราฉาย วรรณสิงห�

63063001050 นางสาวฤทัย ใจหลวง
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63063001051 นางสาวอรรัมภา ศรีพอ

63063001052 นายภูเบศร� พุ�มสุข

63063001053 นางสาวกนกพร เมฆสุวรรณ

63063001054 นางสาวโอบบุญ ถูกหมาย

63063001055 นางสาววาสนา โพธ์ิงาม

63063001056 นายณัฐกานต� ปLดจังหรีด

63063001057 นายยงยุทธ ยืนยง

63063001058 นายเชาวลิต อินสําราญ

63063001059 นางสาวรัศมี เบ�ามูลตรี

63063001060 นางสาวศิริญา สุปLญญา

63063001061 นางสาวมธุริน แสงสุข

63063001062 นายประสิทธ์ิ ท�อนทอง

63063001063 นางสาวจริยา พฤฒิวิญZู

63063001064 นางสาวอรทัย คํามี

63063001065 นายวันชัย ศรีงาม

63063001066 นายณุฐวัฒน� สระบัว

63063001067 นายภาคภูมิ นิยมทอง

63063001068 นายพีระพงศ� ปLตะศรี

63063001069 นางสาวรชยา เอื้อเฟOMอ

63063001070 นางสาวลักคณา กองวัง

63063001071 นายกฤติณัฎฐ� เพ็ชรรัตน�

63063001072 นางสาวภัทราภรณ� ม�วงพิน

63063001073 นางสาววิจิตรา ธุลารัตน�

63063001074 นางสาวสุนิษา ย้ิมเจริญ

63063001075 นางสาวจิดาภา เชียงอินทร�

63063001076 นางสาวิตรี เนาว�เพชร

63063001077 นางสาวดารานี สวนสมุทร

63063001078 นางสาววิลัยพร จันงาม

63063001079 นางสาวรัชภร จันทร�ภูมิ

63063001080 นางสาวมทินา สนามชัยสกุล
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63063001081 นางสาวนิลาวัณย� วรีฤทธ์ิ

63063001082 นางสาวเบญจภรณ� มานะจิตร�

63063001083 นายชยาทิต พรอัมรา

63063001084 นายณัฐพร ล�อมวงษ�

63063001085 นายการันต� โถชWัยคํา

63063001086 นางสาวนุชนาถ ฤทธิเดช

63063001087 นางสาวสุมิตรา สารนารถ

63063001088 นางสาวพจนีย� ศรวิเศษ

63063001089 นายอานนท� นระทีทาน

63063001090 นางสาวฐิติรัตน� หอมจันทร�

63063001091 นางสาวมยุรฉัตร บุญเฉลิม

63063001092 นายปKติวัฒน� ก�อนสันทัด

63063001093 นางสุกานดา เสนาธรรม

63063001094 นายนนทอรรถ ฉิมเอม

63063001095 นางสาวเสาวรส ระยับศรี

63063001096 นายปรินทร โดดเด่ียว

63063001097 นางสาวอรสุดา หารสุโพธ์ิ

63063001098 นางสาวอรนาฎ หม่ืนละม�าย

63063001099 นายเวชสุวรรณ� จุดศรี

63063001100 นางสาวสุนีรัตน� รัตนโพธ์ิ

63063001101 นางสาวศิวิไล อุไร

63063001102 นางสาวศศิพิมพ� มีสอาด

63063001103 นายอรพงศ� สุขประเสริฐ

63063001104 นางสาวอภิญญา เมืองพงษา

63063001105 นางสาวสุชาดา เวียงนนท�

63063001106 นางสาวรจนา เปYยน�อย

63063001107 นายอภินันท� ดีทั่ว

63063001108 นางสาวอนุสรา ทองศรี

63063001109 นางสาวหทัยภัทร อินทร�โพ

63063001110 นายประสาน โกซิน
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63063001111 นางสาวขวัญชนก นพโสภณ

63063001112 นางสาวนิรมล เกาะแก�ว

63063001113 นางสาวปทุมมา วาดกลาง

63063001114 นางสาวอรดี แก�วม่ัน

63063001115 นายณัฐวุฒิ สุขทัศน�

63063001116 นางสาวณิชาภา ซ้ิมเทียม

63063001117 นายอนุชา ชัยสงคราม

63063001118 นางสาวอรอนงค� ชัชวาล

63063001119 นางสาวกอแก�ว ศรีจันทร�

63063001120 นางสาวณัฎฐา ยองใย

63063001121 นางสาวสิริฤทัย จันทร

63063001122 นายภิญโญ แปยาว

63063001123 นางสาวฤทัย วงษ�ฉลาด

63063001124 นางสาวณิชชานัทธ์ิ สุทธิบุญธนะศักด์ิ

63063001125 นางสาวนพภัสสร ยมนา

63063001126 นางสาวอรวรรณ นพเทาว�

63063001127 นางสาวกาญจนาวิไล จันทร�พวง

63063001128 นางสาวํWทักษพร บัลลังก�สพล

63063001129 นายสมเดช พรหม

63063001130 นางสาวสิทธิพร ไหมหรือ

63063001131 นางสาวอุไรพร จันทร�ทร

63063001132 นางสาววนิดา ปLPนศรี

63063001133 นางสาวดวงกมล โคตรพัฒน�

63063001134 สอ.อิสระ แดงนา

63063001135 นายธนกฤต ปุญณพัฒน�

63063001136 นางสาวสุจิตรา ปลื้มจิตต�

63063001137 นายคชพล สุวรรณศร

63063001138 นางสาวศิราพัชร กลิ่นบุญเกิด

63063001139 นางสาวยุพาพร บัวหอม

63063001140 นายชญานนท� บริบูรณ�ทรัพย�
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63063001141 นางสาววรินทร มุ�งชัยภูมิ

63063001142 นายชัยชนะ ปาบมนตรี

63063001143 นายกําพล ศิริวรา

63063001144 นางนวลใย ดํารงสุสกุล

63063001145 นางสาวเวธกา ตันบรรลือสุข

63063001146 นายชวลิต ภควงศ�

63063001147 นายจารุภักด์ิ วงษ�แสนอาจ

63063001148 นายวัชระ ยินดีสิงห�

63063001149 นางสาวพีระพร ไพศาลธรรม

63063001150 นางสาวนนธิณี ผลาชิด

63063001151 นางสาวพรรษชล จันทร�โชติเสถียร

63063001152 นางสาววิภาพร โกษากูล

63063001153 นางสาวจินตพร ศานติพิบูล

63063001154 นางสาวรัตนาพร พูลเพ่ิม

63063001155 นางสาวมัลลิกา พรหมเมือง

63063001156 นายรัตนโชค ไชยสอน

63063001157 นางสาวละออง สาลีพวง

63063001158 นางสาวธนวรรณ อุทยาน

63063001159 นางสาวสิญา ศาลาศัย

63063001160 นางสาวสุพรรษา หมู�ผึ้ง

63063001161 นางสาวนภา หีบแก�ว

63063001162 นางสาวธีราพร แสงจันทร�

63063001163 นางสาวนิลุบล เข่ือนคํา

63063001164 นายธีรวัฒน� จิตรเสน

63063001165 นางสาวจิราภรณ� วงศ�บุตรดี

63063001166 นางสาวกัญจน�พร อินทร�เพ็ง

63063001167 นางสาวพรพิรุฬห� พิเลิศ

63063001168 นายธรรมรัตน� กับปะหะ

63063001169 นางสาวศิรินภา เชื้อเชิญ

63063001170 นายพีระพงษ� ดิฐปภากร
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63063001171 นางสาววรินยุพา รักษาศรี

63063001172 นายวุฒิพงษ� สีหาคม

63063001173 นางสาวจริยา ทองฉาย

63063001174 นางสาวดารารัตน� ชื่นอารมณ�

63063001175 นางสาวสุนทรี นิโรรัมย�

63063001176 นางสาวชลธิชา สุริยกุล ณ อยุธยา

63063001177 นางสาวพนิดา ทุมสอน

63063001178 นางสาววรณัน พัชรมัยเดชา

63063001179 นางสาวสุกัญญา จันไตร

63063001180 นายนนทวัฒน� ประดิษฐาน

63063001181 นายศิริชัย แสวงทรัพย�

63063001182 นางสาววันดี ดีนิล

63063001183 นางสาวธนัญญา พันธ�สุวรรณ

63063001184 นางสาวณัฐทิตา สีถาหล�า

63063001185 นายนิรุธ หม่ืนสุนทร

63063001186 นางสาวพฤกษารัก ประคะนัง

63063001187 นางสาวเครือวัลย� หงษ�คํา

63063001188 นายณรงค�รัชต� นายอง

63063001189 นางสาวกมลฉัตร สันนุมัติ

63063001190 นางสาวสุภัทรา เฮียงหล�า

63063001191 นางสาวอชิรญา สมัครการ

63063001192 นายประพาศ ประเสริฐไทย

63063001193 นายธีระวุธ เต็งสุวรรณ

63063001194 นางสาวปรียาพร บุญสันทรีย�

63063001195 นายอัษฎางค� ทิพจร

63063001196 นางสาวดวงฤดี ศรีงาม

63063001197 นางสาวรุ�งนภา พุ�มพวง

63063001198 นางสาวพรทิพา เพียรการ

63063001199 นางสาววาริธร ไชยราช

63063001200 นางสาวพิชชานันท� เสาวคนธ�
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63063001201 นางสาวรจวรรณ เล็กสวัสด์ิ

63063001202 นายศิริวุฒิ อนุศาสนรักษ�

63063001203 นางสาวอัจฉรา ช�วยประเสริฐ

63063001204 นายศักดา กงทอง

63063001205 นางสาวสายฝน บุญปก

63063001206 นางสาวศรุดา ใจหาญ

63063001207 นางสาวกชพรรณ บุญมาเลิศ

63063001208 นายธวัชชัย ไวว�อง

63063001209 นางสาวพนิดา นาอุดม

63063001210 นางสาวนิรชา ไวมือ

63063001211 นายวิวัฒน� หุ�นส�วน

63063001212 นางสาวนันท�กมล สิงขโรทัย

63063001213 นางสาวหนึ่งนภา ฉิมไทย

63063001214 นางสาวศริญญา อินทร�จันทร�ดา

63063001215 นางสาวกัลยาณี นาคทอง

63063001216 นายพิสิทธ์ิ กองสุกรรณ�

63063001217 นางสาวรินจา หลงแก�ว

63063001218 นายเกียรติศักด์ิ พิสัยสุข

63063001219 นางสาวบุษกร ดวงเงิน

63063001220 นางสาวภาณุมาศ ตาอุต

63063001221 นายยุทธชัย โชติพันธ�

63063001222 นางสาวนิสารัชต� ครองชนม�

63063001223 นางสาวสมหญิง แก�วเกษ

63063001224 นายหกธันวา วิเชียรขู�

63063001225 นางสาวมุกทอง จันทร�โต

63063001226 นางสาวปKยนุช มาโต

63063001227 นายเฉลิมพงศ� ระพือพล

63063001228 นางสาวนวพร ธรรมเจริญ

63063001229 นางสาวดวงนภา สุวรรณจักร�

63063001230 นางสาวฐิติชญาน� ธรรมวงค�
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63063001231 นางสาวณัฐรินทร� ธีรอิทธิรัตน�

63063001232 นางสาวสุภารัตน� ชาเหลา

63063001233 นางสาวณัฐชา สอนทิ

63063001234 นางสาววิชุดา วงศ�กระโซ�

63063001235 นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย�

63063001236 นางสาวอุมาภรณ� ทักวงศรี

63063001237 นางสาวสาวิตรี ต̂าอ�อน

63063001238 นางสาวณัฐรุจา ยอดสมุทร

63063001239 นางสาวสWุภาวดี มีโภคา

63063001240 นายพสิษฐ� เอื้ออารีย�

63063001241 นางสาวกาญจนา หามา

63063001242 นายณัฐดนัย จงห�วงกลาง

63063001243 นางสาวณัฐสุดา สวนช�วย

63063001244 นางสาวปภิชญาภา โปมินทร�

63063001245 นางสาวบุษบา ใจปLนทา

63063001246 นายถิรวุฒิ ขุมธาตุ

63063001247 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�เงิน

63063001248 นายภูวดล จันทร�แสง

63063001249 นางสาวกาญจนา ขุลี

63063001250 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกชกรณ� นาคคล�าย

63063001251 นางสาวปKยวรรณ สุวรรณเกษา

63063001252 นายเอกณัฐ พีรวุฒิธํารง

63063001253 นางสาวปุณณภัสสร เจษฎานรเสฏ�

63063001254 นางสาวอภิสรา ไวยพารา

63063001255 นางสาวณัฎฐิดา มาลัยวงศ�

63063001256 นายธรรมศาสตร� คงเนตร

63063001257 นางสาวสโรชา รุ�งทอง

63063001258 นางสาวสุทธิดา คงรัตน�

63063001259 นายมนตรี ม�วงอ�อน

63063001260 นางสาวมณฑาทิพย� จันทร�บัว
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63063001261 นายภานุเดช ภูนาเพชร

63063001262 นางสาวเกวลิน กลิ่นมาลา

63063001263 นายบัณฑูร พิมพ�สวัสด์ิ

63063001264 นายจักรกฤษณ� เทศทิม

63063001265 นางสาวนัฐชฎาภรณ� ศรีกระษร

63063001266 นางสาวฐณัฐฐา โกสินธุ

63063001267 นางสาวจิราพร จานทอง

63063001268 นายธนภัทธ� มณีวงค�

63063001269 นางสาวนันท�นภัส สุตวัฒน�

63063001270 นางสาวนภาพร มณีอินทร�

63063001271 นายคมศักด์ิ ใจปานแก�น

63063001272 นางสาวชไมพร แขกต�อย

63063001273 นางสาวศศิวิมล ราชวงศ�

63063001274 นางสาวสุจิตตรา ทองปLญญา

63063001275 นางสาวอรพรรณ พรมตาไก�

63063001276 ส.อ.บุรินทร� จันทร�แก�ว

63063001277 นางสาวสุพรรษา ผสมศรี

63063001278 นายปราโมทย� จันทเตมีย�

63063001279 นางสาววรินดา เรืองรุ�ง

63063001280 นายกิติศักด์ิ สิงหวัฒน�

63063001281 นางสาวนรวรรณย� ชูฤทธ์ิไพศาล

63063001282 นางสาวพจนา จันทนาตาล

63063001283 นางสาวจิรวรรณ วงษ�หม่ืน

63063001284 นายธวัชชัย ไชยวรณ�

63063001285 นางสาวไอลดา เสรีพาณิชย�การ

63063001286 นายอัครพล ไหมทอง

63063001287 นางสาวพรรณวรท ขันสันเทียะ

63063001288 นางสาวธิดาพร ประสาระเอ

63063001289 นายวุฒิชัย วันเพ็ญ

63063001290 นายวัชรพงศ� มูลมณี
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63063001291 นางสาวกนกวรรณ สัมนา

63063001292 นางสาวพิชญา ดํารงศ�สิน

63063001293 นางสาวซารีนา แวดอเลาะ

63063001294 นางสาวอัญชิตา โชคบัณฑิต

63063001295 นางสาวฐิดาภรณ� นาครินทร�

63063001296 นางสาวอาภาภรณ� ดรุณเนตร

63063001297 นางสาวกมลวรรณ ยวนยี

63063001298 นางสาวสุชญา เเสงสว�าง

63063001299 นางสาววิลาวัณย� ทิพย�ตําแย

63063001300 นางสาวปราณี แซ�ต๊ัน

63063001301 นางสาวโนรี ชนะอุดม

63063001302 นางสาวศุภนุช สรไกร

63063001303 นางสาวพิมพ�ใจ พาลึก

63063001304 นางสาวพัชรินทร� บุญเสมา

63063001305 นายเฉลิมชัย แพรสี

63063001306 นายอนุชา ผ�องอักษร

63063001307 นางสาวรุ�งอรุณ เรืองฤทธ์ิ

63063001308 นางสาวภิญญามาศ พรมแพน

63063001309 นางสาวมะลิดาว แสงชมภู

63063001310 นางสาวจิรัชญา รัตนพันธ�

63063001311 นางสาวมัทติกา มุงเคน

63063001312 นายปวริศ เขียนภักดี

63063001313 นางสาวหทัยชนก ทองสุข

63063001314 นางสาววิชิตา สกุลแก�ว

63063001315 นายชูพงศ� ชมชื่น

63063001316 นางสาวนพวรรณ โตม�วง

63063001317 นางวดี จิตจักร�

63063001318 นางสาวพรทิพย� อาจวิเชียร

63063001319 นางสาวลัดดาวัลย� แสนสีจันทร�

63063001320 นายชาญศักด์ิ ทรงวาจา
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63063001321 นายชยาพันธ� เฉยย่ังยืน

63063001322 นางสาววิมล เต็มประสงค�

63063001323 นางสาวสุทิศา ฉัตรทอง

63063001324 นางสาวแก�วตา เพ่ิมทรัพย�

63063001325 นางสาวชไมพร คงศรี

63063001326 ว�าที่ รต.หญิงขวัญหทัย โตมาชา

63063001327 นางสาวปทิตตา ดิษยฐานันท�

63063001328 นางสาวณัฐกานต� สลุงอยู�

63063001329 นางสาวดุษฎี ศรีอุไร

63063001330 นางสาวก่ิงดาว ใจดี

63063001331 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิสันเทียะ

63063001332 นางสาวอัจฉรา ยะหะตะ

63063001333 นางสาวจุฑามาศ จันทร

63063001334 นายพยุงศักด์ิ ทองสกุล

63063001335 นางสาวสุนิตา ชุณห�กุล

63063001336 นางสาวลลิตา นนทะพา

63063001337 นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ�ศิลปX

63063001338 นางสาวพรพรหม ตันยะกุล

63063001339 นางสาวฉัตรแก�ว พลอยสี

63063001340 นางสาวจารวี วิชญาศิริ

63063001341 นางสาวทิพวรรณ อาจนา

63063001342 นายณรงค�ฤทธ์ิ พิทักษ�

63063001343 นายสุรเชษฐ� จินะเทศ

63063001344 นางสาวศุภางค� เครือวิเศษณ�

63063001345 นางสาวนันทนา ขําสด

63063001346 นายกิติพงษ� จันทร�เพ็ญ

63063001347 นายภาณุพงศ� โนรีวงศ�

63063001348 นางสาวภาวิณี มุรี

63063001349 นางสาวสินารัตน� กอบประดิษฐ�

63063001350 นางสาวจันทิมา แกนเปะ
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63063001351 นายพงษ�นเรศ ตาลวิลาศ

63063001352 นายศักด์ิไทย แขนสันเทียะ

63063001353 นายคมกริช วงษาบุตร

63063001354 นางสาวยุวธิดา ดิษาภิรมย�

63063001355 นายภานุวัฒน� พลูเกษม

63063001356 นางสาวกฤตยา ศรีภูมิ

63063001357 นางสาวเจษฎาพร อาจทํา

63063001358 นางสาวชนากานต� เบ็ญจศิริวรรณ

63063001359 นายวัฒนชัย เขจรไข

63063001360 นางสาวพจนีย� ชูทอง

63063001361 นางสาวธมลวรรณ เกิดภาคี

63063001362 นางสาวน้ําฝน ใหม�จันทร�ทอง

63063001363 นางสาวพิชญ�พิมล อาวะรุณ

63063001364 นายสรวิศ คุ�มสุวรรณ

63063001365 นายสาคร จุฬาลี

63063001366 นางสาวสาวิตรี พันธ�สีมา

63063001367 นายวุฒิเกียรติ วรรณแก�ว

63063001368 นางสาวพรรนิภา บุญมา

63063001369 นางสาววลัยพรรณ จันทร�ตราชู

63063001370 นายกมลภพ ไผ�แสวง

63063001371 นายบัญญัติ เหมาะตัว

63063001372 นางสาววรัญญา อรัญสาร

63063001373 นางสาวฉวีวรรณ มานพพันธ�

63063001374 นางสาวศิริพร แก�นพุฒ

63063001375 นางสาวภาณุมาศ มณีพรหม

63063001376 นางสาวโมรีรัตน� ใต�สันเทียะ

63063001377 นายจารุพันธ� เจริญนิยม

63063001378 นางสาวนุชจรี พรหมสวัสด์ิ

63063001379 นางสาวณภัทร พวงเจริญ

63063001380 นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม
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63063001381 นางสาวสุมิตา สุขสวน

63063001382 นางสาวจันทิมา ยางชัยภูมิ

63063001383 นางสาววิชุดา เหล�ามะลึก

63063001384 นางสาวรัชดาพร อิ่มปรีชา

63063001385 นายสิทธิโชค เดชมาก

63063001386 นางสาวธีระภัทร สรรค�สร�างกิจ

63063001387 นางสาวขันแก�ว สุขเสริม

63063001388 นางสาวญาณิศา เบญจาทิกูล

63063001389 นายคงไค สุทธิขัน

63063001390 นายแสงเทียน กุหลาบ

63063001391 นางสาวศิริรัตน� จิตสุภา

63063001392 นายอานนท� วัลลภา

63063001393 นางสาวศิริพร ยนภักด์ิ

63063001394 สิบเอกอนุวัต สายคํามาตร

63063001395 นายนรนิติ ดํารงจิตติ

63063001396 นางสาวปาริชาติ ทัดดอกไม�

63063001397 นางสาวไอยริญณ� วันดี

63063001398 นางสาวพัชรนันท� ขยันกิจ

63063001399 นางสาวนัดริกา เนียมหอม

63063001400 นางสาวระเบียบรัตน� กรงแก�ว

63063001401 นางสาววิภา พ่ึงเจริญ

63063001402 นางสาวนิ่มละไม ศรีพันลม

63063001403 นางสาวเจนจิรา แสงใสแก�ว

63063001404 นางวราพร ทาวงษ�

63063001405 นายประจักษ� ทูคํามี

63063001406 นางสาวพัชร�ณัฏฐ� เร็วไธสง

63063001407 นายชวลิต อุ�นเรือง

63063001408 นางสาวฐิติมา แก�วเกตุ

63063001409 นางสาวกฤษณา มัธยม

63063001410 นายจิรวัฒน� กาญจนมล
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63063001411 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรคีรีรัฐ

63063001412 นายกิตติศักด์ิ สุวรรณวงศ�

63063001413 นางสาวสุดารัตน� ถนอมทรัพย�

63063001414 นางสาวศิริวรรณ สังข�พยุง

63063001415 นายปฎิภาณ โม�อุ�น

63063001416 นายชัยพร ตันติกุล

63063001417 นางสาววาสนา สร�อยระย�า

63063001418 นายธนกร วันประสม

63063001419 นายวีระชัย ทองรอด

63063001420 นางสาวณิชชากร รัชอินทร�

63063001421 นางสาวกุสุมา สอนประไพ

63063001422 นางสาวนวพฤกษ� รื่นเริง

63063001423 นางสาวรัษฎาพร ชุมดี

63063001424 นางสาวณัฏฐ�ณิภัฐ แสงเพ็ง

63063001425 นายปรัชญา กําเหนิด

63063001426 ว�าที่ ร�อยตรีปLญญา ยาคํา

63063001427 นางสาวนุชจรินทร� พูลศรี

63063001428 นายอานนท� ศิริรัตน�

63063001429 นางสาวพรธิวา สืบโสดา

63063001430 นายพฤฒ จีนใจเย็น

63063001431 นางสาวสมฤดี แก�วคงวงษ�

63063001432 นางสาววิรุณรัตน� วังคีรี

63063001433 นางสาวยศวดี คนหม่ัน

63063001434 นางสาวสมฤดี สุดสงวน

63063001435 นางสาวกัณญารัตน� คําบุญ

63063001436 นายวุฒิชัย นราแก�ว

63063001437 นางสาววิลาวัลย� เชี่ยมปLญญา

63063001438 นางสาวเสาวณีย� คําพาที

63063001439 นางปาริฉัตร ตันติกุล

63063001440 นางสาวภัทนรินทร� ทรัพย�สุข
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63063001441 นางสาววรัญญา ปKยะสุวรรณ

63063001442 นางสาวศิริวรรณ สังเวียน

63063001443 นางสาวชุติมา แสงสี

63063001444 นางสาวบุษราภรณ� แสนแก�ว

63063001445 นางสาวเฉลิมขวัญ นิลอ�อน

63063001446 นางสาวสุริษา ก่ิงวงค�ษา

63063001447 นางสาวยุพา ธงชัย

63063001448 นายณัฐภูมิ ปKดตามะ

63063001449 นางสาวหัทยา เบ�าทองจันทร�

63063001450 ส.อ.อดิเรก ศรีนาม

63063001451 นางสาวสไบแพร วงษาลี

63063001452 นางวิลาวรรณ� ธาตุทอง

63063001453 นางสาวพัชราภา สงจันทร�

63063001454 นายโชติพัฒน� วัชรโรจน�

63063001455 นางสาวดวงกมล สนเขียว

63063001456 นางสาวกัญญาณี ชาวสวน

63063001457 นายพิเชษฐ� พิจารณา

63063001458 นายธนพล ศรีเปารยะ

63063001459 นางสาวปLทม�มน โตเกียรติวงศ�ชัย

63063001460 นางสาวปรียานุช วงค�ทองเก้ือ

63063001461 นายเจษฎาภรณ� แดงสี

63063001462 นายชัยเสฏฐ� แต�มเติม

63063001463 นางสาวอรวรรยา วัตตะโร

63063001464 นายสิทธิพงษ� นิลพัฒน�

63063001465 นางสาวญาณิศา สุวรรณกุล

63063001466 นางสาวสุทธิดา พรรณลี

63063001467 นายวัฒนพงษ� คําภากระปุ]ม

63063001468 นายธนกร สุวรรณภารต

63063001469 นางสาวสุวิมล ทองคําแท�

63063001470 นายพิชิตพล บัวผัน
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63063001471 นางสาวเจนจิรา รัตนะ

63063001472 นางสาวพวงเพชร เกตุแก�ว

63063001473 นางสาวพิมพรรณ นาคเพ็ชร

63063001474 นางสาวสุลิตา เพชรแสน

63063001475 นายชิตพล ไชยวรรณ�

63063001476 นางสาวสุรินดา ทักษิณ

63063001477 นายณรงค� ทิรักษ�

63063001478 นางสาวฐิตา สร�อยทรัพย�

63063001479 นางสาวรัตติยา สีฟุยเดช

63063001480 นายณรงค�ฤทธ์ิ ไผ�จันทร�

63063001481 นางสาวสุรภา สังข�สุวรรณ

63063001482 นายวรรลพ วารินทร�

63063001483 นายผดุง เจษฎารมย�

63063001484 นางสาวซาวียะห� เจSะนุS

63063001485 นางสาวพรพรรณ เกษรเกษ

63063001486 นางสาวธัญญารัตน� ปานดับใหม�

63063001487 นายพรภวิษย� ใจดี

63063001488 นายมณฑล ปรีดา

63063001489 นางสาวณัฐมล เบ�าช�างเผือก

63063001490 นางสาวนิยะวัลย� ขาวสีแดง

63063001491 นางสาวปวีณา กรัดเพชร

63063001492 นางสาวชนม�นิภา พันธุ�ย่ิงยก

63063001493 นายสุเทพ ม่ันไกล

63063001494 นางสาวปนัดดา ยานนารัก

63063001495 นางสาวอัญมณี เกษมโชติพันธุ�

63063001496 นายจรัญ กันทะกัน

63063001497 นางสาวชนิดาภา กุลเอื้อยืนนาน

63063001498 นายสิทธิยากรณ� นวลจันทร�

63063001499 นายจักรพันธ� ทรัพย�พงษ�

63063001500 นางสาวอัจฉรา สิงห�ซอม
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63063001501 นางสาวยลดา อนุเคราะห�

63063001502 นางสาวบุณยาพร ชํานาญ

63063001503 นายจตุรพร บุญประเสริฐ

63063001504 ว�าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ จันทะมาศ

63063001505 นายสมภพ พรหมเอาะ

63063001506 นายชาญณรงค� คาดกระโทก

63063001507 นางสาวรัชฎาภรณ� ขําเหมือน

63063001508 นางสาวธิดารัตน� พสุมาตร�

63063001509 นายนิเวตร สมดี

63063001510 นางสาวพีรดา ศิรินิยมผล

63063001511 นางสาวสวรส วิลัย

63063001512 นางสาวปภัสรา ศรีวาลี

63063001513 นางสาวสุภาพร โคนเคน

63063001514 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ธนพจน�ดลฤทธ์ิ

63063001515 นางสาวสุภาวดี สีแบน

63063001516 นายธนาวุฒิ พูนรอดแก�ว

63063001517 นายปKลันธ� สําราญใจ

63063001518 นางธิดา เกิดขาว

63063001519 นายพรรณเชษฐ� อินทร�ประเสริฐ

63063001520 นางสาวเกวลิน คําศรี

63063001521 นายสรวิศ จินตรักษ�กิติ

63063001522 นางสาวสินจัย น�อยสิม

63063001523 นางวันวิสา บานเย็น

63063001524 นางสาวนิรมล แก�วมะณี

63063001525 นางสาวกนกวรรณ จิตต�ประสงค�

63063001526 นางสาวชุลีพร พุ�มพวง

63063001527 นางสาวบุญฑริกา เหลาเจริญ

63063001528 นางสาววราพร มูลสุข

63063001529 นางสาวณัชชา วรวิสัน

63063001530 นายสถาพร ดีวงค�
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63063001531 นางสาวเพ็ญจันทร� อ�อนน�วม

63063001532 นางสาววัลย�นภัสร� มากทรัพย�

63063001533 นางสาววริศรา ตุ�นทอง

63063001534 นายภูริวัจน� โสนารถ

63063001535 นายบัณฑิต นิธิประทีป

63063001536 นางสาวกนกวรรณ มีศรี

63063001537 นายอรรถพล เตียวเย

63063001538 นายอาชวิน ฟองลม

63063001539 นายภัทรพส จันทะโชติ

63063001540 นางสาวเจนจิรา พรมณี

63063001541 นางสาวสุพัตรา มาณพ

63063001542 นางสาวพรรณทิพย� สอนสุภาพ

63063001543 นางสาวเจริญขวัญ ชอยประเสริฐนภา

63063001544 นายจีรวัฒน� มูฮําหมัดซาเฮ็ด

63063001545 นางสาววรรณรินทร� มีหาฤทธ์ิ

63063001546 นางสาวกรรณิกา เสือชื่น

63063001547 นางสาวรวิวรรณ กําจร

63063001548 นางสาวปLญญาพร บุญปก

63063001549 นางสาวอรวรรณ วันเลิศ

63063001550 นางสาวสายฝน สร�อยสด

63063001551 นางสาวนิภาวรรณ แพลูกอินทร�

63063001552 นายชยานันท� ปะทะขีนัง

63063001553 นางสาวภควดี โชติโก

63063001554 นางสาวพรรณิภา พลายวัน

63063001555 นายธเนษฐ มุสิกดิลก

63063001556 นางสาวรัตนาภรณ� งามอักษร

63063001557 นางสาวภัคธีมา เชิดชูเสนนะ

63063001558 นายธีรศักด์ิ บุญหล�า

63063001559 นางสาวนัชชา ตะติฉิม

63063001560 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมสุข
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63063001561 นางสาวปKยฉัตร จันทบ

63063001562 นางสุณิสา นิยมศิลปX

63063001563 นางสาวสุกัลญา แสนแก�ว

63063001564 นางสาวรุ�งอรุณ แซ� ฮ�อ 

63063001565 นายปKยะชัย จันดอก

63063001566 นางสาวสิริยาภรณ� มาละอินทร�

63063001567 นางสาวรุ�งทิวา พรรคพวก

63063001568 นายไกรวุฒิ โพธิปฐม

63063001569 นางพิชาพัชญ� ศรีหาคลัง

63063001570 นายณรงค�ศักด์ิ งามเจริญ

63063001571 นางสาวสกุลรัตน� รุ�งเพชรเจริญ

63063001572 นางสาวพิมพ�ผกา รักแก�ว

63063001573 นางสาวริลรดา โหมดศิริ

63063001574 นายพรพิชิต หงษ�คํา

63063001575 นายภัทรพงศ� ดาสูงเนิน

63063001576 นายณฏฐพล คํารังษี

63063001577 นางสาวปภาวดี มารวย

63063001578 นางสาวรัญจวน จันทร�อยู�จริง

63063001579 นายคุณากร อุทิศานนท�

63063001580 นางสาวอารยา คําฮัง

63063001581 นางสาวพรรษชล สุขขวัญ

63063001582 นางคีตธัญพิศ เอี่ยมพันธ�

63063001583 นางสาวชลธิชา พลเย่ียม

63063001584 นายนพรัตน� ทองเลิศ

63063001585 นายธนาภัทร สมวงษา

63063001586 นางสาวชัญญานุช เมืองแก�ว

63063001587 นางสาวอรุณโรจน� บุญถาวร

63063001588 นางสาวญาดา ถิตย�ละออ

63063001589 นางสาวนงลักษณ� จริยาจิรวัฒนา

63063001590 นางสาวจิรชยา ศรีอนันต�
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63063001591 นางสาวจิตราภรณ� เพ็ชรวงค�

63063001592 นางสาวหัตถกาญจน� หัสถประดิษฐ�

63063001593 นางสาวธัญนุช มัชปะโม

63063001594 นางสาวนดา สนิสุริวงษ�

63063001595 นางสาวชลธิชา ศรีประสิทธ์ิ

63063001596 นางสาวกาญจนาพร หอมเนียม

63063001597 นางสาวศรีสกุล ย้ิมเนียม

63063001598 นางสาวนฤมล ประกอบสุข

63063001599 นางสาวพิมพร จันทร�กลาง

63063001600 นายณัฐชนน กังใจ

63063001601 นางสาววริศรา บุญศรี

63063001602 นางสาวดอกแก�ว ศรีบุญเรือง

63063001603 นางสาวอัจฉราภรณ� เผือกพูลผล

63063001604 นายภัทรพล ทองกล�อม

63063001605 นางสาวทัศนีย� วัฒนโยธิน

63063001606 นางสาวศิรินันท� ศิริจรรยานนท�

63063001607 นางสาวภาวิณี ไร�ดี

63063001608 นางสาวไอรดา พลโยธี

63063001609 นางสาวณิชากร มานะต�อ

63063001610 นางสาวชนัญชิดา พูนนาค

63063001611 นางสาวเพกา สามวัง

63063001612 นางสาวสิตาพร เขียวขํา

63063001613 นางสาวรังสินี ทองอ�วม

63063001614 นายวันวลิต ชูความดี

63063001615 นายปฐมเทพ ไชยศล

63063001616 นางสาวจิราภรณ� ภู�ทิม

63063001617 นางสาวกนกวรรณ โหมดศรี

63063001618 นายวิษณุ พิทักษ�วัฒนานนท�

63063001619 นางสาวสุภัทร อุมา

63063001620 นางสาววันทนา สายจริงวงค�
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63063001621 นางสาวทิพวรรณ สมีนาง

63063001622 นางสาวดลชนก แก�วนรา

63063001623 นางสาวนภัสกร พิมุ

63063001624 นายวรพจน� แจ�งกระจ�าง

63063001625 นางสาวศิริวิภา นากองสี

63063001626 นายณัฐวุฒิ ปาระพิมพ�

63063001627 นางสาวอนรรฑพร ดวงจินดา

63063001628 นายศรัณย�ชัย มะเด่ือ

63063001629 นางสาวสุรัสวดี สกุลสันต์ิ

63063001630 นายพันศักด์ิ โคตรพัฒน�

63063001631 นายธิชัยรัตน� กมลจิตร

63063001632 นางสาวสุพรรณี อยู�คง

63063001633 นายปภาณุกฤช วงศ�ละคร

63063001634 นางสาวศศิณา อ�วมเจริญ

63063001635 นางชนัญชิดา สงนอก

63063001636 นายชัยวัฒน� เรืองฤทธ์ิ

63063001637 นางสาวณัฎฐพัชร� มูลเมือง

63063001638 นางสาวภัทพร สูงเจริญ

63063001639 นางสาววิภาวรรณ� ภู�โตSะยา

63063001640 นายฉัตรบดินทร� ง�วนทอง

63063001641 นางสาวเจนจุฑา พรหมมา

63063001642 นางสาวเครือวัลย� สีสดดี

63063001643 นางสาวสุนิสา จันทวงค�

63063001644 นางสาวลัดดาวัลย� จํานงค�รักษ�

63063001645 นางสาวธนภรณ� เรืองสวัสด์ิ

63063001646 นายทศพล ดาวดายรัมย�

63063001647 นายปนัสชัย สีไพสน

63063001648 นางสาวมะลิวัล มะหา

63063001649 นางสาวจิตติญา เนตรโรจน�

63063001650 นางสาวมัติกา รื่นรวย
หน�า 55 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063001651 นางสาวมัลลิกา ทรายแก�ว

63063001652 นายอัษฎาวุฒิ พรมเนตร

63063001653 นางสาวบุษยมาส ไพบูลย�วีวัฒนา

63063001654 นายธนพงศ� คําตา

63063001655 นางสาวกุลธิดา รวยพงษ�

63063001656 นางสาวอาภรณ� ผลิกาธิการ

63063001657 นางสาวอมรรัตน� ดีหลาย

63063001658 นางสาวนฤมล ปรีดาจิตร�

63063001659 นายอัครพร เจริญพงศ�

63063001660 นางสาวชุติมา เหลืองอ�อน

63063001661 นายสุรภูมิ เนินผาลา

63063001662 นางสาวสายสุนีย� สายวัน

63063001663 นางสาวสรัญญา รวมอร�าม

63063001664 นางสาวอัจฉรา ชูชื่น

63063001665 นางสาวสุดารัตน� ชลารักษ�

63063001666 นางสาวรัชดาภรณ� ธรรมสถิต

63063001667 นายอดิเทพ สุขโสภณ

63063001668 นายประจักษ� วิระพันธุ�

63063001669 นางสาวทิพวรรณ สินโคกสูง

63063001670 นางสาวนันทยา มาประเสริฐ

63063001671 นางสาวมุขสุดา บุญสิทธ์ิ

63063001672 นางสาวอุดมลักษณ� หิรัญชาติ

63063001673 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นแก�ว

63063001674 นางสาวพรหมพร พูลสุข

63063001675 นางสาวกชกร เลิศภานุวัฒน�

63063001676 นางสาววารินี เนียมสูงเนิน

63063001677 นายพลากร ไชยคําภา

63063001678 นางสาววรรทณี ลิ้มวิชิต

63063001679 นายธนากานต� ผิวทิพากร

63063001680 นางสาวรัติยา เจSะมัด
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63063001681 นางสาวพัณณ  �นิญา ประสงค� ทรัพย� 

63063001682 นางสาววราภรณ� ธรรมไชยางกูร

63063001683 นางสาวสุธิตา กาวงษ�

63063001684 นางสาวพรทิพา ทรงบัณฑิตย�

63063001685 นายนิพัทธ� สองสี

63063001686 นางสาวญาณิศา มิตรกัลยา

63063001687 นางสาวเสาวลักษณ� มีนาม

63063001688 นางสาวถลัชนันท� ผิวเหลือง

63063001689 นางสาวนิลนภา นิลน�อย

63063001690 นายภาณุวิชญ� สุทธิไชยา

63063001691 นางสาวธนัชรัก ปLญญาถุง

63063001692 นางสาวบุหลัน จิตวงศ�

63063001693 นายขรรค�ชัย นุชกูล

63063001694 นางสาวธิติญา คําจันทร�

63063001695 นางสาวไพรบูรณ� ศิริรักษ�

63063001696 นางสาวสุดารัตน� โอชเจริญ

63063001697 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรัตนมน กล�าหาญ

63063001698 นายอภิรัฐ หลอดแก�ว

63063001699 นายรัฐภูมิ เข็มขัด

63063001700 นายวิทวัส เบญจมาศ

63063001701 นางสาวสลักจิต สืบจากลี

63063001702 นายเศรษวัฒณ� ช�วยศรีนวล

63063001703 นายมหัทธน ชัยสุนทร

63063001704 นายธีรวัฒน� สิงห�สาย

63063001705 นางสาวลลลดา โคกหอม

63063001706 นางสาวไคริกา พรหมสง�า

63063001707 นางสาวกชพร ย่ีภู�พันธุ�

63063001708 นางสาวกนกกร เข็มทอง

63063001709 นายอภิชาติ สิงห�เสือ

63063001710 นางสาวศศิธร รอดช�างเผื่อน
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63063001711 นายอดิศร มีชัย

63063001712 นางสาวสุนิดา ภาคภูมิ

63063001713 นางสาวชลิตา คําศรี

63063001714 นางสาวเฟOPองฟQา มีโภคา

63063001715 นางสาวพัสตร�นรี จินตศักด์ิ

63063001716 นางสาวพิชยา ช�วยศรีนวล

63063001717 นายศราวุธ ศรีครินทร�

63063001718 นายสุเมธ ปKPนแก�ว

63063001719 นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร�

63063001720 นางสาวสมใจ ปองเพียร

63063001721 นายปฎิพัทธ� ไชยสุข

63063001722 นางสาวเบญจวรรณ อยู�ฉิม

63063001723 นางสาวปKยะพร พิมพะกรรณ�

63063001724 นายภัทรภณ สีอ�อน

63063001725 นางสาวคุณัญญา เจริญดี

63063001726 นางสาวอัญชลี ศรศรี

63063001727 นางยุพา ทองมา

63063001728 นายวรวุฒิ ชาติก�อน

63063001729 นางสาวพรสุดา อิ่มสวัสด์ิ

63063001730 นายวรัญชิต สงวนชม

63063001731 นายณัทกร สุพรรณ

63063001732 นางจินตนา หงส�พิทักษ�ชน

63063001733 นางสาวศิโรรัตน� มะลีจันทร�

63063001734 นางสาวสาวิตรี ศรัทธาธรรม

63063001735 นางสาวปKยฉัตร ประสงค�ผล

63063001736 นางสาวขนิษฐา เจียงแก�ว

63063001737 นายชัยวฤทธ์ิ ประดา

63063001738 นางสาวนราภัทร สาระกูล

63063001739 นายศรุต ทัดทอง

63063001740 นายอภิสิทธ์ิ สายแก�ว
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63063001741 นางสาวสุทชาสินี มันปาฏิ

63063001742 นางสาวณัฐชิตา ธรรมจักร�

63063001743 นางสาวสุภาวดี วาปYสังข�

63063001744 นางวิจิตรา สิงห�นุ�ย

63063001745 นางสาวจินตนา ศรีทอง

63063001746 นางสาวจิรภัทร� วิงวอน

63063001747 นางสาวณริดา น�อมธีระโชติ

63063001748 นางสาวรัชฎา คําน�อย

63063001749 นายอุดมศักด์ิ สว�างวงษ�

63063001750 นายปKยบุตร เพ่ิมปLญญา

63063001751 นายนพชัย บุญเรือง

63063001752 นายนันทวัช สุริสาร

63063001753 นางสาวเกวลิน อาซัง

63063001754 นายกนก เรียนประยูร

63063001755 นายวัธนะกิจ จันขันธ�

63063001756 นางสาวเพ็ญนภา บัวชา

63063001757 นางสาวพรทิพย� ห�วยหงษ�ทอง

63063001758 นางสาวณัฐนันท� คงหญ�าคา

63063001759 นางสาวมัลลิกา ระเบียบ

63063001760 นางนวพร สังข�ทับ

63063001761 นางสาวมณีรัตน� สุขโส

63063001762 นางสาวสงกรานต� โคตรประทุม

63063001763 นางสาวสรินยา ปLดตาเทสัง

63063001764 นางสาวสัตยา พักน�อย

63063001765 นายเทียนชัย ปLจฉิมานนท�

63063001766 นางสาวดารุณี แน�นหนา

63063001767 นางสาวยลพัชร� บรรเทือง

63063001768 นายรชต นามวงษ�

63063001769 นางสาวกุสุมาลย� นพทิพย�

63063001770 นางสาวจริยา ขันอาสา
หน�า 59 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063001771 นางสาวศศิวิมล ง้ิวสระ

63063001772 นางสาวกาญจน� แก�ววิเชียร

63063001773 นายนิธินันต� แก�วพิกุล

63063001774 นายชาญศิริ พฤกษศรี

63063001775 นางสาวอภิญญา ทิพย�ดํารงค�

63063001776 นางสาวนพเก�า ยศทิศ

63063001777 นางสาวศุภรัตน� สายหอม

63063001778 นางสาวกาญจนา ธรรมยา

63063001779 นางสาวิสุทิศา วัฒนา

63063001780 นางสาวเกร็ดกมล ตันวิบูลย�

63063001781 นางสาวนฤมล หลักคํา

63063001782 นางสาวพิชชานันท� ผิวผ�อง

63063001783 นางสาวนิภาพร อึ่งแดง

63063001784 นางสาวกชกร สื่อสวัสด์ิวณิชย�

63063001785 นางสาวนันทพร ถิรางกูร

63063001786 นายโอฬาร ยอดสูงเนิน

63063001787 นายเทวิน อินทะจักร�

63063001788 นางสาวจริยารีย� วันทองทิพย�

63063001789 นางสาวดวงพร อยู�เปGนสุข

63063001790 นางสาวสุภาพร กตัญญ

63063001791 นางสาวชลิตา สู�สุข

63063001792 นายอุทิศ ทองมา

63063001793 นางสาวณัฐสินี วัดสง�า

63063001794 นางวิไลวรรณ สันทา

63063001795 นายวัชรินทร� แสนสุข

63063001796 นายศุภสิทธ์ิ คลังวิเชียร

63063001797 นางสาวอันดามัน บู�ทอง

63063001798 นางสาวสุกัญญา เผือกพิบูลย�

63063001799 นางสาวเจนจิรา โคกสวัสด์ิ

63063001800 นายธรรมนูญ ทองสี
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63063001801 นายณัฐพล บุญมานะประเสริฐ

63063001802 นายดิษฐกาล พลภักดี

63063001803 นางสาวจุฑามาส บุญอินทร�

63063001804 นายพศวัต พูลเล็ก

63063001805 นางสาวเมทินี คําพล

63063001806 นางสาวสุคนธ�ทา สังข�น�อย

63063001807 นางสาววรกาญจน� พันลึก

63063001808 นางสาวจุฑามาศ อินทรสุวรรณ

63063001809 นายชานนท� เกิดคล�าย

63063001810 นายอภิศร รจนศิลปY

63063001811 นายณัฐวุฒิ พลกูล

63063001812 นายกษิด์ิดิศ เอี่ยมพินิจ

63063001813 นางสาวศศิธร ไกรษรวงศ�

63063001814 นางสาวมัณฑิรา ธนะโภค

63063001815 นายพันรพ สุดเทวา

63063001816 นายพรรษาศิลปX บุดตะสา

63063001817 นางสาวกันยารัตน� อ�วมภักดี

63063001818 นางสาวณัฐพร ชมจิตต�

63063001819 นายสุรวงศ� ฉอสันเทียะ

63063001820 นางสาวสุรีวรรณ สิงห�สนอง

63063001821 นางสาวกาญจนา ภู�ทอง

63063001822 นางสาวพัชรี รอดชยันต�

63063001823 นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ

63063001824 นางสาวจุฑาทิพย� เปล�งผิว

63063001825 นางสาวภุมรินทร� แสงปทุม

63063001826 นางสาวนวพร รุ�งโรจน�มงคล

63063001827 นางสาวทิพย�รัตน� วงค�ช�างเงิน

63063001828 นายธีรศิลปX เพชรเรือนทอง

63063001829 นางสาววิณิชชา วงษ�รอด

63063001830 นางสาวเขมิกา เลพล
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63063001831 นางสาวน้ําทิพย� บุญเรือง

63063001832 นางสาวปKยพร จิระวัชชะนานนท�

63063001833 นายพิพัฒน� ภู�พิมล

63063001834 นางสาวพิมพิกา เรืองสุข

63063001835 นางสาววีนัส พยายาม

63063001836 นายเอกชัย แก�วจอหอ

63063001837 นางสาวณัฐธิดา ศรีอ�อน

63063001838 นางสาววิภา วงค�นาค

63063001839 นางสาววาสนา รักแดง

63063001840 นางจิณณา น�อยศรี

63063001841 นางสาวศุภัคร�พร วงษ�สมัย

63063001842 นางสาวธัญชนก ยุทธตระกูล

63063001843 นางสาวญาราภรณ� มะสิโกวา

63063001844 นางสาวเดือนงาม ลีละศาสตร�

63063001845 นางสาวพิมพ�ชนก รักถนอม

63063001846 นางสาวนารีรัตน� สีทอง

63063001847 นางสาวกมลรัตน ดิฐภักดีคุณ

63063001848 นางสาวมินตรา นิยมศรี

63063001849 นางสาวกฤติยาภรณ� สุริโย

63063001850 นายภาคภูมิ ประทุมวัลย�

63063001851 นายสุรศักด์ิ สวัสดี

63063001852 นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล

63063001853 นายกิตติภาคย� วชิระ

63063001854 นางสาวจารุณี นุ�มเหลือ

63063001855 นายธีรภัทร แสนอุบล

63063001856 นางสาวฐิติมา เถรี

63063001857 นางสาวดวงใจ กันทะวงค�

63063001858 นางสาวกมลวรรณ แนวคํา

63063001859 นางสาววรรณนิภา ภาษิต

63063001860 นางสาวชไมพร อินทะรังษี
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63063001861 นางสาวจุฑามาศ คํามี

63063001862 นางสาววิชชุดา เพ็งพัฒน�

63063001863 นายชํานิ ชูก�าน

63063001864 นายปุญญพัฒน� อุปพัทธวาณิชย�

63063001865 นางสาวกาญจนา ต�องหา

63063001866 นางสาววราภรณ� ทับทิม

63063001867 นายสุวิจักขณ� คันเทีย

63063001868 นางสาวเมธินี ทุกข�จาก

63063001869 นายอํานาจ น�อยแสง

63063001870 นางสาวอรวรรณ จิตตะวงศ�

63063001871 นายเสมอพงค� ทองเหลือง

63063001872 นายศิวกร หม่ันกิจ

63063001873 นางสาวนิวัฒนา วันที

63063001874 นางสาวศิริวรรณ เฮียงหลี

63063001875 นางสาวปLทมา ด�วงคําภา

63063001876 นางสาวดวงใจ การถัก

63063001877 นางสาวอาทิตยาภรณ� ทรงจํารอง

63063001878 นางสาวพรรณธิดา สืบศรี

63063001879 นางสาวปริณดา พลเสน

63063001880 นายภานุวัฒน� บุญทา

63063001881 นางสาวลักษณ�ษิกา ชัยเดชชาติ

63063001882 นางสาวปรียา คํางาม

63063001883 นายวันชัย พันธ�ชาติ

63063001884 นางสาวยศวดี เยาว�นุ�น

63063001885 นายขวัญชัย เมรุมาศ

63063001886 นางสาวสุปราณี ทระพีสิงห�

63063001887 นายลัทธพล ศิWริเขต

63063001888 นางสาวนันทวิกา พวงน�อย

63063001889 นางสาวธรรมรัตน� ทองเกลี้ยง

63063001890 นางสาวกุสุมา เคนรัง
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63063001891 นางสาวนิภา แซ�ลี้

63063001892 นางสาวสุนิสา ศรีนาควง

63063001893 นายสิทธิโชค ทิพย�สมบัติ

63063001894 นางสาวขนิษฐา ดวงสุข

63063001895 นางสาวขวัญเรือน ดาวแจ�ง

63063001896 นางสาวสาวิกา สายสมบัติ

63063001897 นายปฏิภาณ อ�านพินิจ

63063001898 นายสุรศักด์ิ อุดมสุข

63063001899 นายพงษ�ญวุฒิ พันธะพุมมี

63063001900 นางสาวอังคณา เหล�าศรี

63063001901 นางสาวแก�วตา โยงรัมย�

63063001902 นางสาววราภรณ� บัวแย�ม

63063001903 นางสาวนฤมล ชัยรส

63063001904 นางสาวกุลกาญ จงดูกลาง

63063001905 นางสาวรดามณี นิโครช

63063001906 นางสาวสุธิดา ศรีจันทร�

63063001907 นายสมพร บัวพันธ�

63063001908 นางสาวปารีณา ดํารงค�แสง

63063001909 นายวรวุฒิ บุญฮก

63063001910 นายสิทธิชัย เจริญพร

63063001911 นางสาวอรัญญา ประครองพันธ�

63063001912 นายโสภณัฐ พุมนวล

63063001913 นางสาวศศิธร ไกรทอง

63063001914 นายตนุภัทร ธีรศาสตร�

63063001915 นางสาวจุฑา ทิพย� แจ�ง ศรี สุข 

63063001916 นางสาวธัญญาลักษณ� จันเครือเกิด

63063001917 นางสาวกัญญาภัทร นุใจมา

63063001918 นางสาวจุฑารัตน� แสงศรี

63063001919 นางสาวรุ�งเพ็ชร นาคสีทอง

63063001920 นางสาวอินทิวา สมณะ
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63063001921 นางสาวพรพรรณ โสภาบุตร

63063001922 นางสาวเจนจิรา อินทรักษา

63063001923 นางสาวชญานุช คุณธรรม

63063001924 นางสาวชัชฎา ค�ายทอง

63063001925 นางสาวทิพากร เอกพานิช

63063001926 นางสาวสุธารักษ� อุดมทรัพย�

63063001927 นางสาวมรกต สุขโข

63063001928 นางสาววิราพร นาคยวน

63063001929 นางสาวพจน�ชนันท� รอดเพชร

63063001930 นายสมพร บัวจันทร�

63063001931 นางสาววนิดา นันตSะยศ

63063001932 นางสาวธัญญลักษณ� สุทธนะ

63063001933 นางสาวณัฐธยาน� อัศวภูมิ

63063001934 นางสาวจินตนา แสงอ�อน

63063001935 นางสาวจตุพร ใจประดิษฐ

63063001936 นายณัฐดนัย สิทธิภาณุพงศ�

63063001937 นางสาวสุภาภรณ� ราชเกิด

63063001938 นางสาวดาราวรรณ ภิรมย�นิล

63063001939 นางสาวปาริชาติ อนุมาตร�

63063001940 นางสาวธีรภรณ� เรืองสวัสด์ิ

63063001941 นางสาวปนัดดา เซ็นเชาวนิช

63063001942 นายกรวิชญ� วาจาสัตย�

63063001943 นายธนพัฒน� ยืนย่ิง

63063001944 นายศุภชัย ไชยณรงค�

63063001945 นางภัทรลดา งามสกุล

63063001946 นายอนันต� ทองศรี

63063001947 นางสาวกมลธิดา แสงทอง

63063001948 นางสาวมาชิตา จันทร�ทอง

63063001949 นางภควรรณ จงนอก

63063001950 นางสาวอรยา ปLMนลําพอง
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63063001951 นางสาวกฤตยา สุจริตพงศ�

63063001952 นายสระพงษ� หาญสิงห�

63063001953 นายณัฐวุฒิ กันยารัตน�

63063001954 นางสาวชลธิชา ทวีเกียรติสกุล

63063001955 นางรัศม์ิลภัส บัวหอม

63063001956 นางสาวศุภรดา หมอยาดี

63063001957 นางสาวณัฐฐินันท� จันทร�กล�า

63063001958 นางสาวสุพัตรา บรรจงหาร

63063001959 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�เทศ

63063001960 นางสาวสุวรรณา ชื่นฤทัย

63063001961 นายจิรวัฒน� ชัยชนะ

63063001962 นางสาวศศิธร ใหม�เจริญ

63063001963 นายชูเกียรติ ด�วงตัน

63063001964 นายกิตติศักดิ พงษ�พันธุ�

63063001965 นางสาวปLทมา เตียนจันทึก

63063001966 นางสาวพัราภรณ� นพกัณฑ�

63063001967 นางสาวปวีณรัตน� อุดมรัตนานันท�

63063001968 นางสาวกัญญารัตน� คําทุม

63063001969 นางสาววริศรา วิชญะเถลิงศักด์ิ

63063001970 นายปLณณทัต สถิตย�

63063001971 นายพิทวัส ล�อมวงษ�

63063001972 นายศิริวรรธน� วัชระนาคะเสถียร

63063001973 นางสาวยอดขวัญ ก�อนทอง

63063001974 ว�าที่ ร.ต.หญิงสกุลรัตน� กอนี

63063001975 นางสาวสุพัตรา พานิช

63063001976 นางสาวจิราพร สอนไชย

63063001977 นางสาวกาญจนา พุทธรักษา

63063001978 นางสาวกาญจนา ตัณฑิกุล

63063001979 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรัตน�

63063001980 นายชานน มาไกล
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63063001981 นายกนิศ ลิมบู

63063001982 นางสาวอทิตยา นาคสุวรรณ

63063001983 นายรัตติศรัย สีหะชัย

63063001984 นางสาวกชกร บุญอ�วม

63063001985 นายณัฏฐกฤษณ� อิ่มใจ

63063001986 นายสิทธิพล ศรีวิเศษ

63063001987 นางยรรยงค� ศรีสองเมือง

63063001988 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข

63063001989 นางสาวฐิติรัตน� รัตนธรรมถาวร

63063001990 นายสันติสุข ทิมเครือจีน

63063001991 นางสาวบุษบา ปKสายะสา

63063001992 นายไพรัตน� บัวจันทร�

63063001993 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�สุวรรณ

63063001994 นางสาวปุณยนุช ชัยเสนา

63063001995 นายกฤษฎ์ิลภณ การมิตรี

63063001996 นายฤทธิชัย สรรพวุธ

63063001997 นางสาวศศิวิมล คําลา

63063001998 นางสาวภรณ�ทิพย� รักกล�อง

63063001999 นางสาวสุวิมล คะสุระ

63063002000 นายสุทธิพันธ� ชินเทศ

63063002001 นางสาวรัตน�กนก ปะสิ่งชอบ

63063002002 นางเจนจิรา คําขจร

63063002003 นายณัฐพล ภู�สุวรรณ�

63063002004 นายอนุสรณ� ตรงจิตพิทักษ�

63063002005 นายธนภูมิ จัตุพร

63063002006 นางสาวกุลธิดา ท�าวมฤทธ์ิ

63063002007 นายชัยวัฒน� พุฒศรี

63063002008 นายณัฐพล ทวยเศษ

63063002009 นายเตชินท� บุญมี

63063002010 นางสาวทัศนีย� หงษ�กลาง
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63063002011 นางสาวธัญญาเรศ ย่ิงนอก

63063002012 นางสาวกาญจนา ไชยอินทร�

63063002013 นางสาวฐิติญา กลิ่นหอม

63063002014 นางสาวบุญจิรา ดังดี

63063002015 นางสาวเจนจิรา จันทวาท

63063002016 นายภิริยากร เนาวรัตน�

63063002017 นายเสนี ใบหอม

63063002018 นายพีรวิชญ� จิตติเลิศภัทรากร

63063002019 นางสาวรสธรรม ใสสุก

63063002020 นางสาวเบญจมาส สุขเกษม

63063002021 นางวนิดา ผลอุทิศ

63063002022 นายจิระเดช ใจกว�าง

63063002023 นางสาวนีรนุช ปลั่งกมล

63063002024 นางสาวดวงฤทัย ทํานา

63063002025 นายอนุสรณ� น�อยสําลี

63063002026 นายชาติชาย สุวรรณ

63063002027 นางสาวปLทมา บุญสม

63063002028 นางสาวศศิธร ยอดแย�ม

63063002029 นายเจตน� หอมจันทร�

63063002030 นางฐิตินันทฐ� ประภาสโนบล

63063002031 นางสาวจุฬาลักษณ� รุยอ�อน

63063002032 นางสาวณัฐกานต� โพธ์ิศรี

63063002033 นางสาวณฐิตา กสินเกษมพงษ�

63063002034 นายวันเฉลิม ทศลา

63063002035 นายดุษฎี เฮ�าหนู

63063002036 นางสาวว ราภรณ� คชวงศ� 

63063002037 นายปรัชญา นุนาบี

63063002038 นายณัฐฤทธ์ิ จันทร�เติม

63063002039 นายเสกสรร แสงพระจันทร�

63063002040 นายวุฒิไกร ชัยเวทย�
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63063002041 นางสาวภัทรวดี รังรื่น

63063002042 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรหมมา

63063002043 นางสาวจารุวรรณ สุบุตรดี

63063002044 นางสาวพัชรีพร โชติชื่น

63063002045 นางสาวศศิธร ตุ�มทอง

63063002046 นางสาววริศรา ท�าข�าม

63063002047 นางสาวนุชญาดา บุญฤทธ์ิปLญญา

63063002048 นางสาวสกุลตรา สถานเมือง

63063002049 นางสาวจีระภา ชูแก�ว

63063002050 นางสาวกรวลัย สมใจ

63063002051 นางสาวรุจิรัตน� ศรีสะเกษ

63063002052 นางสาวสิริรัตน� กุญชร

63063002053 นางสาวแพรพรรณ ด�านส�งเสบียง

63063002054 นายอภิสิทธ์ิ คํามา

63063002055 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีบัว

63063002056 นางสาวนัศรา พวงพันธ�บุตร

63063002057 นางสาวสุกัญญา บุญมาก

63063002058 นางสาวสาวิตรี น�อยเมือง

63063002059 นางสาวนิตติญา สมวงศ�

63063002060 นายนันทสิทธ์ิ วาณิชสรไกร

63063002061 นางสาวนวิยา บุญพินิจ

63063002062 นางสาวยุวดี อินละมัย

63063002063 นางสาวชฎาพร มาลามูลศรี

63063002064 นางสาวพชรพรรณ หรรษา

63063002065 นางสาวอัณณ�ลภณ แสนบ�าน

63063002066 นางสาวศรัญยา จ�องสละ

63063002067 นางสาวศิริวรรณ ขันแก�ว

63063002068 นางสาวจริยา เฟOPองภักด์ิ

63063002069 จ�าสิบเอกวัชรศักด์ิ บุญเอนก

63063002070 นางสาวมธุริการต� นิจจันทร�พันศรี
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002071 นางสาวรัตน�เกล�า บัวพูล

63063002072 นางสาวกรกมล แก�วม�วง

63063002073 นางสาวชญาดา แพทยารักษ�

63063002074 นางสาวปวีณา บัวลพ

63063002075 นางธนิตา สืบสิงคาน

63063002076 นางสาววิลาสิณี สวงโท

63063002077 นางสาวธวัลหทัย ไชยนุวัติ

63063002078 นายชูชาติ ฉัตตะสี

63063002079 นายพศวีร� สวัสดิรักษา

63063002080 นางสาวผกายวรรณ วะสิกะพันธุ�

63063002081 นางสาวภัทรธร หงษ�ขุนทด

63063002082 นางสาวฐาปนี คํ่าคูณ

63063002083 นางสาวพรพิมล แสนประเสริฐ

63063002084 นางสาวเทวิกา กุลบุตร

63063002085 นางสาวกานต�ธีรา นามวงศ�

63063002086 นางสาวจุฑามาศ ไชยผา

63063002087 นายอภิวัฒน� อินทะสอน

63063002088 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�อํานวย

63063002089 นางสาวสุวรรณา กาญจนะวาศ

63063002090 นางสาวชุติมา ไชยวุฒิ

63063002091 นางสาวสาวิตรี บุญคง

63063002092 นางสาวกชกร ศรีสิทธิชัยกุล

63063002093 นางสาวธัญญาณ�ธิดา ย่ิงสุด

63063002094 นายกรกฎ ศรีทอง

63063002095 นายปKยังกูร ชลอรักษ�

63063002096 นางสาวสาวิตตรี สิงห�ปอง

63063002097 นางสาวสิริวิมล หงษ�คําพา

63063002098 นายวิรชัช ทองศรี

63063002099 นางสาวธนันท�วฤณ แก�วเกิด

63063002100 นางสาวนัดดาวัน อินแสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002101 นางสาวลภัสรดา ภิรมย�นาค

63063002102 นายพีระพงษ� พวกสันเทียะ

63063002103 นางสาวภัสรา กุลรัมย�

63063002104 นางสาวหงษ�นภา วงษ�โคตร

63063002105 นางสาวนันฑนา อ�อนแก�ว

63063002106 นางสาวนิสารัตน� ฮกเล�า

63063002107 นางสาวจริยา ฤทธ์ิตา

63063002108 นางสาวน้ําฝน ไชยวาท

63063002109 นางสาววริสสรา มลิวัลย�

63063002110 นางสาวรุ�งนภา สุนทรศิริม่ันคง

63063002111 นางสาวกรองกาญจน� ทารัตน�

63063002112 นางสาวพณณกร เขียวสลุง

63063002113 นายสิรภพ ไชยชนะ

63063002114 นางสาวสุภนิดา แย�มไสว

63063002115 นางสาวกาญจนา ไชยผล

63063002116 นางสาววงศ�เดือน คําบุญสา

63063002117 นางสาวมัณฑณา ก่ิงชา

63063002118 นางสาวอรรฆยา ลาแซ

63063002119 นางสาววนิดา ศรีบุญเรือง

63063002120 นางสาวชนินาถ แสงอรุณ

63063002121 นางสาวเกสร สําลีเดช

63063002122 นางสาวกาญจนา ชุมวงค�

63063002123 นางสาวพัชรี แก�วฮ�องคํา

63063002124 นางสาวกษมา สมฤดี

63063002125 นายสรวิศ รัตนพาณิชย�

63063002126 นางสาวนิศารัตน� แย�มสุคนธ�

63063002127 นายวรท วุฒิศาสน�โสภณ

63063002128 นางสาวยุพิน ชินวงศ�

63063002129 นายภัทรพันธ� ทรวดทรง

63063002130 นางสาวศยามล ยุระทาย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002131 นางสาวสุนทรี บีดินและ

63063002132 นายณัฐวุฒิ นกศิริ

63063002133 นางจุฑามาศ เกษหงษ�

63063002134 นางสาววันทนา คีรีเดช

63063002135 นางสาวรพี รัตนราช

63063002136 นายสกนธ�ธัญญ� ศรีน�อย

63063002137 นางสาวอโนทัย บัวแก�ว

63063002138 นางสาวพจนา ภิรมย�เรือง

63063002139 นางสาวกนกวัลย� มนตรี

63063002140 นางสาวกัลยาภัสร� เกษามา

63063002141 นางสาวพงษ�นภา แซ�เฮ�ง

63063002142 นางสาวฐิติรัตน� วิชุมา

63063002143 นางสาววรวรรณ ฐนิตปธานิน

63063002144 นางสาวบัณฑิตา บัวผัน

63063002145 นายธรรมนูญ ลําทองมา

63063002146 นายสาทิส บุญประเสริฐ

63063002147 นายรัฐภูมิ สกุลพราห�ม

63063002148 นายเอกวัฒน� เฟOPองฟุQง

63063002149 นายสิรภพ สังวาล

63063002150 นางสาวศิลปXสุภา เอกมณีนิล

63063002151 นายธิติพงษ� นันตSะ

63063002152 นางสาวฉัตรฑริกา เจนบ�านผือ

63063002153 นางสาวยุรดา แสนคํา

63063002154 นางสาวกาญจนาพร ศรีชมภู

63063002155 นางสาวสิรินรัตน� สุดงาม

63063002156 นางสาวศิริกัลยา มหาดไทย

63063002157 นายธีธัช มาลีหอม

63063002158 นางสาวธันย�ชนก ศรีนะ

63063002159 นางสาวรัชนีภรณ� สร�อยจิตร

63063002160 นางสาวทิพา สระเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002161 นางสาวนิรชา บุญอยู�

63063002162 นางสาวจันทจร มะละ

63063002163 นายธนวัฒน� โตศิริ

63063002164 นายสุรพล ลิ้มกุล

63063002165 นางสาวภาวิณี ศรีโท

63063002166 นางสาวเวนิกา บริสุทธ์ิ

63063002167 นางสาวโชติกา บัวทอง

63063002168 นางสาวนัสริน กิตินัย

63063002169 นางสาวศิริพร โง�วเจริญ

63063002170 นางสาวกาญจนา ราชวงษ�

63063002171 นางสาวเมธ�วดี ยามจีน

63063002172 นางสาวชลทิชา ปLตตานัง

63063002173 นายณัฐพงศ� รสสร�าง

63063002174 นางสาวศิริวรรณ โยธาทูล

63063002175 นางสาววาสนา อู�ศิริ

63063002176 นางสาวภัทรศยา ปะติเก

63063002177 นางสาวธิดาวรรณ สายนวล

63063002178 นางกัญจน�ภัสร วงค�พระราม

63063002179 นางสาววรรณฤดี ทองละเอียด

63063002180 นางสาวณัฐธิดา ศรีนุ�น

63063002181 นางวรรนิสา สัตจเขต

63063002182 นางสาวกมลชนก แผ�นพงษ�

63063002183 นางสาวมารินี มะนูรีม

63063002184 นายรัฐพงศ� โสมติด

63063002185 นางสาวสุธิดา เลาะไธสง

63063002186 นายภมรินทร� พวงมาลา

63063002187 นางสาวชมพูนุช สอนศิริ

63063002188 นางสาววิลาสินี รัตนชัย

63063002189 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ช�อนศรี

63063002190 นายณัฐภัทร เตชเบญจรงค�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002191 นางสาวธยานี แน�นอน

63063002192 สิบโทยุทธวัตร ไขรัศมี

63063002193 นางสาวนัทธมน ดีดอกไม�

63063002194 นายวิชัย ไชยสอาด

63063002195 นางสาวเฟOPองนัดดา เสมานารถ

63063002196 นางสาวสุธัญญา ปKจนันทร�

63063002197 นางสาวอัญธิกา ฟLกอุดม

63063002198 นายนนทนันท� นาคูณ

63063002199 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปุญญิศา นาคฤทธ์ิ

63063002200 นางสาวเพชรมณี ศรีบุรินทร�

63063002201 นางขวัญใจ อาบัลย�

63063002202 นางสาวปKยะวดี มัดตาเฮต

63063002203 นางสาวจิรภา เทศวงศ�

63063002204 นางสาวนุชนาถ สีตา

63063002205 นางสาวจิราภรณ� อุดชมภู

63063002206 นางสาวลัดดาวัลย� พูลเกษ

63063002207 นางสาวนิดา นิ่มเนียม

63063002208 นายอลงกร อ�อนละม�าย

63063002209 นางสาวสุดารัตน� วิชุมา

63063002210 นางสาวปาริฉัตร อินทรสอน

63063002211 นายอิศรา ไชยวรรณ�

63063002212 นางสาวนันทนา ช�อยชด

63063002213 นางสาวณัฏฐธิดา ห�วงพิมล

63063002214 นายเบญจรงค� อาจนาวัง

63063002215 นายประมวล ศรีบาล

63063002216 นางสาวศศิธร แสงลี

63063002217 นางสาวศิรินภา ศรีแดง

63063002218 นางสาวยศศินี เรือนเพ็ญ

63063002219 นางสาววิลาศิณีย� สุภาพ

63063002220 นายธวัชชัย นิลรัตน�ศิริกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002221 นางสาวนัยนา สังข�ทอง

63063002222 นายศุภากร บวรเศรษฐพงศ�

63063002223 นายพีรพล ปรึงเปYPยมสุข

63063002224 นางสาวณัฐชากร ทองด�วง

63063002225 นางสาวเสาวนีย� รุ�งเรือง

63063002226 นางสาวมาริสา นาเจริญ

63063002227 นายก�อกุศล พิทักษ�ชาติ

63063002228 นางสาวอุษา จินดารัตน�

63063002229 นายภัทรนนท� เทวประกาย

63063002230 นายจิรโชติ ทองอนงค�

63063002231 นายฉัตรชัย สร�อยสระคู

63063002232 นางสาวนันทนา กําเหนิด

63063002233 นางสาวฐิตาภรณ� สาโรจน�

63063002234 นางสาวรุจรี วินทะไชย

63063002235 นางสาวภัทรสุดา แก�วยา

63063002236 นางสาวนิชธิวัลย� แขรัตนะ

63063002237 นางสาวคัทยวรรณ วิศิษฏ�สรอรรถ

63063002238 ว�าที่ ร.ต.ฤทธิเกียรติ สิทธิประเสริฐ

63063002239 นางสาวนุชนาถ สุขจิตร

63063002240 นางสาวณัฐติยา สุขกะ

63063002241 นางสาวพรพรรณ วงษ�นิ่ม

63063002242 นายกฤษณ�ฏิภูมิ อาขุบุตร

63063002243 นางสาวขนิษฐา ชื่นใจ

63063002244 นายธนศร พงษ�รูป

63063002245 นางสาวพิมผกา วันชุเทิด

63063002246 นายพีรวัฒน� นิ่มนวล

63063002247 นายอนุวัต ชัญถาวร

63063002248 นางสาวสรวงสุดา ถังมณี

63063002249 นายวิษณุ วโรดม

63063002250 นางสาวปาริดา ประเสริฐผล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002251 นางสาวจุรีรัตน� ศรีพลัง

63063002252 นางสาวโซเฟYยฮ� ถาวรหงส�

63063002253 นายศุภวิชญ� ชุ�มทรวง

63063002254 นางสาววรรณวิษา สนิทสิงห�

63063002255 นายอภิศักด์ิ อุดร

63063002256 นางสาวภีมลาวีต� บุญมีรัตน�

63063002257 นางสาวอนัญญา มันทากาศ

63063002258 นายณัฐพงศ� สอนอิ่ม

63063002259 นางสาวแสงตะวัน เบาสันเทียะ

63063002260 นางสาววราลักษณ� เกตุแก�ว

63063002261 นางสาวสุธิดา พลายเถ่ือน

63063002262 นางสาวทิพวรรณ นาคแก�ว

63063002263 นางสาวลลิตพรรณ แสงทับศร

63063002264 นายปณิธาน เทพอาสน�

63063002265 นางสาวศิริญญา อําพันธ�

63063002266 นางสาวมัลลิกา รถมณี

63063002267 นางสาวนิศราภรณ� ทองสิงห�

63063002268 นายกฤษฏิพัฒน� ถ่ินดวงจันทร�

63063002269 นางชนิษฐา เสนาใหญ�

63063002270 นายบารมี จันดี

63063002271 นางสาวอธิชา รุนนก

63063002272 นายชัยวัฒน� พระโพธ์ิวังซ�าย

63063002273 นางสาวมาริษา คงคาชาติ

63063002274 นางสาวณัฐกานต� ดีสวัสด์ิ

63063002275 นางสาวธนัชพร วงค�พิทักษ�

63063002276 นางสาววรางคณา สีหาฤทธ์ิ

63063002277 นายวงศกร ดํารงค�ฤทธ์ิ

63063002278 นางสาววทันยา วินุราช

63063002279 นางสาวภิญญาพัชญ� เค�ามูล

63063002280 นางสาวสุทธิดา โสภากุล
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ระดับปริญญาตรี

63063002281 นายกิตติธัช คําพุด

63063002282 นายสราวุฒิ โคกเปOอย

63063002283 นางสาวพัชรินทร� สุขปKยังคุ

63063002284 นางสาวจตุพร หงษ�วิไล

63063002285 นางสาวกุลรภัส บุศดี

63063002286 นายตระกูล ไชยเลิศ

63063002287 นางสาวจิตติมา โชติกะ

63063002288 นางสาวศันสนีย� แพรสี

63063002289 นางสาวฐิรนันท� พลาชีวะ

63063002290 นางสาวปารีณา คงประสิทธ์ิ

63063002291 นางสาวพิมพ�ณัฐชยา นุชสิริ

63063002292 นางสาวอาริสา รอดภักดี

63063002293 นางสาวผกามาศ คําจุมพล

63063002294 นายอานุพงษ� คนอยู�

63063002295 นางรัตนาพร นิยมชัย

63063002296 นางสาวณัฐกฤตา แก�วขยัน

63063002297 นางสาวกาญจนา นิ่มเสนาะกุล

63063002298 นางสาวโซไรดา บารอเฮ็ม

63063002299 นางสาววรัญญา พุ�มผกา

63063002300 นางสาวเบญจมาศ ม่ังมีผล

63063002301 นางสาวพัฒฑิดา ฉัตรชัยสุชา

63063002302 นางสาวคนธวัลย� สุริยาวงศ�

63063002303 นางสาวพรพิลัย ลาวิลาศ

63063002304 นางสาวธัญญรัตน� ยนสุวรรณ�

63063002305 นายไกร เพ็ชรรัตน�

63063002306 นางสาวมะลิวัลย� ทองงาม

63063002307 นายสถาพร เพ็ชร�น�อย

63063002308 นางสาวปานไพลิน เกตุเกล�า

63063002309 นายบวรลักษณ� ปณิธิเรืองฤทธ์ิ

63063002310 นางสาวปภัสสร นุชปาน
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63063002311 นางสาวธนัทภัทร รัศมี

63063002312 นางสาวธิดารัตน� ตรีรัตน�วัฒนกุล

63063002313 นายโชติชญาน� บุญมาก

63063002314 นางสาววลิยา เทอดเกียรติกุล

63063002315 นางสาวพรทิพา จงท�องกลาง

63063002316 นายนพรุจ อุทิศนันท�

63063002317 นายนราธิป ทองจินดา

63063002318 นายมูฮัมมัดฮัมดี สาและ

63063002319 นายอติสันต� สุหลง

63063002320 นางสาววชิราภรณ� จันทร�สุวรรณ

63063002321 นางสาวกนกรัตน� สุดจันทร�

63063002322 นายจเรศักด์ิ สุวรรณสนธ์ิ

63063002323 นางสาวภัคจิรา โตSะเหม

63063002324 นางสาวขวัญฤทัย เหล็งเจริญ

63063002325 นายณัฐณภัทร� อภิมาศยานนท�

63063002326 นางสาวจุฑามาศ พงษ�ศิริยะกุล

63063002327 นายภาคิน ทองอรุณ

63063002328 นางสาวดวงฤทัย บุญครอง

63063002329 นางสาวอุบลวรรณา นกเทศ

63063002330 นางสาวสมฤดี แวงหินกอง

63063002331 นางสาวแพรวรรณ รุ�งวชิรา

63063002332 นางสาวจารุณี รักเมือง

63063002333 นางสาวอรอุมา สวนมะพลับ

63063002334 นายก�อการ โชคศิริขวัญ

63063002335 นางสาวธมนต�รัตน� วรรณไชย

63063002336 นายสุทธิยัน บุญแท�น

63063002337 นายพุฒิพงค� วงศ�เพชรชัย

63063002338 นายทรงชัย แดงบัว

63063002339 นางสาววรรณวิสา พันธ�แก�น

63063002340 นางสาวเบญจรงค� เรืองศิลปX
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63063002341 นางสาวนันทวัลย� นิสสัยม่ัน

63063002342 นายถิรวัฒน� ตังวรุณจิตร�

63063002343 นางสาวพนัชกร ปราบแต�ง

63063002344 นางสาวภวาภิรมย� ชาญเชี่ยว

63063002345 นางสาวสุรีรัตน� ไร�ไสว

63063002346 นางสาวฉันทพิชญา ปานเด

63063002347 นางสาวนิภารัตน� วิจิตรจันทร�

63063002348 นางสาวถิรดา ดีมืด

63063002349 นางสาวอุไรวรรณ พลเพลชร

63063002350 นางสาวธาดารัตน� สาคร

63063002351 นางสาววรรณิชญา แก�วโรจน�

63063002352 นางสาวศศิธร พวงย่ีโถ

63063002353 นายวิศรุต แท�นแก�ว

63063002354 นางสาวกัณฐมณี อินทุวร

63063002355 นายสุวัจน� บริบูรณ�ทรัพย�

63063002356 นางสาวสโรชา กุดทา

63063002357 นายณัฐนนท� ลิ้มศาสตร�

63063002358 นายสุจิต ศิริกาล

63063002359 นางสาวภาสินี ศิริปKPน

63063002360 นายธีระวัฒน� เรือนต๊ิบ

63063002361 นางสาวนิลวดี ภูโคกยาง

63063002362 นายอธิวัฒน� จําปา

63063002363 นางสาวภัศวรรณ คันทับ

63063002364 นางสาวหนึ่งฤทัย สลับตาล

63063002365 นางสาวเนตรจุฬา เพชรเจริญ

63063002366 นายณัฐวุฒิ แก�วสุภาพ

63063002367 นางสาวดาวใจ ธงวิชัย

63063002368 นางสาวชุตานันท� ชูศรี

63063002369 นายอดิศักด์ิ เบ�านอก

63063002370 นายสุทโธรัตนะ ธรรมนิยม
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63063002371 นางสาวปLณฑา ดาพันธ�

63063002372 นางสาวทิภาดา สายแก�ว

63063002373 นางสาวเสาร�คํา บุญช�วย

63063002374 นางสาวสุภาวดี ภู�ระหงษ�

63063002375 นางสาววชิรญาณ� ศรีสว�าง

63063002376 นางสาวกรนันท� พันพรม

63063002377 นางสาวผกามาศ กาวกระโทก

63063002378 นายณัฐวัฒน� ไชยชุมภู

63063002379 นางสาวไพรวรินทร� ฟองกําแหง

63063002380 นางสาวอัญชลี ภูโชคชัย

63063002381 นางสาวเบญจมาศ รุ�งพาณิชย�

63063002382 นางสาวสิริมาส ก้ิมสุวรรณ�

63063002383 นางสาวทักษพร เทียนทอง

63063002384 นายปKยวัฒน� ปKยะกุลดํารง

63063002385 นางสาวสุพัตรา บํารุงกิจ

63063002386 นางสาวปKยะภรณ� อันทะไชย

63063002387 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเพียร

63063002388 นางสาวพรนิภา ช�างทองดี

63063002389 นางสาวดารัตน� คุโณ

63063002390 นางสาวชุติมา วุฒิแพทย�

63063002391 นางสาววลาสินี จุมพิศ

63063002392 นางสาวศิรินภา ปKPนแก�ว

63063002393 นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล

63063002394 นางสาวณัฐธิดา สําอางค�อินทร�

63063002395 นายไชยณรงค� คงม่ันกลาง

63063002396 นางสาววาทินี จุลสอาด

63063002397 นายวราวุฒิ คําพานุช

63063002398 นางสาวกมลชนก ทองเกตุแก�ว

63063002399 นายอมรพันธ� เอียวตงเฮง

63063002400 นายธนสันต� นามบุตร
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63063002401 นางสาวณวีร�ญา นฤนาถธํารง

63063002402 นางสาวโยธกา ต๋ันชุ�ม

63063002403 นางสาวจุฑามณี อ�นเวียง

63063002404 นางสาวขนิษฐา พุดจันทึก

63063002405 นางสาวนิศากร ผงทอง

63063002406 นายมณฑล นาคภักดี

63063002407 นายกิตติคุณ เนาวโอภาส

63063002408 นางสาวณัฐพร ทับทิม

63063002409 นางสาวเพียรมาลา ปQองปLดชา

63063002410 นายการัณยภาส ยาคํา

63063002411 นายบรรณชิต เกตุหนองโพธ์ิ

63063002412 นางสาววรรณวนิดา นาคฤทธ์ิ

63063002413 นายวุฒิพงศ� จันทร�แก�ว

63063002414 นายปฏิภาณ ช้ําเกตุ

63063002415 นางประนัดดา พรเอี่ยม

63063002416 นางสาวณัฐชยา พุทธเจริญ

63063002417 นางสาวกุสุมา วิสัชนาม

63063002418 นางสาวสมชนก โถสกุล

63063002419 นางสาวทิติยาภรณ� พ่ึงเกษม

63063002420 นางสาวสุนิสา นาคพันธ�

63063002421 นางสาวเจนจิรา ไชยมงคล

63063002422 นางสาวญาณิศา ศรีโมรา

63063002423 นางสาวนะริศา รูปคม

63063002424 นายธีระวัฒน� เวียงสงค�

63063002425 นายดารศักด์ิ สุทธิโภชน�

63063002426 นายกิตติชัย สีคง

63063002427 นายตะวัน เหลานาคํา

63063002428 นางสาวภัทรนันท� ม่ันแสง

63063002429 นางสาวพัชรี ไปนาน

63063002430 นางนภาพร คูณเต็มทรัพย�
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63063002431 นางสุธาสินี พงษ�ประเสริฐ

63063002432 นางสาวรัตนา ประวันตา

63063002433 นายอลงกรณ� ทศพันธุ�

63063002434 นายมงคลอิสราณุวัฒน� พรมสมบัติ

63063002435 นายมงคล ทําทิพย�

63063002436 นายปภพ กรรมสิทธ์ิ

63063002437 นางสาวพัชรี หิรัญพิศ

63063002438 นางสาวจุฑามาศ มีชัย

63063002439 นางสาวสุกัญญา คณะทอง

63063002440 นางกรวรรณ ศรีมาศ

63063002441 นายวัชรพงษ� อาดัม

63063002442 นางสาวรัชดาภรณ� อ�วนมะโฮง

63063002443 นางสาวนวลนภา ศรีนอร�

63063002444 นางสาวสุมณฑา กันหา

63063002445 นายพงษ�พิพัฒน� สุทินฤกษ�

63063002446 นางสาวอาภัสรา สุวรรณนี

63063002447 นางสาวจิตรเลขา จันทรศรี

63063002448 นางสาวศรัณยา พลายด�วง

63063002449 นางสาวกมลทิพย� กองขวา

63063002450 นางสาวเฟOPองฤทัย ทุมมาไว

63063002451 นายธนกฤต กองแก�ว

63063002452 นางสาวอรพิน แสนมี

63063002453 นายสิทธิกร ฉายศรี

63063002454 นายโสฬส นิยมชาติ

63063002455 นางสาวจุฑาพร ศรีสมบูรณ�

63063002456 นางสาวปองกานต� ปQองกัน

63063002457 นางสาวจินตนา สุนาวงศ�

63063002458 นางสาวชลธิดา ปKนตา

63063002459 นางสาวณัฐนรี สืบนุการณ�

63063002460 นางสาวสิกานชมา กลั่นกลิ่น
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63063002461 นางสาวอรสา เสาทอง

63063002462 นางสาวกัณฐิกา บุตรศรีรักษ�

63063002463 นางสาววิมล เจริญรัมย�

63063002464 นางสาวจิราภา ยวนหลี

63063002465 นายสุชาติ จันทภาโส

63063002466 นางสาวอรอุมา อินตา

63063002467 นายธนินท�รัฐ ฐิติวรภัทรศิริ

63063002468 นางสาวชฎาพร เรืองศรี

63063002469 นางสาวธันยพร นาแหลม

63063002470 นางสาวณัฐฐิญา ดีย่ิง

63063002471 นางสาววริศรา วงษ�ชมภู

63063002472 นางสาวอภิญญา สังเมฆ

63063002473 นางสาวจุฑารัตน� ยะรังษี

63063002474 นางสาวจุฑามาส อู�ศิริ

63063002475 นายภานุพงศ� ก่ิงสกุล

63063002476 นางสาวกาญจนา ช�วยยก

63063002477 ว�าที่ร�อยตรีณันทวัฒน� ปรีชา

63063002478 นายอรรถพล บังไพร

63063002479 นางสาวธัญพิชชา เกิดเอี่ยม

63063002480 นางสาวจิราพร คูเมือง

63063002481 นายเฉลิมพล ปลั่งวัฒนะ

63063002482 นางสาวกชณัฏฐ� สวัสดี

63063002483 นางสาวสายธาร สวัสดี

63063002484 นางสาวชฎาภรณ� ผดุงกิตติกุล

63063002485 นางสาวณัฐวดี ศรีภา

63063002486 นางสาวจริยา อัคฮาด

63063002487 ว�าที่ร�อยตรีปKยะพล จรจันทร�

63063002488 นางสาวสุวารินทร� จิตต�ละเอียด

63063002489 นางสาวอัญธิกา สิงห�แสง

63063002490 นายนันทพงศ� วงษ�จันทร�
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63063002491 นางสาวสุชาดา เนียรมงคล

63063002492 นางสาวชลิดา อุ�นเรือน

63063002493 นายกิตติภณ เพ็ชรประเสริฐ

63063002494 นางสาวศิริประภา ทวีจันทร�

63063002495 นางสาวพิมพ�ลัดดา ใจปKนตา

63063002496 นางสาวรัญจวน ธัญญาหาร

63063002497 นายสรวิศ น�อยจันทร�

63063002498 นางสาวเพชรรัตน� มุ�งหมาย

63063002499 นางสาวธีรกานต� ผลเคน

63063002500 นางสาวเปมิกา เขาประเสริฐ

63063002501 นางสาวลลิตา ภู�คง

63063002502 นางสาวธนัดดา ตันนพรัตน�

63063002503 นางสาวสุนทรี เวหาด

63063002504 นางสาวน้ําทิพย� ราชเดช

63063002505 นางสาวสุมาลี ลุงคํา

63063002506 นางสาวชนิสรา นิจบรรณ

63063002507 นายฉัตร�ดนัย เกาประโคน

63063002508 นางสาวจันจิรา เหล็งเจริญ

63063002509 นายอรรถพล หนูขาว

63063002510 นางสาวนฤมล ใจม่ัน

63063002511 นางสาวเสาวลักษณ� ยะคําดุก

63063002512 นายสมชาย สมทรัพย�สิน

63063002513 นางสาวสุธาทิพย� พาที

63063002514 นายนรรัตน� นนทรีย�

63063002515 นางสาวโสภา ผาริโน

63063002516 นางสาวรัตนา อับสีรัมย�

63063002517 นายธนาพัฒน� ทะรารัมย�

63063002518 นางสาวณัฎฐา ศรีแก�ว

63063002519 นางสาวธัญญารัตน� ช�วยเกิด

63063002520 นางสาวศุภลักษณ� ลาดนอก
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63063002521 นางสาวอมรรัตน� ฉุนตู

63063002522 นายจิรายุส นาอุดม

63063002523 นางสาวอัจฉรา เศวตสุนทรพันธ�W

63063002524 นายอภิชาติ ปKPนเกิด

63063002525 นายนิจักรนรินทร� สมรูป

63063002526 นางสาวอรพรรณ จันทร�แก�ว

63063002527 ส.ต.ท.อนุรักข� นาคเสนีย�

63063002528 นางสาวธัญยวีร� ศรีวัง

63063002529 นางสาวสิรินภรณ� เกณฑ�พิมาย

63063002530 นายอภิสิทธ์ิ แย�มไสย

63063002531 นางสาวระวิวรรณ เกษนคร

63063002532 นางสาวอิศราภรณ� สะหุนันต�

63063002533 นายกษิด์ิเดช โพรีแก�ว

63063002534 นางสาวปุญญิศา เสียงเยญ

63063002535 นางสาวอัญชลี ทองเทพ

63063002536 นางสาววาริชา บรรจงเพียร

63063002537 นายคมกฤช เฉลิมศรี

63063002538 นายกวิพงศ� เฟOPองอิ่ม

63063002539 นางสาวสุภาวดี เจริญดี

63063002540 นางสาวจิดาภา อยู�เมือง

63063002541 นางสาวสุปราณี กองทัพ

63063002542 นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร�

63063002543 นายกิตติ กําภูพงษ�

63063002544 นางสาววีรุอร อูSดเอม

63063002545 นายทัศนัย ยมศรีเคน

63063002546 นางสาวอัญชลี นุชประมูล

63063002547 นางสาวศิรประภา นาคธน

63063002548 นางสาวโชติกา มีสุภา

63063002549 นางสาวอุมาพร หงษ�ศรีแก�ว

63063002550 นายนฤพนธ� เจนสัญญายุทธ
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63063002551 นางสาวรุ�งฤดี พ้ืนบาตร

63063002552 นายวิบูลย�สรรค� จันทร�พึ่งสุข

63063002553 นางสาวสุกัญญา ปุญญา

63063002554 นายธีรศักด์ิ นวลเพ็ง

63063002555 นายธนกร จรเอียด

63063002556 นางสาวพรทิพย�ภา นันกลาง

63063002557 นางสาวชินาภา ขํากล�อม

63063002558 นางสาววนิดา พิมพ�นนท�

63063002559 นายสุทธิรักษ� ชาวไชย

63063002560 นางสาวพัชรา คงสบาย

63063002561 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร�

63063002562 นางสาวษรัญทร โคนะโร

63063002563 นางสาวสลิสา สารพัฒน�

63063002564 นางสาวปKยะดา ตันติสัตตโม

63063002565 นางสาวกาษฐา แซ�โค�ว

63063002566 นางสาววรรษมน รักษ�เจริญ

63063002567 นายวัชรพล วิจิตรพจน�

63063002568 นายภัทรพงศ� กล�าเกิดผล

63063002569 นายปรามินทร� พวงโลก

63063002570 นางสาวประไพ ธูปจีน

63063002571 นางสาวลลิตา ทองย�อย

63063002572 นางสาวรักษณีย� ทัพมงคล

63063002573 นางสาวสิรีธร คณะเชิดชู

63063002574 นางสาวพนิดา หม่ืนเดช

63063002575 นางสาวภีมสุดา สุวรรณทอง

63063002576 นางสาวณิชาภา โสดาจันทร�

63063002577 นายสุกฤษฎ์ิ ธรรมพงษา

63063002578 นางสาวศิริวรรณ เริงสุคนธ�

63063002579 นายอรรถพล สกุลพราหมณ�

63063002580 นางสาวสุธาสินี จันทร�เทศ
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63063002581 นางพิไลพร ศรีผล

63063002582 นางสาววาสนา งามรูป

63063002583 นายชิตพล บุญเก�า

63063002584 นายชินดนัย นาคเที่ยง

63063002585 นางสาวมานิดา ปKยภูริสกุล

63063002586 นายอรรถวิทย� เซะวิเศษ

63063002587 นางสาวจรัสรวี บุญยงค�

63063002588 นางสาวบุญญภัสร� ฐานิสาศุภณัฐ

63063002589 นางสาวละอองดาว เทศจันทึก

63063002590 นางสาวสายวสันต� เข็มทองคํา

63063002591 นางสาวดรุณี หวานจิตต�

63063002592 นางสาวกาญจนา กฤษฏ�กมล

63063002593 นายกฤษธวิทย� สีสวัสด์ิ

63063002594 นางสาวจิระพา ตะลาโส

63063002595 นางสาวนิธิวดี สุดโธ

63063002596 นางสาวธิดารัตน� เนาวโรจน�

63063002597 นางสาวสุภัค ฮะเอี๋ยน

63063002598 นายวสิน ชาญวิชิต

63063002599 นางสาวอธิติยา ละมัย

63063002600 นายสมพงษ� แซ�เถา

63063002601 นางสาวนิชานันท� แทนบุญ

63063002602 นางสาวบุญรัตนากร สร�อยประดิษฐ์ิ

63063002603 นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

63063002604 นางสาวนนทิชา ตันบรรลือสุข

63063002605 นายนพพล ใจจันทร�

63063002606 นางสาวณัฐวรรณ ทันตา

63063002607 นางสาวศิวารัตน� ฉํ่าสมบูรณ�

63063002608 นางสาวกมลรัตน� ใจช�วย

63063002609 นางสาวศิริรัตน� ปLนรัมย�

63063002610 นายปKยะพงศ� ปลัดกอง
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63063002611 นายธงชัย ภุมราวันต�

63063002612 นายวีรวัฒน� คํามานะ

63063002613 นางสาวสุทธิตา ลาภา

63063002614 นางทัศวรรณ โคศิริ

63063002615 นายศุภชัย แสงแก�ว

63063002616 นางสาวสุธาสิณี พรมเปลว

63063002617 นางสาวครองขวัญ ประภัษรากุล

63063002618 นางสาวแก�นแก�ว มีมุข

63063002619 นางสาวเกวลี อินทร�จิตร�

63063002620 นายวรวิWทย� พูลสวัสด์ิ

63063002621 นางวิภา อุ�นโพธ์ิ

63063002622 นางสาวกนกวรรณ กิริยาดี

63063002623 นางสาวสุภัทรา นลินรัตน�

63063002624 นางสาวพลอยระพี น�อยใจบุญ

63063002625 นายพิเชษฐ� ชาญวิชิต

63063002626 นายชุติมันต� รอดไพบูลย�

63063002627 นางสาวเกวลิน เอื้อแท�

63063002628 นางสาวสุวิมล ทับเพลิน

63063002629 นางสาวอิษฎา วิโรจนุปถัมภ�

63063002630 นางสาวนวพร ชีวจําเริญ

63063002631 นางสาวอามานี แวอุเซ็ง

63063002632 นางสาวคริษฐา จิรศักด์ิ

63063002633 นางสาวกัลย�ธิดามาศ เลี้ยงรอด

63063002634 นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล

63063002635 นางสาววยุนันท� ทะนง

63063002636 นายเกียรติศักด์ิ เส�งสีแดง

63063002637 นายอนันต� แสนปQอง

63063002638 นางสาวปวีณา พลับเจ็ดริ้ว

63063002639 นางสาวกรณิศ สุดาเดช

63063002640 นายภูมิดล ไชยศิวามงคล
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63063002641 นางสาวฉัตรลดา บุตรฉัตร

63063002642 นางสาวนริศรา เจนสัญญายุทธ

63063002643 นางสาวศรัณย�ชนก ห�วยหงษ�ทอง

63063002644 นางสาวอมรวรรณ ช�างตรี

63063002645 นายปรมะ พฤทธพงศ�

63063002646 นางสาวเสาวรส ต้ังชั้ว

63063002647 นางสาวจริยา ขอนดง

63063002648 นางสาวอารยา ตุ�นหนิ้ว

63063002649 นางสาวตวงพร เดชเพ็ง

63063002650 นางสาวอรวรรณ กินสันเทียะ

63063002651 นางสาวกนกวรรณ น�อยประเสริฐ

63063002652 นางสาวอรทัย สิงห�รัมย�

63063002653 นายชนะพล การรัตน�

63063002654 นางสาวภัทราวดี เนื่องโคตะ

63063002655 นางสาวมนทกานติ ภูผา

63063002656 นางสาวอรนิชา ศิริมงคล

63063002657 นางสาวอมรรัตน� รัตนวิมล

63063002658 นายญาณากร สมบูรณ�ปLญญา

63063002659 นางสาววิมลสิริ รื่นเจริญ

63063002660 นายย่ิงยศ พ่ึงแพง

63063002661 นายชัยณรงค� ใสศรี

63063002662 นางสาวกฤษณา สันแดง

63063002663 นางสาวชินาภัค สุพิมพ�

63063002664 นางสาวกัญญา จําปาทอง

63063002665 นางสาวบุปผา มาวาย

63063002666 นางสาวศุภลักษณ� ภูผาเผย

63063002667 นางสาวสาวิตรี เนื้อนาค

63063002668 นางสาวกชกร ธงชัย

63063002669 นายสิทธิโชค ปLญญะวิก

63063002670 นางสาวพรรษชล อินทรไกร
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63063002671 นางสาวนัสลินย� ดาแหม็ง

63063002672 นางมลิสา ช�วงสม

63063002673 นายชนทัช เดชะวัฒนโภคิน

63063002674 นางสาวรุ�งนภา เจียมจันทร�

63063002675 นางสาววิไลพรรณ ชนะบูรณ�

63063002676 นางสาวณัฐรดา สุภาพ

63063002677 นางสาวชนาพร สีทาพา

63063002678 นางสาวปะนินทร�รัตน� ศรีหะทัย

63063002679 นางสาวนภาวรรณ ชูพงษ�

63063002680 นายศิวดล แก�ววงษ�นุกูล

63063002681 นางสาวปรียาภรณ� ฟองสมุทร�

63063002682 นางสาวอภิชญา จุดาศรี

63063002683 นางสาวอาอิชะฮ� บือราเฮง

63063002684 นางสาวสุชาดา เงินวิลัย

63063002685 นางสาวจุฑารัตน� จึงตระกูล

63063002686 นางสาววันเพ็ญ นาใจเสริม

63063002687 นายณัฐวุฒิ กะแก�ว

63063002688 นางสาวศิริลักษณ� เหล�าชัย

63063002689 นางสาวศศิธร วงษ�ท�วม

63063002690 นายอานุภาพ อินทร�นุพัฒน�

63063002691 นายวัชรพร อินทร�น�อย

63063002692 นางสาวสุภาธิณี ยศคําลือ

63063002693 นางสาวสุชาดา เมืองพวน

63063002694 นายไพรวัลย� นพตะนา

63063002695 นางนงค�ลักษณ� อุ�นทะ

63063002696 นางสาวสมใจ สุดสังข�

63063002697 นายวิษณุ จวนเจริญ

63063002698 นางสาวปLทมา ยอดขุนเณร

63063002699 นางสาวอรวรรณ สมสะอาด

63063002700 นางสาวนฤมล ประจวบวัน
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63063002701 นางสาวพรนิภา โพธ์ิทอง

63063002702 นางจารวี แก�วกําพร�า

63063002703 นายศิริชัย รุ�งเรือง

63063002704 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี

63063002705 นางสาวมารีนา สเลอาด

63063002706 นางสาวจิตตินันท� หลิมผาสุข

63063002707 นางสาวอภินุช นาครภัฎ

63063002708 นางสาวทัศมารี ย่ีเข�ง

63063002709 นายกษิดิศ วิกัยกิจ

63063002710 นางสาวณัชชา พ�วงพี

63063002711 นางสาวอภิญญา ขําชุ�ม

63063002712 นางสาวฤทัยชนก ชํานิเขตการ

63063002713 นางสาวหทัยรัตน� เทพาคํา

63063002714 นางสาวธนาภรณ� โง�วเจริญ

63063002715 นางสาวดวงมณี เดชผดุง

63063002716 นางสาวอธิษฐาน ทองพิทักษ�

63063002717 นางสาวเนตรทราย สุสุวรรณ

63063002718 นางกฤษณา พริ้งกลาง

63063002719 นางสาวจิราภรณ� บุตรรักษ�

63063002720 นางนภัสสร โปร�งจิตร

63063002721 นายณัฐชนน เกิดม่ันคง

63063002722 นางสาวจิตติมา จันทร�อุไร

63063002723 นางสาวกัญญาณัฐฎ� นาคะ

63063002724 นางสาวศุภรัสม์ิ สมศักด์ิ

63063002725 นายภานุพงศ� ศรีบุญเรือง

63063002726 นางสาววิชุดา สุวรรณหลํา

63063002727 นายธีรศักด์ิ วงค�สาย

63063002728 นางสาวศรวณีย� ชุมกลาง

63063002729 นางสาวปKยธิดา กลับสมบูรณ�

63063002730 นางสาวปวีณา แสงอุทัย
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63063002731 นางสาวกวิสรา พิมพ�ชาติ

63063002732 นางสาวกนกวรรณ เทวะสัตย�

63063002733 นายวิวัฒน� แก�วทอง

63063002734 นายแสงสุรีย� อินผิว

63063002735 นางสาวศรัญญา ตงประเสริฐ

63063002736 นางสาวกฤษณา สินนทม

63063002737 นางสาวนริศรา สีสัน

63063002738 นางสาวอมรรัตน� วารีรัตน�

63063002739 นายพิสรัล จรัสบุษราคัม

63063002740 นายอิสระศิลปX ปLกการะสัย

63063002741 นางสาวอรดา อิ่มเอิบ

63063002742 นางสาวชวลิดา อะโนดาษ

63063002743 นางสาวขนิษฐา อ�นทอง

63063002744 นายศักด์ิดา คุณารักษ�

63063002745 นางสาวสุชานันท� ภูธร

63063002746 นางสาวพิชญา ประสพโชค

63063002747 นายธรรมรัตน� ทํานอง

63063002748 นางสาวสตรีรัตน� ชะรัดรัมย�

63063002749 นางสาวอริสา ดาวขนอน

63063002750 นางสาวอรวรรณ สันประเทียบ

63063002751 นางสาวปวีณา ผันนะลา

63063002752 นายศาสตรา สมสอน

63063002753 นางสาวปLฐมาวดี เซ็งเจริญ

63063002754 นางสาวชนิษฐา หวังสาสุข

63063002755 นางสาวจิตฐบงศ� เวทการ

63063002756 นางสาวธนพร พรจําศิลปX

63063002757 นายสุธี กุดกลาง

63063002758 นางสาวณัฐธันยา ดิษฐ�ศิริ

63063002759 นางสาวมณฐิชา บุญมาเลิศ

63063002760 นางสาวนงลักษณ� หมายปKดกลาง
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63063002761 นางสาวชญานิศ บุญเย็น

63063002762 นายวีรสรณ� ชุนท�าไม�

63063002763 นางสาวศันสนีย� เหลายา

63063002764 นางสาววรรณพร แก�วน�อย

63063002765 นางสาวศุภลักษณ� ไชยศิริ

63063002766 นางสาววิชุดา บัวแก�ว

63063002767 นายอานนท� หลวงชาติ

63063002768 นางสาวฉัตราภรณ� ทิสมบูรณ�

63063002769 นางสาวพรพิมล ใจแก�ว

63063002770 นางสาวน้ําฝน ดอกย่ีสุ�น

63063002771 นางสาวกนกวรรณ ศิลปXนาวา

63063002772 นางสาวอมรรัตน� ศรีสุมานันท�

63063002773 นางสาวละอองทิพย� แก�วกลัด

63063002774 นางสาวดุจฤทัย เพียรดี

63063002775 นางสาวสุดารัตน� ไชยอํานาจ

63063002776 นางสาววาสนา บุญหม่ืน

63063002777 นางสาวศศิประภา ศรีเวียง

63063002778 นางสาวนันท�นภัส นนทกานต�ธนยศ

63063002779 นางสาววันวิสาข� กุลกะดี

63063002780 นางสาวทิพย�วิมล ไพรเขียว

63063002781 นางสาวนรมน วิจิตรกุลวงศา

63063002782 นายฉัตรพงศ� ทองม่ัง

63063002783 นางสาวรัชนี สันป]าแก�ว

63063002784 นางสาวจิราพร ตะวงค�

63063002785 นางสาวสุภัค เดชะ

63063002786 นางสาวน้ําอ�อย รุ�งแจ�ง

63063002787 นายภาณุพงศ� ขําทอง

63063002788 นางสาวเบญจภรณ� กําลังเก�ง

63063002789 นายณภัทร สุดถนอม

63063002790 นางสาวปKยวรรณ คณะทอง
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63063002791 นางสาวเกษร นาคเกิด

63063002792 นางสาวชมพู ทองประสิทธ์ิ

63063002793 นายอรัญชาย ชมกุล

63063002794 นายสิทธิวิชญ� แท�นทอง

63063002795 นางสาวจรรยพร ศรีมณี

63063002796 นางสาวณัฐธิดา อําไพ

63063002797 นางสาวสุกัญญา อาระยะชัย

63063002798 นางสาวพัชนีวรรณ จันตSะอูป

63063002799 นางสาวชนิตา มีโชค

63063002800 นายกษมา สวยเกษร

63063002801 นายอาทิตย� เทพสุทิน

63063002802 นายนุกูลกิจ เจือจันทร�

63063002803 นางสาวอักษร บุญช�วย

63063002804 นายศิวลักษณ� โอภาโส

63063002805 นายพีรวัส เมืองพรหม

63063002806 นายสิปปกร โคตรพัฒน�

63063002807 นายสุทธิชาติ บัวพันธ�

63063002808 นายฐานันตร� สูนย�สาทร

63063002809 นางสาวชมัยพร สําฤทธ์ิ

63063002810 นางสาวชนัญชิดา จิริพงค�

63063002811 นายสกล ผดุงพงศ�วัฒนา

63063002812 นางสาวนิริตา เกษางาม

63063002813 นางสาวบทม�รัตน� ถานะวร

63063002814 นางสาววันดี คํามี

63063002815 นายไพรวัลย� สุขสถาพรชัย

63063002816 นายบารมี ลี้เฮง

63063002817 นางสาวสมฤทัย สุขสุลาภ

63063002818 นางอินทิรา สิทธิปลื้ม

63063002819 นางสาวแพรวพรรณ จวงตะขบ

63063002820 นางสาวสุกัญญา อ�อนศรี
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63063002821 นางสาวฐิติมา สุขอยู�

63063002822 นายชัยวัฒน� โชครุ�ง

63063002823 นางสาวรัตนาพร สอนชอุ�ม

63063002824 นางยุวรีย� เกตุสําเภา

63063002825 นายเจนณรงค� ทับทอง

63063002826 นางสาวนราพร เกรียงสมร

63063002827 นางสาวเหมสุดา เตชะสินธุ�

63063002828 นายฉัตรชัย สีชมภู

63063002829 นายไมตรี เพ็งวงษา

63063002830 นายจักรพงษ� ศรีสมบัติ

63063002831 นายนําโชค อุนทรีจันทร�

63063002832 นายสุภัทร ศรีลาศักด์ิ

63063002833 นายสินธนา พรหมเสนา

63063002834 นางสาวหนึ่งฤทัย หล�าวงษ�

63063002835 นางสาวเสาวภาคย� โพธ์ิสร�อย

63063002836 นางสาวกรรวี วิรันดร

63063002837 นายก�อเกียรติ มาตย�ผล

63063002838 นางเนาวรัตน� ทองคํา

63063002839 นางสาววรรณวิสา รุธิระวุฒิ

63063002840 นายสิทธิพงศ� มาลาสาย

63063002841 นางสาวสรารัตน� ศรีมณฑก

63063002842 นายอนันตพร บัวสุวรรณ�

63063002843 นางจารุวรรณ นิลเนียม

63063002844 นางสาวนุชรี ไข� แก�ว

63063002845 นางสาวพรลภัส ฉวีนิรมล

63063002846 นางสาวพิชยภา รวมวงค�

63063002847 นางสาววรพรภัทร� ดําจ�อย

63063002848 นางสาวพิมพ�รัมภา อินทร�ชื่น

63063002849 นายทศพร สุกใส

63063002850 นางสาวกนกอร เขียวเหล็ก
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63063002851 นางสาวณัฐกฤตา จุลเกาะ

63063002852 นางสาวทัศตวัน ขุนทอง

63063002853 นายพนม ไชยะ

63063002854 นางสาวณิชกานต� วิศาลบรรณวิทย�

63063002855 นางสาวพิมพ� พิชฎา นิพนธ� สวัสด์ิ

63063002856 นางสาวนงลักษณ� ครุปKติ

63063002857 นางสาวอาภัสรา วระชุน

63063002858 นางสาวธิวารี ดวงสี

63063002859 นางสาวกานต�พิชา แสงสกุล

63063002860 นางสาวณัฐยา สุวรรณา

63063002861 นางสาวจิรัชญา จิตอักษร

63063002862 นายนรเสฏฐ� พันธ�วิไล

63063002863 นายชัยรัตน� สุรภี

63063002864 นางสาวยุวรี ผลสอาด

63063002865 นางสาวสิริลักษณ� แสงหัวช�าง

63063002866 นางสาวญาสิริ จิตจํานงค�เมต

63063002867 นางสาวปราณปรียา ปรานกฤตธรรม

63063002868 นายจักรกฤษณ� เพชรรุณ

63063002869 นายตฤณพงษ� ทับทิมสี

63063002870 นางสาวชุติมา ไขแสง

63063002871 นายอ.สกล อมรการ

63063002872 นางสาวรัชฎา ประทุมแดง

63063002873 นางสาววรัญญา พนางาม

63063002874 นางสาวเจติยา เมตุลา

63063002875 ว�าที่ร�อยตรีจํานง เย็นประโคน

63063002876 นางสาววันวิสา เรืองรัมย�

63063002877 นางสาวรสสุคนธ� ขมสันเทียะ

63063002878 นายณัฐวุฒิ ชาลีพล

63063002879 นางสาวนวลสิริ ย่ิงรู�

63063002880 นางสาวศิริวรรณ คูเมือง
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63063002881 นางสาวปKยะวาส แก�นเชื้อชัย

63063002882 นายไพบูลย� รินโยธา

63063002883 นางสาวอมรรัตน� โสวรรณะ

63063002884 นางสาวปวีณา ศรีสง�า

63063002885 นางอัยย�ชยา ละอองสินธุ�

63063002886 นางสาวอมรรัตน� อุไรวรรณ

63063002887 นางสาวทรายสุณี กะวันทา

63063002888 นางสาวกัลยาณี สิมาจารย�

63063002889 นายธวัชศักด์ิ คชชะ

63063002890 นายชัยณรงค� รุ�งเรือง

63063002891 นางสาวณัฐชยา ชมภูวงศ�

63063002892 นายธันวาวิชช� จันทร�หอม

63063002893 นายคณิศร ชีพสมทรง

63063002894 ว�าที่ร.ต.หญิงเยาวเรศ ยะเลาะห�

63063002895 นางสาวประภาศรี กล่ําแย�ม

63063002896 นางสาวสุปราณี ศรีสุวรรณ

63063002897 นายปรีชาพล แก�นเพ็ชร

63063002898 นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

63063002899 นางสาวพรประภา ชัยกิจรุ�งสกุล

63063002900 นายณัฐนนท� เสน�หา

63063002901 นางสาวปาริชาติ พิมพารัตน�

63063002902 นางสาวนวรัตน� รอดศรีนาค

63063002903 นางสาวสมนพร มูลสาร

63063002904 นายศิวนารถ วันนุวาส

63063002905 นายจักรกฤษ กฤษวงษ�

63063002906 นางสาวธิดารัตน� จันทรโชติ

63063002907 นางสาวสุขศรี เฉลิมสุข

63063002908 นายสรยุทธ วงษ�ประเสริฐ

63063002909 นางสาววรรณวิสา หวานพร�อม

63063002910 นางสาวพีรญา วงค�ชมภู
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63063002911 นายศราวุฒิ เห็มทอง

63063002912 นางสาววรางคณา สะโมทาน

63063002913 นางสาวณัฐนิชา สุขสมนิล

63063002914 นายธวัชชัย เพ็งถา

63063002915 นายสาโรจ รักชาติ

63063002916 นางสาวพัชรินทร� กลักย�อม

63063002917 นางสาวสุธิดา จินาวรณ�

63063002918 นางสาวดาริกา ขอนวงศ�

63063002919 นางสาววิภาพร จุ�ยสวัสด์ิ

63063002920 นางสาวอรนุช สังข�ทอง

63063002921 นางสาวอัมพา กุไธสง

63063002922 นายศุภชัย ศิริวัฒนโยธิน

63063002923 นายวิธวินท� บุราณรัตน�

63063002924 นางสาวกมลรัตน� สิงหพรพงศ�

63063002925 นางสาวเบญจมาศ ไกรฤกษ�

63063002926 นางสาวจันทร� ธิมา แซ�เล�า

63063002927 นางสาวธิดารัตน� ดอนอมอญ

63063002928 นางสาววาสนา เสนาพล

63063002929 นางสาวศศิวิมล พานสัมฤทธ์ิ

63063002930 นางสาวพรพิตรา จุลจรูญ

63063002931 นางสาวภิชญา มาลา

63063002932 นางสาวจารุจิต มนต�ทอง

63063002933 นางสาวพรชนก เลิศสนธ์ิ

63063002934 นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน�

63063002935 นางสาวณัฐณิชา พลชัย

63063002936 นางสาวจุรีพร ขอพรกลาง

63063002937 นางสาวกฤษณา ทองคําตอน

63063002938 นางสาวดวงกมล ภู�อะร�าม

63063002939 นางสาวประภาพร อ�อนคํา

63063002940 นางพิมพ�ลภัส วิบูลยทรัพย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002941 นางสาวสุชานันท� เล็กใจซ่ือ

63063002942 นางสาวสันธนา พรมนนท�

63063002943 นางสาวกัณฐมณี มังกรแก�ว

63063002944 นางสาวสุภาวรรณ วงค�ภักดี

63063002945 นางสาวสัมฤทธ์ิ ศรีสัย

63063002946 นางสาวณัฐริกา ใหม�บุตรดา

63063002947 นางสาวศศิกานต� ชาญไชย

63063002948 นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ

63063002949 นางสาวทิพวัลย� อินาวัง

63063002950 นายชาตรี พงษ�ศิริ

63063002951 นายชรัลกร พุทธศรี

63063002952 นางสาวสุดารัตน� เรืองประเภท

63063002953 นายประสิทธ์ิ แก�วเกตุ

63063002954 นางสาวกวินธิดา กาฬพันธ�

63063002955 นายธีรภัทร� จันทชิต

63063002956 นางสาวสุนิษา ม�วงเกิด

63063002957 นางสาววรรณา จันทร�น้ําทรัพย�

63063002958 นายชวพล ต้ังอนุรัตน�

63063002959 นายธนวัฒน� ธนูศร

63063002960 นางสาวคารีน�า ไออิซาวา

63063002961 นางสาวสิริจิรกุล เลิศวสุธันย�

63063002962 นางสาววรนิษฐ� ไชยพัฒน�ปรีดา

63063002963 นางสาวรุ�งนภา ชัยภา

63063002964 นางสาวมณฑิตา ศรีนคร

63063002965 นางสาวสุมาลี นิลโชติ

63063002966 นางสาวอารดา แสนคํา

63063002967 นางสาวพรหมวารี เชิดชูงาม

63063002968 นางสาวเบญจรัตน� สุขประดิษฐ�

63063002969 นางสาวกาญจนา มะลิวัน

63063002970 นางสาวกนกพร ประภาร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063002971 นายนรินทร� เทศนา

63063002972 นางสาวสุพรรณี สาลี

63063002973 นางสาวจรินทร�รักษ� อยู�ทอง

63063002974 นางสาวอารียา พลเดช

63063002975 นางสาวปรียาภา กลั่นประโคน

63063002976 นางสาวกัลยา พรมดวง

63063002977 นางสาวพิสชา พูพัฒนานุรักษ�

63063002978 นายธรณินทร� สืบสายทอง

63063002979 นางสาวสุพัตรา จอมม่ิง

63063002980 นายไกรศร ศรีกุลนิภา

63063002981 นายนิติพนธ� เพ่ิมสมบัติ

63063002982 นางสาวสุดารัตน� พรมลอย

63063002983 นางสาวศศิกมล แพคงคา

63063002984 นางสาวพิไลพร ยอดเจริญ

63063002985 นางสาวพนารัตน� บุญมาเลิศ

63063002986 นางสาวนิตยา นาวิลัย

63063002987 นางสาวนภัสวรรณ โม�จ�าง

63063002988 นางสาวปฏิมากร โปรดประโคน

63063002989 นายศิลา ราชสิทธ์ิ

63063002990 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา นุชประเสริฐ

63063002991 นางกนกวรรณ เสนน�อย

63063002992 นางสาวฉัตรลดา รังสินธุ�

63063002993 นางสาวบุษบา คชารัตน�

63063002994 นางสาวธนพร รอดประเสริฐ

63063002995 นายวิศรุต ฐปนานนท�

63063002996 นายณัฐพงษ� โรจน�รัตนชัยกุล

63063002997 นางสาวธันยาภรณ� ศรีสงคราม

63063002998 นางสาวพิมพ�วิภา มีมงคล

63063002999 นางสาวนุชจรี รอดพ�น

63063003000 นางสาววิภาดา สินไพร
หน�า 100 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003001 นายศราวุธ คมสัน

63063003002 นายภาคภูมิ เจริญขํา

63063003003 นางสาวนฤมล ฐิติวัฒนา

63063003004 นางสาวไพลิน วัตมะณี

63063003005 นางสาวสุธินี พงศ�เจริญ

63063003006 นางสาวชนิตา ศิริเวช

63063003007 นายเมธา ขุนใหม�

63063003008 นายวีรยุทธ เกาะเพชร

63063003009 นายศิวัช บูSเตียว

63063003010 นางสาวลักษณ�นารา สมบูรณ�

63063003011 นางสาวจารุวรรณ สีหาโคต

63063003012 นางสาวมณีรัตน� ประทุมชัย

63063003013 นางสาวศุภัคชญา ศรีงาม

63063003014 นางสาวนงลักษณ� เปล�งอรุณ

63063003015 นางสาวปณิดา บุญจินดา

63063003016 นางสาวประภาพรรณ ทองสกุล

63063003017 นายวัฒจันทร� อุ�นเรือนใจ

63063003018 นางสาวอุทุมพร เนเยือด

63063003019 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข

63063003020 นางสาวโยทะกา สาละ

63063003021 นางสาวชิษณุชา อ�นประเสริฐ

63063003022 นางสาวรัตนา สุจิมงคล

63063003023 นางสาวรุจิรา สุขศรีทอง

63063003024 นางสาวนราทิพย� ไชยแก�ว

63063003025 นางสาวมัญชรี โมราวรรณ

63063003026 นางสาวศศิธร คํามณี

63063003027 นายวงศธร ฤกษ�ยาม

63063003028 นางสาวอิสรา ชินอานต�

63063003029 นางสาวพรนภา อ�อนท�าว

63063003030 นางสาวอุษณีย� วัฒนกูล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003031 นายเจษฎาวัชร พลถาวร

63063003032 นางสาวจามิกร ก่ิงทอง

63063003033 นายเบนจามิน ฤทธิศิริ

63063003034 นางสาวเนติญา มงคล

63063003035 นางสาววราภรณ� เขียวจันทร�

63063003036 นางสาวกุลสตรี แควสิงห�

63063003037 นางสาวปวรญา กอเซ็มมูซอ

63063003038 นายภูริทัต ยกย�องกุล

63063003039 นางสาววิลาวัลย� พลายด�วง

63063003040 นางสาวศิรินาถ หลุงอินทร�

63063003041 นายกิตติพงษ� ใจวันดี

63063003042 นางสาวอภิญญา มีลา

63063003043 นายกิตติพัฒน� นิสัยพราหมณ�

63063003044 นางสาวโยษิตา สิน เจริญ 

63063003045 นางสาวปรารถนา ชาสุรีย�

63063003046 นางสาวมลฤดี บัวทอง

63063003047 นางสาวภัทรา ฤทธ์ิดําเกิงเดช

63063003048 นางสาวรัตนมณี ดีวงษ�

63063003049 นางสาวสุธิตา อินตSะมี

63063003050 นางสาวพรทิพย� ทองคุ�ย

63063003051 นางสาวกนกกาญจน� กรุงเก�า

63063003052 นายปรัชญา อินทรประดิษฐ�

63063003053 นางสาวพรนภา เตชะไพศาลทวี

63063003054 นางสาวกัญจนา ศิริพรม

63063003055 นางสาวศิริโสภา พรมประดิษฐ

63063003056 นางสาวอภิญญา ปKติพัตรา

63063003057 นางสาวปารวดี ประกอบใจ

63063003058 นายณัฐพงษ� เหล�าทัศน�

63063003059 นายอนุเทพ จันทร�ยาม

63063003060 นางสาวศุภสุตา สิบหว�า
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003061 นายนรินทร� สุวะไกร

63063003062 นางสาวสุภาพร สีแก�ว

63063003063 นางสาวแพรววจี สันดี

63063003064 นายณัฐนันท� อะปะมาเถ

63063003065 นางสาวคนึงนิจ กองอาษา

63063003066 นายจารุกิตต์ิ ไกรแก�ว

63063003067 นางสาวรตน วุฒิศาสน�โสภณ

63063003068 นายอนุชา ลือชาโคตร

63063003069 นายนิรุทธ จันทร

63063003070 นางสาวอิสริยา จอมพงษ�รื่น

63063003071 นางสาวรัตติกาล นันทะจักร�

63063003072 นางสาวสุพัตรา วงจันทา

63063003073 นายศรีวิชัย คล�ายสอน

63063003074 นางสาวอภิฤดี เข็มทอง

63063003075 นางสาวอรญา นุชเปล�ง

63063003076 นางสาววิจิตราภรณ� ทองเล็ก

63063003077 นายปKยทัศน� ระดมเพ็ง

63063003078 นายสุพัฒน� เพ็ชรหิน

63063003079 นางสาวอนงค� มะนูรีม

63063003080 นางสาวสุดารัตน� ดงอุทิศ

63063003081 นางสาวอักษราภัค กาวินํา

63063003082 นางสาวมาลัยรัก ศรลัมภ�

63063003083 นางสาวศิรินภา ยวงทอง

63063003084 นางสาวเมยาวรรณ หิรัญประสาทกุล

63063003085 นางสาวศุภสุตา สัณฑมาศ

63063003086 นางสาวอิสราภรณ� ชูผะอบ

63063003087 นายชลิต มุนิกานนท�

63063003088 นางสาวนันทิวัน วรรณกาล

63063003089 นางสาวศศิธรณ� สว�างประเสริฐ

63063003090 นางสาวปKยะภรณ� สอนกลิ่น
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003091 นายปKPนปรากรม พันชัย

63063003092 นางสาววราภรณ� อินแบน

63063003093 นางสาวอัจฉราพร วิถี

63063003094 นางสาวหนึ่งฤทัย จิตรงาม

63063003095 นางศิริพร เกษมสุข

63063003096 นางสาวกัญนิกา โชติกุล

63063003097 นางสาววิกันดา บุญกูล

63063003098 นางสาวพันธริกา นิทัศน�กุศล

63063003099 นายจิรวัฒน� วัฒนลักษณ�

63063003100 นางสาวนิภา หร�ายเกษม

63063003101 นางสาวนิภาพร สีหะสุต

63063003102 นายธนาบดินทร� ปนารักษ�

63063003103 นายธนา รักษาม่ัน

63063003104 นายเตชิต ทิพย�ประเสริฐ

63063003105 นางสาวจินตนา รังษีสุวรรณ

63063003106 นางสาวอนุสรา กองไธสง

63063003107 นายโยธิน โยวผุย

63063003108 นางสาวเบญญาภา ศรสุนทร

63063003109 นางสาวอรกช ทิศกระโทก

63063003110 นายกรวัชญ� รัตนวราหะ

63063003111 นางสาวสุจิตรา ใจกว�าง

63063003112 นายณัฐวัฒน� ฤทธ์ิครบุรี

63063003113 นางสาวอุมาพร กระโจมทอง

63063003114 นายพนม ใจตุ�ย

63063003115 นางสาวดนิตา โชคภรมนัส

63063003116 นางสาวสุดารัตน� กล�อมพงค�

63063003117 นายคิรากร สุทธิประภา

63063003118 นางสาวแคทลียา ทับคง

63063003119 นายมารุต สุทธิโกเศศ

63063003120 นางสาวกาญจนา สายพนัส
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003121 นางสาวอังคณา ณ พัทลุง

63063003122 นางสาวสุภัสสร มลาไวย�

63063003123 นายอนุชิต ท�าวมะลิ

63063003124 นางสาวจารุวรรณ ไชยลม

63063003125 นางศรรัตน� โลกนิมิตร

63063003126 นางสาวเมธยา วิทยะดิลก

63063003127 นายพรเทพ เจริญดี

63063003128 นางสาววิลดา หะยีสะมะแอ

63063003129 นางสาวหนูรินทร� อินทรศรี

63063003130 นางสาวประภัสสรา บุญชื่น

63063003131 นายชัยวัฒน� คงอินทร�

63063003132 นายยศธร เหล�าเขตต�กิจ

63063003133 นายปราการ แต�มสี

63063003134 นายธนโชติ ใสไหม

63063003135 นางสาวอาภาพร ทะสิทธ์ิ

63063003136 นางสาวสุวนันท� โกมลสิงห�

63063003137 นางสาวพิชยารัตน� จันทร�เพ็ญ

63063003138 นางสาวพิมพ�ชนก อุ�นนันกาศ

63063003139 นางพนิดา ยอดผล

63063003140 นางสาวกมนเนตร ปฏิโชติ

63063003141 นางสาววราภรณ� อุยสุย

63063003142 นางสาวพัชรพร กดนอก

63063003143 นางสาวศุภาพิชญ� พันธุ�สุข

63063003144 นายชาญเดช หีบแก�ว

63063003145 นางสาวนันทิดา สินทักทรัพย�

63063003146 นายธรรมชาติ พลรักษ�

63063003147 นางสาวศศิวกาณต� ช�างสัน

63063003148 นางสาวนันทวรรณ เชาว�ม่ัน

63063003149 นางสาวอังคณา ศิลาไพร

63063003150 นายอนุกูล คอนใจช�า
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ระดับปริญญาตรี

63063003151 นางสาวปLทมาภรณ� ศรีโพนทอง

63063003152 นางสาวกัญชลิตา ธวัชเมธานันท�

63063003153 นางสาวเอมอร เชื่อมทอง

63063003154 นางสาวปรียนุช ศรีเมือง

63063003155 นายหนุ�ม ประเสริฐ

63063003156 นางสาวเจนจิรา รักษาราษฎร�

63063003157 นายอรรถพล พุทธารักษ�สกุล

63063003158 นางสาวศิริวรรณ ชิตไชยนันท�

63063003159 นายธีรยุทธ กองขวา

63063003160 นายวันเฉลิม คอนใจช�า

63063003161 นางสาวทองสุดา นึกม่ัน

63063003162 นางสรชา สุจิตระหะ

63063003163 นางสาวปKยมาภรณ� เกียรติเลิศธรรม

63063003164 นายเจนภพ นาคินชาติ

63063003165 นายนพดล เผ�าเดิม

63063003166 นางสาวศรันยา วัชรเวชศฤงคาร

63063003167 นางสาววิชชุตา ฤทธิเดช

63063003168 นางสาวณัฐริกา จําปาทอง

63063003169 นางสาวมาลิน บินอิสหาก

63063003170 นางสาวเยาวลักษณ� ปรือปรัง

63063003171 นางสาววนัสนันท� เพ็งจันทร�

63063003172 นายศุภนันท� รอดกระจ�าง

63063003173 นางสาวศุภาลักษณ� พรหมภักดี

63063003174 นางสาวชนิดาภา คําชาลี

63063003175 นางสาววรรณา ตอทองหลาง

63063003176 นายพงศธร แสงพิรุณ

63063003177 นางสาวอารีวัน ย้ิมวิลัย

63063003178 นางสาวภาคินี อินรัตน�

63063003179 นางสาวสุดารัตน� หนูชิต

63063003180 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�ชีวา
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ระดับปริญญาตรี

63063003181 นางสาวธิติรัตน� พิสิฏฐ�ศักด์ิ

63063003182 นางสาวภิญญาพัชญ� ขําตรี

63063003183 นางสาวปฏิญญา ปLทมทิพย�

63063003184 นางสาวโชติกา ส�องแสง

63063003185 นางสาวกมลชนก พุ�มเปYPยม

63063003186 นางสาวธนพร จงปลูกกลาง

63063003187 นางสาวสินาวดี มาลัย

63063003188 นายวันชนะ ธรรมเจริญ

63063003189 นางสาวขวัญชนก สิทธิการ

63063003190 นางสาวรัตติกาล สมัน

63063003191 นางสาวพัณณิตา สันติสุข

63063003192 นางสาวชลลดา จงไกรจักร

63063003193 นางสาวศุภาวรรณ แสนมี

63063003194 นางสาวรุ�งทิพ หนูจอน

63063003195 นางสาวธีราพร สามารถ

63063003196 นางสาวแสงทอง เอมอ�อน

63063003197 ว�าที่ร�อยตรีวศิน แก�วแสงแจ�ม

63063003198 นางสาวบุษยมาศ กองม�วง

63063003199 นายศรราม เรืองฤทธ์ิ

63063003200 นายกิตติภูมิ ชูเลิศ

63063003201 นางสาวทิพวรรณ จันทร�อุดม

63063003202 นางสาวฟารีดะห� ฮาแว

63063003203 นายสุริยะ เต�าสันเทียะ

63063003204 นางณิศรา นวลเสน�ห�

63063003205 นางสาวสุณิสา เลาะวิเศษ

63063003206 นางสาวอินธิรา เอิบผักแว�น

63063003207 นายชนม�ณกรณ� คําพูน

63063003208 นายอนุเศรษฐ� พิพิธธนชัย

63063003209 นางสาวพรพรหม พรหมสวัสด์ิ

63063003210 นางสาวหทัยรัตน� เรืองสา
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003211 นายธานี หมัดยาซีน

63063003212 นายชนาธิป สุกรีฑา

63063003213 นางสาวกฤษณา เลิศภานุวัฒน�

63063003214 นางสาวปKญชาน� สังขันธ�

63063003215 นางสาวชนากานต� สินไพร

63063003216 นายจิรภาส มาลาม

63063003217 นางสาวพันธุ�ทิพย� โตคร�าม

63063003218 นางทรงศรี ศรีวัฒนะ

63063003219 นายภูวนาท กะเสาทอง

63063003220 นางสาวสุรีรัตน� พืชพันธุ�

63063003221 นางสาวอรทัย สร�อยไทร

63063003222 นายธนิน คุ�มภัย

63063003223 นางสาวพรปวีณ� แสนโก

63063003224 นางสาวสุชาวดี บุญญาวัฒน�

63063003225 นางสาวปวารลี คล�ายหิรัญ

63063003226 นางสาวเบญจมาศ สอดแสง

63063003227 นางสาวสุจิตรา วงษ�เขียด

63063003228 นายเวียงมล หล�าอ�อน

63063003229 นายนิพิฐพนธ� กังใจ

63063003230 นางสาวนวียา อินทโสติ

63063003231 นางสาวนุศรา โง�วเส็ง

63063003232 นายนัฐพงษ� ชุลี

63063003233 นางสาวศุภลักษณ� สิทธิพันธ�

63063003234 นางสาวปาริชาต ศักด์ิรัตน�

63063003235 นายศิรพงษ� ศรีนาค

63063003236 นางอคัมย�สิริ อรรถานุรักษ�

63063003237 นายธีรยุทธ ถ่ินน้ําใส

63063003238 นางสาวปKยกาญจน� จ�าภา

63063003239 นางสาวอัญชุลี สุขสม

63063003240 นางสาวกิติยาภรณ� จําพล
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ระดับปริญญาตรี

63063003241 ว�าที่ ร.ต.ปKติภัทร ประทุมพรศิริ

63063003242 นางสาวนิภาภัค สอนสา

63063003243 นางสาวธารินี สุขเจริญ

63063003244 นางสาวณัฐกฤตา สุณาวงค�

63063003245 นางสาวจรรยาวรรณ จันภิรมย�

63063003246 นายภูวดล สงสวัสด์ิ

63063003247 นางสาวศิริญา ศรีผดุง

63063003248 นางสาวธนาทิพย� นวลม่ิง

63063003249 นางสาวชุลีพร บุญกล�อม

63063003250 นายสิริฤกษ� ณ พัทลุง

63063003251 นางสาวเกศริน บูรณะกิติ

63063003252 นางสาวมณฑพร จวงสาคร

63063003253 นางสาวจันจิรา จินดามณี

63063003254 นางสาวธิดารัตน� ผลพยุง

63063003255 นางสาวสุภัทรา แก�วอุดทา

63063003256 นางสาวนรกมล กลั่นเรืองแสง

63063003257 นางสาวปLทมาภรณ� ปรีเลขา

63063003258 นายนิยม ต้ังใจ

63063003259 นายนเรศร� ฉิมมาฉุย

63063003260 นายแสนภูมิ แสงทอง

63063003261 นางสาวลักขณา พินทรากุล

63063003262 นายชูเกียรติ พุทรักษ

63063003263 นางสาวอรุณรัตน� เบียนสูงเนิน

63063003264 นางสาวฉัตรบงกช ศรีสุนทร

63063003265 นายพีรวัส จิรสินคุรกานนต�

63063003266 นางสาวฐิติกาญจน� โฉมศิริ

63063003267 นายศุภกฤษ เจริญทรงธรรม

63063003268 นางสาววิราตรี เอกสุข

63063003269 นางสาววรรนิดา ไหมคงเเก�ว

63063003270 นางสาววรกมล ทองมาก
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ระดับปริญญาตรี

63063003271 นายจักรกฤษณ� สมานมิตร

63063003272 นายณัฐวุฒิ ขรัวทองเขียว

63063003273 นายเจษฎา ดาศรี

63063003274 นายศิวกร หงษาคํา

63063003275 นางสาววรรณวิภา เกียรติพิริยะ

63063003276 นางจินตนา วิสินทร

63063003277 นายสฤษด์ิ สายลาม

63063003278 นางสาวพรรณราย พรหมมะ

63063003279 นายประพัฒน� ศรีรัตนพัฒน�

63063003280 นางสาววรรณรัตน� ภาคตอน

63063003281 นางสาวธนาภรณ� จันทร�บ�อโพธ์ิ

63063003282 นายณัฐพงศ� ย้ิมมุก

63063003283 นางสาววิภารัตน� ท�าวฤทธ์ิ

63063003284 นายประถมกูล นาวาวัฒนากุล

63063003285 นางสาวจันทิมา เปลี่ยนเจริญ

63063003286 นางสาววิลาสินี วิชิต

63063003287 นางสาวณัฐฐิญา บุญชัย

63063003288 นายปKยะพงษ� คันทะยอด

63063003289 นางสาวสกาวเดือน ปราบพล

63063003290 นางสาวพรลภัส บุญโชติรส

63063003291 นางสาววาทินี ไพรึก

63063003292 นายอนุสิทธ์ิ เทพวงศา

63063003293 นางสาวกานติมา พัดโท

63063003294 นางสาวจิตรลดา สุขพลอย

63063003295 นางสาวอารียา ชาตรี

63063003296 นายพิขZุตม� พลชัย

63063003297 นางสาวกัลยา ทุมรี

63063003298 นายนฤภัทร วรรณะศิลปKน

63063003299 นางสาวเด�นนภา สีหิน

63063003300 นายศิริชัย วรโพด
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ระดับปริญญาตรี

63063003301 นางสาววันทนา อินทร�ปรางค�

63063003302 นางสาวศริญณา เกียรติพัฒนกุล

63063003303 นายกฤษฎา ทาปQอง

63063003304 นายพงษกรณ� สุจิรัตน�

63063003305 นางสาวศุภารัตน� นิราช

63063003306 นางสาวอัจฉรา คะเสนา

63063003307 นางสาวทิพาวรรณ สุมะโน

63063003308 นางสาวจุไรพร สอนวงษ�แก�ว

63063003309 นายธนกฤต สีงาม

63063003310 นางสาวอินทร�ธุอร ประพันธ�

63063003311 นางสาวจิรประภา สุทธา

63063003312 นางสาวนิชาภา สุขแสนถาวร

63063003313 นายฤกษ�ดี เพียรพิทักษ�

63063003314 นางสาวขวัญฤดี พรมเชษฐา

63063003315 นางสาวสุธามาศ กังใจ

63063003316 นางสาวอาภรณ� ผาวันดี

63063003317 นางสาวคณารักษ� นามวงษา

63063003318 นางสาวศิริลักษณ� วายลม

63063003319 นางสาวพรพิมล นุรินรัมย�

63063003320 นางสาวณัฐสุดา ตันฮะเส็ง

63063003321 นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสด์ิ

63063003322 นางสาวกนกวรรณ วัฒนพงษ�

63063003323 นางสาวตุลยาธาร ตําหนง

63063003324 นายธนัท พลับช�วย

63063003325 นางสาวประภัสสร เสาวกุล

63063003326 นางสาววาสนา พิมพ�จันทร�

63063003327 นางสาวกาญจนา ดีหลาย

63063003328 นางสาวชลันดา คล�ายขําดี

63063003329 นายชัยรัตน� ศรีพวงทอง

63063003330 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรมศิริ
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63063003331 นายไพรรัตน� ฤาประสิทธ์ิ

63063003332 นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมมิญช

63063003333 นายสมเจตน� โกสิบริรักษ�

63063003334 นางสาวมลฤดี สุทธิขัน

63063003335 นางสาวสุพัตรา กาญจนเกตุ

63063003336 นางสาวนุชสรา หวังงาม

63063003337 นางสาวพิชญาภรณ� คนหม่ัน

63063003338 นางสาวพรพิมล ดวงสีเขียว

63063003339 นางสาวเกจชณัฐ ย้ิมเทียน

63063003340 นางสาวลลิตา สร�างวัด

63063003341 นางสาววรรษมน ทัพสิทธ์ิ

63063003342 นางสาวศิราณี ศิริภูธร

63063003343 นางสาวศรีนภา เพียรกล�า

63063003344 นายเอกรัฐ ฉ่ัวสวัสด์ิ

63063003345 นางสาวกิติยา นาแพงรัตน�

63063003346 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�เพชร

63063003347 นางสาวโสรยา แสนบุราณ

63063003348 นางสาวสิริรัตน� กาญจนะแก�ว

63063003349 นางสาวภาณุกา นาคบุญ

63063003350 นางสาวกุลรัศม์ิ วิชัย

63063003351 นายนวพล พันธวงษ�

63063003352 นางสาวกัลยา ศรีวงษ�ษา

63063003353 นางสาวอุมาลิน กองสิน

63063003354 นางสาวนวพร พวงพิกุล

63063003355 นายธัณเทพ จารุธรรมรัตน�

63063003356 นางสาวพิชญา ไคลมี

63063003357 นางสาวชูจิต จันทร�เต็ม

63063003358 นางสาวธัญพิชชา ทิพย�สุขุม

63063003359 นางสาวเกวลิน เปGงคํา

63063003360 นางสาวภัทรกร บุญสิทธ์ิ
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63063003361 นางสาวธชาลดา ธีรานันท�

63063003362 นางสาวปฐมพร รัตนเดชโสภา

63063003363 นางสาวกรรณิกา ขวัญทอง

63063003364 นางสาวพีราพรรณ กุลยะสอน

63063003365 นางสาวพรทิพย� สุจริต

63063003366 นางสาวอุบลรัตน� สวดสวัสด์ิ

63063003367 นางสาวจิราวรรณ ปานาราช

63063003368 นางสาวศรัญญา กีมขุนทด

63063003369 นางสาวสุจิตรา โพธ์ิศรี

63063003370 นายจิรวงศ� คําแหง

63063003371 นายวันชาติ วุฒิเศลา

63063003372 นางสาวสุภัสสร กําเนิดศิริ

63063003373 นางสาววัลลภาภรณ� วิชาโคตร

63063003374 นางสาวณัฐฐาวีรนุช ลงเย

63063003375 นางสาวศิรินทร�ญา ปราณี

63063003376 นางสาวกรกนก มาสุข

63063003377 นายศุภวิชญ� ศรีโสภา

63063003378 นางสาวอสโรชา วรรณพิรุณ

63063003379 นายพิษณุ ถือม่ัน

63063003380 นางสาวปKยาภา คชาศักด์ิ

63063003381 นางสาวละอองดาว กุมรัตน�

63063003382 นางสาวศิรภัสสร คําตอง

63063003383 นางสาวอรุณี เชื้อวงษ�บุญ

63063003384 นางสาวดวงเนตร สุขบรรเทิง

63063003385 นายกฤษดา สุขชัย

63063003386 นางสาวกาญจนา นามวงษ�

63063003387 นายพงศกร สว�างศิริ

63063003388 นายอรรถพล เจSะหมัด

63063003389 นายวิชญพงศ� กาญจนะ

63063003390 นายเศรษฐี ย่ิงเพ่ิมทรัพย�
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63063003391 นางสาวณิชาลฎา ทับทิมทอง

63063003392 นายอนุวัฒน� บุญพรม

63063003393 นายก�องนภา ถ่ินวัฒนากูล

63063003394 นางสาวอนุสรา เขียวโรจน�

63063003395 นางสาวจิตตา ท�วมพงษ�

63063003396 นางสาวอุทุมพร นาบุญ

63063003397 นางสาวภิญชุกรณ� เสริมสุขประเสริฐ

63063003398 นางสาวสุภาวดี พ�วงแพ

63063003399 นายวีระยุทธ จิตติศักด์ิ

63063003400 นางสาวลิดาวรรณ สิงห�เรือง

63063003401 นางสาวนภัสนันท� จันภูงาม

63063003402 นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร

63063003403 นางสาวไอญารัตน� รุ�งแสง

63063003404 นางสาวประภัสสร ศรีสุข

63063003405 นายธนพล สุทัตโต

63063003406 นายอมรเทพ ขามชู

63063003407 นางสาวญาณิศา สอนสะอาด

63063003408 นางสาวภัทรจิต กราปLญจะ

63063003409 นายมนตรี เข็มเพ็ชร

63063003410 นางสาวกัญญาพัชร เหลวกูล

63063003411 นายกิติศักด์ิ เชื้อสุข

63063003412 นายเสาวคนธ� มูลทุม

63063003413 นายวันชัย จันทิม

63063003414 นายพันธวิศ กันปาน

63063003415 นางสาวลลิดา สุวรรณกลาง

63063003416 นางสาวณัฐวดี แปลงกาย

63063003417 นางสาวชุติมา พุ�มพิจิตต�

63063003418 นางสาวพนอนิตย� พรหมเช็ก

63063003419 นางสาวรัชญา ธนธัญสถิต

63063003420 นางสาวนัทธมน ถิรธนบูรณ�
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63063003421 นางสาวนภาภรณ� แก�วกล่ํา

63063003422 นางสาวนันทนัช สําราญจิตร

63063003423 นางสาวนภัสสร เจริญสุข

63063003424 นางสาวภัสชาธร พวงลูกอิน

63063003425 นางสาวบุญฐิตา สุขเปYPยม

63063003426 นางสาวอนงค�พร พรหมจันทร�

63063003427 นางสาวผกาวัลย� เทียมทัด

63063003428 นางสาวนัยนา บุบปะปา

63063003429 นางสาวลักษมี แก�วเชียงหวาง

63063003430 นางสาววาสนา ฉํ่าบุญ

63063003431 นางสาววันวิสา อักษราชูปถัมฐ�

63063003432 นางสาวนภัสสร น้ําผึ้ง

63063003433 นางสาววนิดา บุญมาก

63063003434 นางสาวพรรษา หมายประโคน

63063003435 นายฐิติพงษ� ม่ิงฉาย

63063003436 นางสาวศันสนีย� เทียมเสง่ียม

63063003437 นางสาวพรเพ็ญ ใบใหญ�

63063003438 นางสาวพรพิไลวรรณ อินทะสอน

63063003439 นายอดิศร จินาพันธ�

63063003440 นางสาวพรทิพย� ขันนอก

63063003441 นางสาวสมจิตร เถ่ือนทุ�ง

63063003442 นางสาวกาญจนา อุดมทรัพย�

63063003443 นายณฐนัท งามดี

63063003444 นางสาวดาริน ลัดกรูด

63063003445 นางสาวพิมานมาศ จันทรศรี

63063003446 นางสาวปKยะพร ประกอบผล

63063003447 นางสาวรัศมี พลเดช

63063003448 นายสมใจนึก สังคําพันธ�

63063003449 นางสาวธัญญา โชติมานกิตติ

63063003450 นางสาวกัญญาพัชร หวังวิชา
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63063003451 นางสาวศศินภา เพียรพยุงพงษ�

63063003452 นางสาวอภิวรรณ� ราชโน

63063003453 นางสาวรติกาล ผลเจริญ

63063003454 นางสาวฐิติพร ไพสาลี

63063003455 นางสาวณัฐพร คอมสูงเนิน

63063003456 นางสาวประภัสสร บุญมา

63063003457 นางสาวสุนันทา คงสําราญ

63063003458 นายวชิรวิทย� ตานําคํา

63063003459 นายวรุฒ สุวรรณรัตน�

63063003460 นางสาววนิดา จันทะนาม

63063003461 นางสาวลัดดาวัลย� ทองหลง

63063003462 นางสาวสุวิมล พลชัยยา

63063003463 นางสาววิลาวัณย� วงษ�ษา

63063003464 นางสาวสุนิตรา บุญม่ัน

63063003465 นางสาวมิลรญา เตชะวรวงศ�สกุล

63063003466 นางสาวจิตรลดา ศรีวิศาลภพ

63063003467 นางสาวเจนจิรา สมเจริญ

63063003468 นายธนกร สุริวงศ�

63063003469 นางสาวอารีย� ร�องจิก

63063003470 นางสาวประภัสรา เนินสุด

63063003471 นางสาวรุจิยา ลิ้มเจริญผล

63063003472 นายภัคธร สุขรัตน�W

63063003473 นายกฤษกร นพเจริญ

63063003474 นายสรศักด์ิ ชํานาญจุ�ย

63063003475 นางสาวสุรีวรรณ บุญเลิศ

63063003476 นางสาวพนิดา สมตัว

63063003477 นางสาววัชรี กระบวนพล

63063003478 นายชัยณรงค� สกุลพันธนันท�

63063003479 นางสาวกิตติยา ชุมสุข

63063003480 ว�าที่ร�อยตรีจตุรัส กาญจนเกตุ
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63063003481 นายพีรชัย กานนท�

63063003482 นายณัฐกิจ ประดิษฐถาวร

63063003483 นายณัฐชนน สีลาเหลี่ยม

63063003484 นายธีมร� คนงาม

63063003485 นางสาววลัยลักษณ� ปานทอง

63063003486 นางสาวธัญชนก แสนอินทร�

63063003487 นางสาวปKPยธิดา นามจุมจัง

63063003488 นางสาวจิราภรณ� คนเจน

63063003489 นายบุลากร เกษเกษม

63063003490 นางสาวลลิตชุ ฉันทธนไพบูลย�

63063003491 นางสาวเดือน โพธ์ิคํา

63063003492 นางสาวนริตา แก�วประเสริฐ

63063003493 นายพิริยะ วงษ�กิตติไกรวัล

63063003494 นางสาวสาวิตรี นาแก

63063003495 นางสาวอัญชลี เพียโคตร

63063003496 นางสาวสุนิสา โสวรรณะ

63063003497 นายอุมัย แพงสวัสด์ิ

63063003498 นางสาวสิรินดา เจริญศักด์ิ

63063003499 นายอนุวัฒน� อุประ

63063003500 นายสรวีย� พรหมเสน

63063003501 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกุลนันท� รู�เกณฑ�

63063003502 นายนุกูล หม่ันเสมอ

63063003503 นางสาวปวริศา ฤทธิธาร

63063003504 นางสาวสุภาพร ดอนพล

63063003505 นางธัญรัศม์ิ วงศ�พยัคฆ�

63063003506 นางจิรนันท� เอี่ยมสําอางค�

63063003507 นางสาวลักษณา บุญเฉลิม

63063003508 นางสาวสุภาพร แปนวงค�

63063003509 นางสาวรวิวัลย� วิทยกุล

63063003510 นางสาววรรณภา เอื้อปLชชา
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63063003511 นางสาวฮามา ฮามกุล

63063003512 นายวรวิช จันทร�เกตุ

63063003513 นางสาวสุรีรัตน� หมัสแหลSะ

63063003514 นางสาวอุดมทรัพย� ทองสะโคม

63063003515 นายณัฐพล กํามา

63063003516 นายกฤตชญา หิรัญงาม

63063003517 นายวชิรวิทย� มากมณี

63063003518 นางสาวธัญลักษณ� วิละรัตน�

63063003519 นางสาวกมลชนก ทรัพย�สมบัติ

63063003520 นางสาวลักขณา ศิริกิจ

63063003521 นางสาวจุฑาทิพย� ชมดี

63063003522 นางสาวฐิติพร กงไกรลาศ

63063003523 นางสาวนันท�ชพร อําพันธ�

63063003524 นางสาวสโรชา เมตตา

63063003525 นายศรันย� วงค�ใจ

63063003526 นายปKยวิทย� คนซ่ือ

63063003527 นางสาวรัญชนา ทองปLMน

63063003528 นางสาวนุสบา โครพ

63063003529 นายอาทิตย� กงแก�ว

63063003530 นางสาวสุวนันท� แก�ววิเศษ

63063003531 นางสาวพัณนิดา ขันติวิริยะพานิช

63063003532 นายศิลปกานต� ปQานภูมิ

63063003533 นางสาววันวิสา เสถียรวงศ�พิพัฒน�

63063003534 นางสาวสุชาวดี อยู�คะเชนทร�

63063003535 นายศุภวิชญ� พิณสายแก�ว

63063003536 นางณัฏฐ�ชยา ธรรมสินธ�

63063003537 นางสาวสุชัญญา แก�นพิทักษ�

63063003538 นางสาวอรุณรัตน� เหล็งเจริญ

63063003539 นางสาวสุพัตรา กันแพงศรี

63063003540 นางเพราพิลาส มากดี
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63063003541 นางสาวพิชนันท� สุวรรณศร

63063003542 นางสาววรรณพร พลสุด

63063003543 นางสาวชญานิศ หลวงบุญ

63063003544 นายสุริยันต� จันทร�เทวี

63063003545 นางสาวภัคภร แช�มช�อย

63063003546 นายอัฐภิญญา ทองผุย

63063003547 นายจิระศักด์ิ แสงอ�อน

63063003548 นางสาวสุชาดา นาคพะเนาว�

63063003549 นางสาวนัญชญา เนตรพรหม

63063003550 นางสาวชลิตา ต้ังเจริญอุดม

63063003551 นายสุนันท� วงษ�จนา

63063003552 นางสาวณัฎฐณิชา พลเย่ียม

63063003553 นางสาวอรัญญา เหล็กเพชร

63063003554 นางสาวฉัตรเพชร แก�วสว�าง

63063003555 นางสาวบุศรินทร� ผสมทรัพย�

63063003556 นางสาวเกศนี นฤภัย

63063003557 นายราชันย� ปLตถา

63063003558 นางสาวบัวทอง ภูผาพันธ�

63063003559 นางสาวนิรชา อินทร�ศรี

63063003560 นางสาวเสาวลักษณ� อมรศิริโชค

63063003561 นางสาวปภัชญา พ่ึงเกษม

63063003562 นายชนิตร�นันทน� อั้งจุดพันธ�

63063003563 นางสาวจุฑามาส อินทนันชัย

63063003564 นายคณิศร เขตุเจริญ

63063003565 นายกิตติพงษ� เทียมทะนงค�

63063003566 นางสาวอนิสา บุตรดีสุวรรณ

63063003567 นางสาวชญาภา ศรีสวัสด์ิ

63063003568 นายสิรวิชญ� แก�วประสิทธ์ิ

63063003569 นางสุพัตรา คงยืน

63063003570 นางสาวอรทัย ไกรวิเศษ
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63063003571 นางสาวรัตนาศรี ขจีฟQา

63063003572 นางสาวณัฐนันท� เบญจกุล

63063003573 นางสาววณิกกุล วุฒิวงค�

63063003574 นายกฤชชัย อ�นถาวร

63063003575 นางสาวลภัสรดา ยังสอน

63063003576 นางสาววิลาวรรณ� พรมน�วม

63063003577 นางสาวพนัชกร เทียบทัน

63063003578 นายประจักษ� พันธุ�เถาว�

63063003579 นายมารุต อ�องดา

63063003580 นายจักรพงศ� ราษฎร

63063003581 นางสาวสิรัญดา ชูบุตร

63063003582 นายพจน� ทองน�อย

63063003583 นางสาวลัดดาวัลย� คําพันธ�

63063003584 นายจักรนารายณ�วัชระ สินทรัพย�

63063003585 นางสาวณัฐณิชา มีเจริญ

63063003586 นางสาวปวริศา เทียนทอง

63063003587 นางสาวกัณฐิกา ทศดี

63063003588 นางสาวชุติมา มะโนรุ�งเรือง

63063003589 นางสาวอารยา วรบัณฑิต

63063003590 นางสาวปริญญา ปาสานะโก

63063003591 นางสาววราภรณ� มูลย้ิม

63063003592 นางสาววันเพ็ญ ทองยุ�น

63063003593 นายอรรถพล เขียวเเพร

63063003594 นายพงศ�พิพัฒน� คําสิม

63063003595 นางสาวศิริยากร แสนจะบก

63063003596 นางสาวสุนิสา แคสันเทียะ

63063003597 นางสาวพิมผกา แสนชัย

63063003598 นางสาวกมลวรรณ ทรงฉาย

63063003599 นางสาวฐิตารีย� จักสี

63063003600 นางสาวนรากร เส็งเจริญ
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63063003601 นายณัฐพล โคละวัตร

63063003602 นายนิภัทร� กุมภา

63063003603 นางสาวธนาภรณ� ไชยโพธ์ิ

63063003604 นางสาวอรทัย ไปเจอะ

63063003605 นายโชคพิทักษ� อาตราเเทน

63063003606 นางสาวนริศรา กิตติวานิช

63063003607 นางสาวมาริสา สุวรรณะ

63063003608 นางสาววันวิสา ทัศศรี

63063003609 นางสาวกัญญาณัฐ ลีนา

63063003610 นางสาววรรณภา แจ�มดวง

63063003611 นายบารมี ต�วนชะเอม

63063003612 นายกิตติธัช ช�างประดับ

63063003613 นายนิธิภัทร� บุณยะกมล

63063003614 นางสาวอุรัสยา จิระวาณิชย�กุล

63063003615 นายพงศธร ลบพ้ืน

63063003616 นายพีระบุตร มะลิแก�ว

63063003617 นางชาลิสา ถิตย�ผ�อง

63063003618 นางสาวจริยา ทิพย�เขียว

63063003619 นายสิริชัย ลิมปKยประพันธ�

63063003620 นางสาวกมลวรรณ ฉุนตู

63063003621 นางสาวอรอุมา สุนทราลักษณ�

63063003622 นายธันวา ฉัยยา

63063003623 นางสาวสุภาพร เหมพรม

63063003624 นายณัฐวุฒิ จิวราช

63063003625 นางสาวขวัญฤทัย แม�นสุรินทร�

63063003626 นางสาววราภรณ� สอนดี

63063003627 นางสาววราภรณ� ทิพวัน

63063003628 นางสาวสายฝน สังข�ยวน

63063003629 นางสาวสุณีรัตน� หวังปLญญา

63063003630 นางสาวเอมวิกา นนทะคําจันทร�
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63063003631 นางสาวปวีณา อ่ําบุญชู

63063003632 นางสาวกัญญารัตน� ดวงมาลา

63063003633 นางสาววรดา โพธ์ิขาว

63063003634 นายธเนศ ตันรัตนวงศ�

63063003635 นางสาวปริยากร สุริหาร

63063003636 นางสาวฐิติชญา วงษ�บุญ

63063003637 นางสาวกรรณิการ� สุณาวงค�

63063003638 นางสาวมาลี ตานี

63063003639 นางสาวสิริเกศ กาเหว�านาค

63063003640 นางสาววิภาพร สีดํา

63063003641 นางสาวฐิติมา พืชเพียร

63063003642 นางสาวมินตาวีร� นามวิบูลย�

63063003643 นางสาวสิรัชชา รินทนาพิพัฒน�

63063003644 นางสาวศศิวิมล ศรีจันทร�

63063003645 นายศุภชัย โสมณะ

63063003646 นางสาวทัศนีย� ปรือปรัง

63063003647 นางสาวจันทร�จิรา วัฒกี

63063003648 นางสาวรัตนา เชื้อหาญ

63063003649 นายนภณัฐ ศิริรักษ�

63063003650 นายสุรชัย สารจันทร�

63063003651 นายนันทพงศ� ชุติปาโร

63063003652 นางสาววิภาวรรณ อินตSะวิกุล

63063003653 นางสาวพนิตพร ยังสุขสถาพร

63063003654 นางสาวปาลิตา พลายสุขแสง

63063003655 นายณัฐภัทร โตศิริ

63063003656 นายวัฒนพงษ� สีดารักษ�

63063003657 นางสาวรัตธนาภรณ� ภูขีด

63063003658 นางสาวพิชญา หล�อประดิษฐ�

63063003659 นางสาวสุภาพร อาจวิชัย

63063003660 นางสาววรรณวิษา นาคประสิมธ์ิ
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63063003661 นางสาวศิริพร จารุจินดา

63063003662 นางสาวปริษา แผลงนอก

63063003663 นายปริวัฒน� แผลวมัจฉะ

63063003664 นางสาวอรกานต� สมมิตร

63063003665 นายคณิศร กอหะสุวรรณ

63063003666 นายธนะศักด์ิ ริยะจันทร�

63063003667 นางสาวฐิตาภา พลอยศรีทอง

63063003668 นางสาวกัลยาณามิตร ศรีเนาวรัตน�

63063003669 นางสาวปาณิดา บุญพิทักษ�

63063003670 นางสาวจิราภา พุฒตาล

63063003671 นางสาววาสนา คํานิยม

63063003672 นางสาวจุฑามาศ แกะมา

63063003673 นางสาวสุภัทรา พิพิธกุล

63063003674 นายวสวัตต์ิ ไตรติลานันท�

63063003675 นางสาววัชรี ศรีปราช

63063003676 นางสาวจุฑาทิพย� สายเมฆ

63063003677 นางสาววิริยา สุนทรรักษ�

63063003678 นางสาวจันทิมา สังข�เอียด

63063003679 นางสาวเกศมณี พรมมี

63063003680 นางสาวภรปภา ชัยยันต�กิจ

63063003681 นางสาวสายรุ�ง ปุQมไสว

63063003682 นายมนัส ยอดสุวรรณ�

63063003683 นางสาวจารุวรรณ ช�อยโพธ์ิทอง

63063003684 นายพุฒิกฤต จินดาสวัสด์ิ

63063003685 นายกัมปนาท สุภฤทธ์ิ

63063003686 นายมานะ บุญหล�า

63063003687 นางสาวสุดารัตน� พรหมรักษา

63063003688 นางสาวสุพินดา โอ�น

63063003689 นางสาวปKยภรณ� รินเพ็ง

63063003690 นางสาวกมลรักษ� เหลาอ�อน
หน�า 123 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003691 นางสาวอรวรรณ แก�วอนันต�

63063003692 นางสาวชลาลัย พูนพอกสิน

63063003693 นางสาวกะชามาศ สายดํา

63063003694 นางสาววชิรารัตน� สอนประเทศ

63063003695 นางสาวนันทกานต� หงษ�ทอง

63063003696 นางสาวแพรพลอย ทองอังกฤษ

63063003697 นางสาวสุพรรณี สุดสี

63063003698 นายธนาวัฒน� ใจอารีย�

63063003699 นางสาวอังคณา คุ�มภัย

63063003700 นายกมล มิดชิด

63063003701 นางสาวพิมพ�ชนก ใจรัก

63063003702 นางสาวกษมา โตหริ่ม

63063003703 นางสาวจินต�จุฑา นิรัตติศัยกุล

63063003704 นางสาวกนกวรรณ สกุลรักษา

63063003705 นายวันชัย หนูแก�ว

63063003706 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกุลธิดา ฟOMนฟQา

63063003707 จ.ส.อ.ปรีดี ทองเหมือน

63063003708 นางสาวอัญรินทร� จารย�หม่ืน

63063003709 นายภัทรพล พ่ึงเกษม

63063003710 นางสาวรัชดาพร สุนทรศารทูล

63063003711 นางสาวศิราพรรณ กาเรียน

63063003712 นางสาวชนมน รุ�งเรือง

63063003713 นายประกาศิต ขิระทาน

63063003714 นางสาวอัตติมา อินทสวัสด์ิ

63063003715 นายบัญญัติ จันทร�รุ�งเรือง

63063003716 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปLทมานันท�

63063003717 นายอรรณพ รัตนวราภรณ�

63063003718 นายชัยพร มากกุญชร

63063003719 นางสาวศิริรัตน� บุญมี

63063003720 นางสาวสุธาพร เอี่ยมมี
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63063003721 นายต�อศักด์ิ กิจโสภี

63063003722 นางสาวนิตยา ไชยทองศรี

63063003723 นายศรัทธา แซมสีม�วง

63063003724 นางสาววรรณทิตา เกตุมณี

63063003725 นายสหรัฐ สําริด

63063003726 นายปองภพ สายอรุณ

63063003727 นางสาวเยาวพา ลือชา

63063003728 นางสาวทัสจรี ครองชนม�

63063003729 นางสาวเพียงประภา โลหา

63063003730 นางสาวอัญมณี ศุภกา

63063003731 นายกําพล ศิริจันทร�

63063003732 นางสาวสกุลกาญจน� บุญโฮม

63063003733 นางสาวภาวิตา คงพากเพียร

63063003734 นายณัฐพิสิฐ คงสนิท

63063003735 นายอภิชาติ อินจันทร�

63063003736 นายเอนก กําธรสาลี

63063003737 นายกิตติชัย มีทอง

63063003738 นางสาวสุประภา จันทร�หม�อน

63063003739 นางสาวผกามาศ หม่ืนจํานงค�

63063003740 นางสาวนฤภร ยุทธนา

63063003741 นางสาวว ณี รัตน� กุ�ม เดช 

63063003742 นางสาวศิริพร อภิรัตนานนท�

63063003743 นางสาวญาดา เดชพิพัฒน�

63063003744 นางสาวธีราพร พิมพ�ใจชน

63063003745 นางสาวอภิญญา อินทร�ถึก

63063003746 นางสาวพิมพิไล ศรีบัว

63063003747 นางสาวจินตรัตน� ด�วงกลาง

63063003748 นางสาวธัญชนก ลิ้มสกุล

63063003749 นางสาวรัตนาภรณ� สวัสดี

63063003750 นางสาวลลิตา เนาวราช
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63063003751 นางสาววรรณภา สําเภาเงิน

63063003752 นางสาวบัวเงิน สีมุนทอง

63063003753 นางสาวอภิญญา เรือนทอง

63063003754 นางสุธีรัตน� ศรีเที่ยง

63063003755 นางสาวเบญจพร อภัยสูงเนิน

63063003756 นางสาวธัญญาลักษณ� ทรงดาวเรือง

63063003757 นางสาวสุภาภรณ� ชาญชัย

63063003758 นางสาวหทัยชนก โกสินทร�

63063003759 นายหฤษฎ� พาณิชย�วัฒนานุกูล

63063003760 นางสาวกฤตพร ทรรปณะวิภาส

63063003761 นายนักรบ ใจกล�า

63063003762 นางสาวสุนิสา บัวสิม

63063003763 นางสาวดวงฤมล เหมฤดี

63063003764 นางสาวปวีณา เด็งแมะ

63063003765 นางสาวสิริธร กัลยาบาล

63063003766 นายบรรพต จันทมาลา

63063003767 นางสาวสาริกา ต้ังอิสราวุฒิกุล

63063003768 นางสาวสุทัศนา พลพิพัฒน�พงศ�

63063003769 นายสุชาติ ดีประเสริฐ

63063003770 นางสาวมุนา เนียมตะเคียน

63063003771 นางสาวพรสวรรค� รัตนแสงศรี

63063003772 นางสาวชื่นกมล จันทร�ศรี

63063003773 นายปฐมพงษ� เบ็ญเจิด

63063003774 นางสาวชิดกมล จริยภมรกุร

63063003775 นางสาวกัลยกร วรสมุทรปราการ

63063003776 นายวรภัทร วงษ�จีระ

63063003777 นางสาวนารีรัตน� จงเทพ

63063003778 นางสาววรัญญา ซึง

63063003779 นางสาวศุภรัตน� โฉมฉาย

63063003780 นางสาวพัชนีวรรณ อ�อนสัมฤทธ์ิ
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63063003781 นางสาวเกศยา สุขเทียมสุวรรณ

63063003782 นางอรพรรณ พ�วงทอง

63063003783 นายธีรชัย วรังษี

63063003784 นางสาวปLทมาวรรณ ก̂งตาล

63063003785 นางสาววรรณนรี ศรีเพชร

63063003786 นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

63063003787 นางสาวทิพวรรณ สีสุ�น

63063003788 นางสาวจิราภรณ� พิมพ�ทอง

63063003789 นายพรชัย สุพลจิตร�

63063003790 นายศักติกานท� อารยวัฒนาพงษ�

63063003791 นายณรงค�ฤทธ์ิ รักษาชน

63063003792 นางสาววนารี ชมภู

63063003793 นางสาวชลภัสสรณ� มงคลแก�วมณี

63063003794 นางสาวณัฑฐนันท� จันทร�ภิรมย�

63063003795 นายนฤปนาถ กัณฐสุทธ์ิ

63063003796 นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

63063003797 นางสาวกัลยาณี แจ�มเจริญ

63063003798 นายชัยวัฑฒ� หงวนงามศรี

63063003799 นางสาวพรพิมล โสภะ

63063003800 นางสาวลักขณา ท�าวนอก

63063003801 นายธนธรณ� จันทร�สุข

63063003802 นายภานุวัฒน� เพชรพรรณ

63063003803 นายพงศ�พล สนิทชอบ

63063003804 นางสาวปนัดดา วินทะวุธ

63063003805 นางสาวเกศินี จินะโกษฐ�

63063003806 นายดุลยุตม� อุณหวัฒน�

63063003807 นางสาววารุณี ภิรมย�ศรี

63063003808 นางสาวศิริพร ขําเดช

63063003809 นางสาวนีรชา นนทโคตร

63063003810 นางสาวรัชนี แก�วต�างสิน
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63063003811 นายคชพล ปาทะกาญจน�

63063003812 นางสาวกัญญารัตน� ตะพัง

63063003813 นางสาวศุภลักษ� วรรณศิริ

63063003814 นายจิระโชติ สินาเจริญ

63063003815 นายณัฐพงษ� ตู�คํามูล

63063003816 นางสาวศศิประภา องอาจ

63063003817 นางสาวมลิวัลย� วุฒิ

63063003818 นางสาวสิรภัทร ศิริรักษ�

63063003819 นายทศพร พุ�มโพธ์ิทอง

63063003820 นางสาวมานิดา โพธ์ิแจ�

63063003821 นางสาวพิชญ�สินี วรรณชิโนรส

63063003822 นางสาวกาญจนา สายตา

63063003823 นางสาวพิมพ�พจนีย� กาญจนวิจิตร

63063003824 นางสาวธนภร วัลยะบาล

63063003825 นางสาวณัชชา หมอกยา

63063003826 นายชลวัชร บุญเพ่ิม

63063003827 นายสรเดช สุนคเรศ

63063003828 นางสาวอธิพร เพชรบุตร

63063003829 นางสาวสุนันทา พรมสุวรรณ�

63063003830 นางสาวเจจิรา วงษ�รัมย�

63063003831 นางสาวจิราภรณ� แสนสุยะ

63063003832 นายณัฐพล พานทอง

63063003833 นางสาวสุกัญญา ทองดี

63063003834 นางสาวจันทิมา ทิพามา

63063003835 นางสาวหฤทัย ศรีใส

63063003836 นายอุทัย เล็กน�อย

63063003837 นางสาวนภัสกร สุขพอ

63063003838 นางสาวณัฐธิดา จิวเจริญ

63063003839 นางสาวปวีณา เขียวอ�อน

63063003840 นายเอกณรงค� สาตี
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63063003841 นางสาวนุชจรีย� ศิริวรา

63063003842 ว�าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต� หนูเสริม

63063003843 นางสาวสิริลักษณ� ม่ันคง

63063003844 นายเจษฎา วงค�ยะลา

63063003845 นางสาวธิดารัตน� เพ็งกุน

63063003846 นายกิตติคุณ เวียนวงศ�

63063003847 นางสาวกรรณิกา รัตนา

63063003848 นางสาวกาญจนา ยารังษี

63063003849 นางสาวกังสดาล เบิกศรีไสย�

63063003850 นางสาววรรณ�นภา มีเงิน

63063003851 นางสาวธิดารัตน� สุดเสน�หา

63063003852 นายศิริเกียรติ บุญอาจ

63063003853 ส.ต.ท.ธันวา สวนภักดี

63063003854 นายอนาวิล เทพเสนา

63063003855 นายวรพล ภูมิภู

63063003856 นางสาวธัญมน ทรัพยสิทธ์ิ

63063003857 นางสาวอัยญารัตน� พิพิธจันทร�

63063003858 นางสาวพัชราพรรณ แข็งขัน

63063003859 นางสาวนัชชา ภัครปรีดากุล

63063003860 นางสาวมุตา ศรีรักษา

63063003861 นางสาวพรพิมล สีล�ง

63063003862 นายวรนาถ ทองดี

63063003863 นางสาวสราลี สนธิงาม

63063003864 นางสาวธัญญารัตน� บํารุงพานิชย�

63063003865 นางสาววรัญญา มะแอ

63063003866 นางสาวศุภษร แก�วเนียม

63063003867 จ.อ.หญิงวิไลลักษณ� ตันเฉ่ียง

63063003868 นายกิตติพงษ� กลั่นบุศษ�

63063003869 นางสาวหรรษพร อู�ศรี

63063003870 นายกันต�พจน� ศิริรินโทสา
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63063003871 นายสราวุธ อันทะเกตุ

63063003872 นางสาวพิริยา จิตต�สัจจะพงษ�

63063003873 นางสาวอรกนก สุขจันทร�

63063003874 นางสาวฟQาทิพย� โคมกลาง

63063003875 นายกิตติภัฒณ� วงษ�หอย

63063003876 นางสาวกันต�ฤทัย ฮ�อกุ�ย

63063003877 นางสาวอัญชนา แพงศรี

63063003878 นายพาลินท� บุญสําเร็จ

63063003879 นายพงศ�พล บ�างวิจิตร

63063003880 นายวัชรพล บําเพ็ญ

63063003881 นายจิตบุณย� บุญมีสง�า

63063003882 นายอนุวัตร� พูนศรี

63063003883 นางสาวภาณุมาศ รักไทย

63063003884 นางสาวนรมน เงินโสม

63063003885 นางสาวอรวรรณ เปYPยมประสพโชค

63063003886 นายชูชัย สุขศรีวีรกุล

63063003887 นางสาวเพชราภรณ� จันทร�สวัสด์ิ

63063003888 นางสาวกรรณิการ� สืบสิงคาร

63063003889 นางสาวสุภาพร จักรวงค�

63063003890 นายโสภณ ถือพลอย

63063003891 นางสาวกมลชนก ยืนวงศ�

63063003892 นายชัยม่ันเศรษฐ ประเสริฐ

63063003893 นายธนพล พลตรี

63063003894 นางสาวกนกวรรณ ราชชิต

63063003895 นางสาวนภาพร มุงอินทร�

63063003896 นางสาวภรณ�ทิพย� ทราเจริญ

63063003897 นางสาวจนัญญา ธนาสิทธ์ิพันธ�กุล

63063003898 นายจีรวัฒน� พันเดช

63063003899 นางรัตนา ไชยอะทะ

63063003900 นางสาวรุ�งดาวรรณ สุทธิ
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63063003901 นางสาวพิมพ�ภิษา บัวลาด

63063003902 นางสาวดิษยากรณ� เอี่ยมใบพฤกษ�

63063003903 นางสาวพิจิตรา นิลศิริ

63063003904 นางสาวลฎาภา ทองประยูร

63063003905 นางสาวสุนันทา เกตุแก�ว

63063003906 นางสาวศศิธร อินมา

63063003907 นางสาวบุศกร ปานโสภณ

63063003908 นายวุฒิพันธ� เชิดสกุล

63063003909 นายอมร แสงจันทร�

63063003910 นางสาววริษา หนูสม

63063003911 นางสาวธิติสุดา เจริญสุข

63063003912 นางสาวอรอนงค� อิ่มประสงค�

63063003913 นางสาวสิรีลาวัลย� ตุ�มปรึกษา

63063003914 นางสาวนิตยา ยะเลาะห�

63063003915 นางสาวอิทธิพร หล�อสุพรรณพร

63063003916 นางสาวชัชฎาพร บุญคง

63063003917 นางสาวนัฐวรรณ บุษบา

63063003918 นางสาวเจนจิรา มหา

63063003919 นางสาวอรพรรณ กิตติวรรธโนทัย

63063003920 นางสาวศรัญญา แซ�ลิ้ม

63063003921 นางสาวบุษบา เพ็งมี

63063003922 นางสาวธนาภรณ� สมพรหม

63063003923 นายธีร�ธวัช คัยนันทน�

63063003924 นางมุกระวี พวงมณี

63063003925 นางสาวกมลทิพย� วรพล

63063003926 นางสาวธนพร ปาณะวร

63063003927 นางสาวกนกอร ญานเพ่ิม

63063003928 นายณัฐพงศ� ราชิวงศ�

63063003929 นางสาวปวีณ�สุดา ราชฤทธ์ิ

63063003930 นางสาวศุภลักษณ� เขมะโรจนวิศิษฏ�
หน�า 131 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063003931 นางปLญญาภรณ� บุญหล�า

63063003932 นายขุนทอง บัวอ�อน

63063003933 นางสาววรางคณา แสงใสแก�ว

63063003934 นางสาวนาฏยา โพธิมากูล

63063003935 นางสาวชิดชนก ผลไพร

63063003936 นางสาวจิตพร ตันแผ�ว

63063003937 นายธนกร ธนชัมพูนทกูล

63063003938 นางสาวแพรวา ภูสง�า

63063003939 นายขวัญชัย ชัยกิตติภรณ�

63063003940 นางสาวกิตติยากร ปQอมปริยานนท�

63063003941 นางสาวณัฐสุดา เรืองศิริ

63063003942 นายศราวุธ สุขเข็ม

63063003943 นายคมสันต� ปQองคํา

63063003944 นางสาวปLทมา ปูอินตSะ

63063003945 นายเทพพิทักษ� เพ็งรอด

63063003946 นางสาวประภาพร พิสถาน

63063003947 นางสาวธนรัตน� ขจรฤทธ์ิเดช

63063003948 นางสาวบุหงา ทองดีวงษ�

63063003949 นางสาวรัตติยา ทองยศ

63063003950 นางสาวกาญจนา เสยยง

63063003951 นายปLณณธร บุญประเสริฐ

63063003952 นางสาวชิดารัตน� เจนดี

63063003953 นางสาววาหูดา ยีรอหา

63063003954 นางสาวกมลชนก โฉมยงค�

63063003955 นายนิคม คํานอก

63063003956 นางสาวสมฤทัย ประเสริฐ

63063003957 นางสาวชณินนาท ศิลาวงษ�

63063003958 นางสาวสิริรักษ� แดนแก�วมูล

63063003959 นางสาวณิชาวีย� โลหะกิจ

63063003960 นางสาวน้ําฝน ดลบุญครอง
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63063003961 นายอานันต� ชุมพล

63063003962 นายมาโนชญ� ธิบดี

63063003963 นางสาวธัญญลักษณ� ทรัพย�เจริญ

63063003964 นายถนอม ฮวดลิ้ม

63063003965 นายอรรถนพ คําวิรัช

63063003966 นางสาวชวิศา แซ�เฮ�า

63063003967 นางสาววิชชุดา นิ่มเจริญ

63063003968 นายณัฐนัย อมรากุล

63063003969 นางสาวนิพาดา บุญมี

63063003970 นางสาวชณันทิชา เย่ืองธนากร

63063003971 นางสาวพรสุดา พรมโต

63063003972 นางสาวมณีรัตน� อินทโชติ 

63063003973 นายนัฐวุฒิ คณะสุข

63063003974 นางสาวนภาพร พลชิวา

63063003975 นายณัฐดนัย เกาะหาร

63063003976 นางสาวนิศา ศิริบุบผา

63063003977 นางสาววิศณี ก�านจักร

63063003978 นางสาวณีรัตน� อร�ามเรือง

63063003979 นางสาวอภิญญา คฑารัตน�

63063003980 นางสาวณัฏฐา สุทธิ

63063003981 นางสาวสุนันทา บุญสวน

63063003982 นางสาวจุฬารัตน� ขวัญทรง

63063003983 นางสาวสมฤทัย ดีเสียง

63063003984 นางสาวพัชราภรณ� บูรณะโกศล

63063003985 นางสาวปฐมาภรณ� สสิตานนท�

63063003986 นางคณพร ลายสนธ์ิ

63063003987 นางสาวนันทิพร น้ําผึ้ง

63063003988 นางสาวนันทนา อาคมศิลปX

63063003989 นางสาวศรัณย�พร กาญจนางกูรพันธุ�

63063003990 นางสาวนุชนารถ ภักดี
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63063003991 นายพงษ�บดินทร� ศิริโวหาร

63063003992 นางสาววรรณณWฺกา นาทอง

63063003993 นางสาวรัชนีวรรณ นาคสมบูรณ�

63063003994 นางสาวศุภิสรา ตาลชุม

63063003995 นางสาวจุไรรัตน� เจริญผล

63063003996 นายจักรี ช�างม�วง

63063003997 นางสาววรรณนภา ติระกุล

63063003998 นางสาวทิวาพร สว�างเวียง

63063003999 นายอัฐภัทรภูมิ หอมประพันธ�

63063004000 นายวัชรินทร� ควรรับส�วน

63063004001 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจันทร�จิรา วิจิตรจันทร�

63063004002 นางสาวสุพัฒนา ตรีอุดม

63063004003 นางสาวทิวานนท� บุญทะรา

63063004004 นายวิรวัฒน� กระโพธ์ิ

63063004005 นางสาวรุ�งทิวา สอาด

63063004006 นางสาวชญากาณฑ� สอนเฒ�า

63063004007 นางสิทธินี สิงหพยัพ

63063004008 นายพีรวัฒน� การงาน

63063004009 นางสาวจุลินทร�ธร หนองแบก

63063004010 นางสาวปKยภัทร แซ�ฟQง

63063004011 นางสาวพิชามณ ดอยแก�วขาว

63063004012 นายนิรุตต์ิ เสือขํา

63063004013 นายธีระวุฒิ สีระบุตร

63063004014 นางสาวฐิติรัตน� จีนสีคง

63063004015 นางสาวกฤติยา เพชรเรือนทอง

63063004016 นางสาวนันทนา อนงค�พร

63063004017 นางสาวอมรรัตน� เพชรเขาทอง

63063004018 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�ดี

63063004019 นายกันตภณ วิจิตรสมบัติ

63063004020 นางสาวอภิชญา มาลี
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63063004021 นางสาวณฤชล วงศ�สุริยา

63063004022 นางสาวรัสรินทร� ฤทธิเดชเกรียงไกร

63063004023 นางสาวกรปภา ศรัทธารมย�

63063004024 นางสาวกนกวรรณ มาลา

63063004025 นางสาวประภัทสร ศรีอภัย

63063004026 นางณิชาภา วิชาธรรม

63063004027 นายจักรกฤช ยอดสิน

63063004028 นายภาคภูมิ เฉลยภาพ

63063004029 นางสาวเอื้ออารีย� ดอนเตาเหล็ก

63063004030 นางสาวลลิตา เบาะแสะ

63063004031 นายพิพัฒน� นาคประยูร

63063004032 นางสาววิลาวรรณ กระมลคร

63063004033 นายชานนท� วรเดช

63063004034 นายเกรียงไกร ไชยแสง

63063004035 นายจิรวัฒน� ผ�องพันธุ�

63063004036 นางสาวขวัญชนก พรมปLญญา

63063004037 นายจุติพัฒน� ปKติมานะอารี

63063004038 นายธวัชชัย บาลบอรม

63063004039 นางสาวเปรมยุดา ประไทยเทพ

63063004040 นางสาวชุติกาญจน� คงเมือง

63063004041 นางสาวพิมพ�ตะวัน ชัยสิทธ์ิ

63063004042 นางสาวมณทิพย� จันทร�จาก

63063004043 นางสาวกรองทรัพย� จันทร�อับ

63063004044 นางสาวจิราพร เจดีย�คํา

63063004045 นางสาวภัทรศยา คงคุ�ม

63063004046 นางสาวรัตนาภรณ� ดวงคําน�อย

63063004047 นางสาวเกศรินทร� คํามะนิตย�

63063004048 นางสาววราภรณ� พุทธา

63063004049 นางสาววีรนุช เกตุแก�ว

63063004050 นางศุทธิกานต� บัวสําเริง
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63063004051 นางสาวสุฑามาศ หนวดหอม

63063004052 นางณภัชนันท� พุมมา

63063004053 นางชัชลี หงษ�สุวรรณ

63063004054 นางสาวสุดารัตน� พลซ่ือ

63063004055 นางสาวอภิญญา กันพยาธ์ิ

63063004056 นางสาวศศินิภา โอสถานนท�

63063004057 นายธานินทร� ม่ันคง

63063004058 นางสาวสุธิมา สรวมศิริ

63063004059 นางสาวอรพรรณ สุดแก�ว

63063004060 นางสาวอุษา เปรมไส

63063004061 นายสุวิทย� พันแอ

63063004062 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห�สุวรรณ

63063004063 นางสาวลลิตา ณ พัทลุง

63063004064 นางสาวมุกรินทร� โพธ์ิทอง

63063004065 นายเศรษฐกิจ ใจพรหม

63063004066 นางสาวกมลวรรณ รอดกร

63063004067 นายไตรรัตน� บุญลาภ

63063004068 นางสาวธัญชนก รัตนเชาว�

63063004069 นางสาวปนัดดา ศรีกงพาน

63063004070 นางสาวปตัญจิกา สรสิริ

63063004071 นางสาวสกาวเดือน ดาวเรือง

63063004072 นางสาวณิชาภา สามัคคี

63063004073 นายณัฐดนัย ชัยจิตร

63063004074 นางสาวเขมิกา เต่ียมศิริ

63063004075 นางสาววรรณภา เข็มพงษ�

63063004076 นายจิรยุทธ� เต็มสอาด

63063004077 นางสาวสุพัตรา หาญพัฒนเจริญ

63063004078 นางสาวศิริพร สวยสม

63063004079 นางสาวณัฐพร ชํานาญยนต�

63063004080 นางสาววรรณาพร นารอด
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63063004081 นางสาวสกาวรัตน� คําเสียง

63063004082 นายสุเมธ ต�อแสงธรรม

63063004083 นางสาวพัฒน�ชญา พิพัฒน�ทั้งสกุล

63063004084 นางสาวฤทัย ทองหุล

63063004085 นางสาวสิริฉัตร ทัศน�ละมัย

63063004086 นางสาวอรอุมา ไตรเดช

63063004087 นางสาวจิราภรณ� เสริฐมาลี

63063004088 นางสาวณัชชา ถิรเจริญทรัพย�

63063004089 นายอร�าม ตรีกูล

63063004090 นางสาวทักษพร สุขสนั่น

63063004091 นายยุทธนา นิโอSะ

63063004092 นางสาวสุกีรา วามือ

63063004093 นางสาววรรณวิศา พุทธรักษ�

63063004094 นางสาวขนิษฐญาดา อุไรวงษ�

63063004095 นางสาวสุริชา เจริญศรี

63063004096 นางสาวเมฐิณี ศิริมงคลรัตน�

63063004097 นางสาวณัฐกานต� ทูคํามี

63063004098 นายบรรยง หริ่งเรไร

63063004099 นางสาวภาณุมาศ แก�วพวง

63063004100 นางสาวณัฐกานต� รุ�งเรือง

63063004101 นางสาวเดือนเพ็ญ สุภาวกุล

63063004102 นางสาวศศิธร เมืองจินดา

63063004103 นายณัฏฐากร เกตุโร

63063004104 นางฐิติพรรณ โคระทัต

63063004105 นางสาวปวีณา ระโหฐาน

63063004106 นายสุศิลนัย คล�ายหิรัญ

63063004107 นางสาวทิพวรรณ ลับภู

63063004108 นายอัครพงค� ปLนทะมา

63063004109 นายวิชชากร บูรพาภรณ�

63063004110 นางสาวสุภาวดี นิลประกาศ
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63063004111 นางสาวทัณฑิกา พ�วงชาวสวน

63063004112 นางสาวชลลดา นที

63063004113 นายวัชรพล เพ็ชรสะอาด

63063004114 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ แก�วจํารัส

63063004115 นางสาวธัญญารัตน� เกรัมย�

63063004116 นางสาววรารัตน� ภาคภูมิ

63063004117 นางสาวกาญจนา บรรเทา

63063004118 นางสาวพลับพลึง พรมแพงดี

63063004119 ว�าที่ร�อยตรีหญิงมทิตา สุทตะพันธ�

63063004120 นางสาววรากร วงษ�มา

63063004121 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเพ็ญพิชชา จันทร�คีรี

63063004122 นางสาวศศิร�รัช พิสิฐเขมรัชต�

63063004123 นางสาววรัญญา ไมตรีจิตต�

63063004124 นายอภิสิทธ์ิ มาหม้ัน

63063004125 นางสาวแพรระพี ก่ึงวงศ�

63063004126 นางสาวปรียาพร ละอองโชค

63063004127 นางสาวสุพรรณี ชัยโชติ

63063004128 นางสาววรรณวิภา กว�างขวาง

63063004129 นางสาวนรีกานต� เจริญสุข

63063004130 นายทิเบต พ่ึงขุนทด

63063004131 นางสาวธารารัตน� หร�ายเจริญ

63063004132 นางสาวสุพรรษา อ�นเวียง

63063004133 นางสาวศศิภา อ�วมพันธุ�

63063004134 นางสาวอรทัย พุ�มสะกา

63063004135 ว�าที่ ร.ต.มารุต สะเล็ม

63063004136 นางสาวเบญจพร กิตติวิริยะกุล

63063004137 นางสาวพรชิตา นิลงาม

63063004138 นางสาวสรวงสุดา นันสา

63063004139 นางสาวกาญจนา มิตรกัลยา

63063004140 นางสาวอัจฉรา ตองอ�อน
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63063004141 นางสาวกฤติยาณี บุญเพ็ง

63063004142 นายกฤษณะ นิยมธรรม

63063004143 นางสาวปKยนุช กาญจนเศรษฐ

63063004144 นางสาวปLญจรัตน� จันทรักษา

63063004145 นางสาวนฤมล สุขภูตานันท�

63063004146 นางสาวสุดารัตน� ทองคะนา

63063004147 นางสาวพัชราภรณ� คงเจริญ

63063004148 นายดํารงศักด์ิ โพธิขํา

63063004149 นางสาวอมรรัตน� ช�างแก�วมณี

63063004150 นางสาวสุรางคนางค� วงศ�ประทุม

63063004151 นางสาวปณิตา โนรีราษฎร�

63063004152 นางสาวสุรีพร อัมภรัตน�

63063004153 นายภานุวัฒน� หงษานาวา

63063004154 นายศิริเกียรติ เกียรติพัฒนกุล

63063004155 นายสถาพร ธรรมมา

63063004156 นายณัฐนิชา นาคนาวา

63063004157 นางสาววราภรณ� พลเย่ียม

63063004158 นางสาวเมวิกา แก�วทอง

63063004159 นายจิรพงศ� วงศ�ภา

63063004160 นางสาวพรเพ็ญ กันภัย

63063004161 นางสาวพิมลพร ย�งเส็ง

63063004162 นางสาวธัญญา กันภัย

63063004163 นายขวัญชัย พุทธมงคล

63063004164 นางสาวจันทนา ม�วงเจริญ

63063004165 นางสาวอ�อ จรเอม

63063004166 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�สร�อย

63063004167 นางสาวภาณุมาศ จันทร�นุ�ม

63063004168 นางสาวรัตนา ปQองกัน

63063004169 นางสาวทวินันท� สายทอง

63063004170 นายสาธร ภักดีอุดม
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63063004171 นางสาวรจนพรรณ จันมา

63063004172 นายศักรินทร� กลั่นสาร

63063004173 นางสาวทรายเงิน ทิมเที่ยง

63063004174 นางสาวปรWิตตา เขจรบุตร

63063004175 นายพงศกร ฤกษ�ศิริ

63063004176 นางสาวพรทิพย� สอนจันทร�

63063004177 นายชนาธิป กลี่จินดา

63063004178 นางสาวนิภา ทีฆาวงค�

63063004179 นางสาวเพชรรัตน� พ่ึงพา

63063004180 นางสาวศรัญญา ชัยสิทธ์ิ

63063004181 นายธนพัฒ ทิพย�สิงห�

63063004182 นางสาวธัญธร กลัดบุบผา

63063004183 นายเอกรัฐ อนุศาสน�สิริพร

63063004184 นางสาวชิดชนก จริยภมรกุร

63063004185 นางสาวบุษกร สิทธิบุ�น

63063004186 นายพัทธ�ดนัย หลงปาน

63063004187 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุรีวัลย� สิงหนาท

63063004188 นางสาวขนิษฐา ตุ�ยพิมาย

63063004189 นางสาวรัชนี ไร�ดี

63063004190 นางสาวสิริลักษณ� เหลืองทอง

63063004191 นายคงเดช สิงหนาท

63063004192 นางสาวลลิดา ตันเฉ่ียง

63063004193 นางสาวรัชนีวรรณ นาคสุข

63063004194 นางสาวกาญจนา สิงหนนท�

63063004195 นางสาวจุฑาทิพย� กิจดี

63063004196 นางสาวอารีรัตน� อุทา

63063004197 นายสมควร ปณะราช

63063004198 นางสาววราภรณ� จันทร�สีทอง

63063004199 นายภานุวัฒน� นาคสังข�

63063004200 นางสาวเพ็ญประภา นาคลดา
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63063004201 นางสุปราณี จาทร

63063004202 นางสาวดวงกมล คงคาหลวง

63063004203 นางสาววีณากร แสงสุข

63063004204 นายเอกชัย บุตรดีงาม

63063004205 นางสาวสุขฤทัย บุญเย่ียม

63063004206 นางสาวณัฏฐ�ชุดา อินกราด

63063004207 นายชัยรัตน� เรืองสุกใส

63063004208 นางสาวสุภาวิดา ภู�กลาง

63063004209 นางสาวสุณิสา เดชะ

63063004210 นางสาวปาริชาติ แก�วอยู�

63063004211 นางสาวพวงลดา แดงห�วง

63063004212 นางสาววารี ชนะพจน�

63063004213 นายธนากร ธรรมธร

63063004214 นางสาวเบญจวรรณ กัณเหตุ

63063004215 นางสาวสุชาดา นาหม่ืนหงษ�

63063004216 นายรัชต�พงษ� วัฒนอาภรณ�WWWWWชัย

63063004217 นางสาวสุภาณี ศรีพิพัฒน�

63063004218 นางสาวจันทิมา อินทองปาน

63063004219 นางสาวอาภัสรา ตระกูลปQอง

63063004220 นางสาวพลอยวรินทร� พลอยเพ็ชร�

63063004221 นางสาวเพ็ญภัสสร ก�องเวหา

63063004222 นางสาวพัชนิดา พงษ�พจนารถ

63063004223 นายชาญณรงค� สอนงาม

63063004224 นางสาวอังสุมาริณ หลําวรรณะ

63063004225 นายสายธาร น�อยหุ�น

63063004226 นางสาววรรณิษา นรโภชน�

63063004227 นางสาวสุนีย� ผุยลานวงค�

63063004228 นางสาวอธิชา เกษม

63063004229 นางสาวยลดา สุภาคง

63063004230 นายประมวล ทองบุญเรือง
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63063004231 นางสาวกมลทิพย� ดิษาภิรมย�

63063004232 นางสาวนัดดา วังหิตัง

63063004233 นางสาวศศิธร กรุณา

63063004234 นายจิรันตน� สังข�สัมฤทธ์ิ

63063004235 นายชลพิชญ� พิมพ�นาค

63063004236 นางสาวปรียาภรณ� ยวงสุวรรณ

63063004237 นางสาวสาริณี เนื่องพัWฒน�

63063004238 นางสาวหทัยทิพย� ชุ�ยโน

63063004239 นายทศพล บันดร

63063004240 นางสาวธีรวรรณ บุญหนัก

63063004241 นางสาวพิมพัฌชา บุราณรมย�

63063004242 นางสาวปรียารัตน� พิสิฏฐ์ิพัฒนะ

63063004243 นายจักรพันธ� รัตนดารา

63063004244 นายบรรหาญ ตัณฑิกุล

63063004245 นางอาทิชา ชื่นเกษร

63063004246 นางรัชฎาภรณ� บรรจงสัตย�

63063004247 นางสาวอุมาพร อุปฮาด

63063004248 นางสาวรุ�งนภา พลหนองหลวง

63063004249 นางสาวสุวรรณา สุขสบาย

63063004250 นางสาวชรินรัตน� เจ้ียนเซ�ง

63063004251 นางสาวพิมลพรรณ พิมพ�ศิริ

63063004252 นายศรัณยู บัวหอม

63063004253 นายอาวีวัฒน� ยงสุวรรณ

63063004254 นายนรารักษ� วัชโรทัย

63063004255 นายอัมฤทธ์ิ หวานหอม

63063004256 นางสาวปLญจรี ศรีเดช

63063004257 นายยุทธพงษ� กะถาไชย

63063004258 นางสาวณัฐินี หนูโฉม

63063004259 นางสาวปKธิริยะรัชช� ลายทนงค�

63063004260 นางสาวธัญวรรณ สุพรรณ
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63063004261 นางสาวปทุมวดี โสภาธร

63063004262 นางสาวนิชกานต� ชลอวงษ�

63063004263 นางสาวอภิญญา สุนิปา

63063004264 นางสาวมาลัยทอง เข็มทอง

63063004265 นางสาวปLทมา ธนสถิตย�

63063004266 นายกีรติ สัจจพงษ�

63063004267 นายมนัส หาญละคร

63063004268 นายวรานนท� สิมมา

63063004269 นางสาวธนวรรณ ยืนยง

63063004270 นางสาวเกสรา ทองจํานงค�

63063004271 นางสาวกนกกร ขยัน

63063004272 นางสาวณัฐธิดา ภิรี

63063004273 นางสาวกัญญาภัทร สงสีเรือง

63063004274 นายกันตภณ อุ�นจิโน

63063004275 นางสาวตรีรัตน� ทองม่ัง

63063004276 นางสาวปุณยวีร� รัตตะวัน

63063004277 นางสาวธัญพิมล ก่ีตันเจริญ

63063004278 นางสาวหทัยชนก แย�มศักด์ิ

63063004279 นายสันติ สังข�แก�ว

63063004280 นางสาวอภิสรา โคมเดือน

63063004281 นางสาวกมลชนก จํารัสพันธุ�

63063004282 นางสาวสิริรัญญา กาวี

63063004283 นางสาวเบญญาดา หนูสวัสด์ิ

63063004284 นายปฎิวัติ พรหมมา

63063004285 นางสาวเกษร แสนกันยา

63063004286 นายไพศาล กลั่นทัต

63063004287 นางสาวญาณิษา วิโรจน�ภัย

63063004288 นางสาวชนัดดา เรือนนิล

63063004289 นายไกรพล องอาจ

63063004290 นางสาวภัทราพร อินรินทร�
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63063004291 ว�าที่ ร.ต.คมศักด์ิ หงส�ษา

63063004292 นายอภิวัฒน� พันทอง

63063004293 นางรุจี พิศนอก

63063004294 นางสาวสุทธิดา มากศิริ

63063004295 นางสาวพิชชานันท� ชลภักดี

63063004296 นางสาวกฤตยาภรณ� นพโสภณ

63063004297 นางสาวธนัญชนก ประทุม

63063004298 นางสาวจารุวรรณ จันทรมนชัย

63063004299 นางสาวสุธิดา นามวงศ�

63063004300 นางสาวฐิติพันธ� ก่ิงวงศา

63063004301 นางสาวสุวิภา จิตรบรรจง

63063004302 นายจตุรนต� เจียรพันธ�

63063004303 นางสาวณัฐธิดา ม�วงชํานาญ

63063004304 นางสาวอังค�วรา ลิ้มศิรินาวา

63063004305 นางสาวนิรมล ขุ�ยคํามี

63063004306 นางสาวพรวลัย สืบสิงห�

63063004307 นางสาวทิพวัลย� เฝOอจู

63063004308 นางจุฑารัตน� สาระสุข

63063004309 นางสาวจุฑาทิพ จินดามุข

63063004310 นางสาวอรณี ภู�เรือน

63063004311 นายปฐมพงศ� รอดจันทร�

63063004312 นายปาณชาติ ปQองทับไทย

63063004313 นายอภิชาติ ช�วงชิง

63063004314 นางสาวปาจรีย� ประจักษ�

63063004315 นางสาวจุรีพร แสนโสม

63063004316 นางสาวพรประทาน อุ�มบุญ

63063004317 นางสาวศศิวรรณ จันทะคาม

63063004318 นางสาวปLทมาภรณ� แก�วเงิน

63063004319 นางสาวรัชดาภรณ� อินทศรี

63063004320 นางสาวกนกวรรณ คงทอง
หน�า 144 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063004321 นางสาวจรีวรรณ นครไทย

63063004322 นางสาวธษิดา โรจนามงคลกุล

63063004323 นางสาวทรรศน�วรรณ ทองอ�อน

63063004324 นางสาวพรพรรณ เข่ือนคํา

63063004325 นายบัณฑิต บุญต้ังแต�ง

63063004326 นายกฤตย� พิพรณ�พงษ�

63063004327 นางสาวภัทรานิษฐ� พันธุ�ทอง

63063004328 นางสาวกาญจนา สมิงทอง

63063004329 นางสาวศิระพัชร เหลืองลออ

63063004330 นางสาวสุกัญญา ปKยะมาตร

63063004331 นางสาวกรกมล เนียมผาสุข

63063004332 นางสาววารุณี ศรีอวยพร

63063004333 นางสาวอําภาวรรณ วัฒนวิภัทรเจริญ

63063004334 นางสาวสุปวีณย� มหาบุญพิทักษ�

63063004335 นางสาวศิรินภา สุขอนันต�

63063004336 นางสาวสุพัตรา สียางนอก

63063004337 นางสาวุสุธิดา สารกุลล

63063004338 นางสาวทีฆายุ หวังวีระ

63063004339 นายชาญสิทธ์ิ เบ�าคําภา

63063004340 นายธีรศักด์ิ ประดับวงษ�

63063004341 นางสาวพัชราภา คนยืน

63063004342 นางสาววิมลพรรณ ร�มสงฆ�

63063004343 นางสาวศิรินันท� ดาน�อย

63063004344 นางสาวสรัญญา คู�กระสังข�

63063004345 นางสาวซารีผSะ รามัญเศษ

63063004346 นางสาวนิตยา เจนไร�

63063004347 นางฺทิฆัมพร ไกวัลนาโรจน�

63063004348 นางสาวปาลิตา พาที

63063004349 นางสาวณิชากร กองยอด

63063004350 นายศราวุธ หงษ�ลอย
หน�า 145 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063004351 นางสาวกันธยา นาคาธร

63063004352 นางสาวมะลิวรรณ สมมา

63063004353 นางสาวพิมล พลายแก�ว

63063004354 ส.ต.ภูมิพัฒน� บุญพิทักษ�

63063004355 นางสาวพรพิมล บุญนะ

63063004356 นางสาวจิราวรรณ� บัวลา

63063004357 นางสาวมุทิตา ไทยประเสริฐ

63063004358 นางสาวสุนิสา การะเกตุ

63063004359 นางสาวนิศารัตน� ล�อมวงษ�

63063004360 นายภัทรธร ไพศาลธรรม

63063004361 นางสาวสุดารัตน� มารศรี

63063004362 นายกรสกล มุทะสิน

63063004363 นางสาวสมฤทัย ริดมัด

63063004364 นางสาวอัมพร มากเจริญ

63063004365 นางสาวกนกอร ทองชู

63063004366 นางสาวหยาดนภา ปลื้มสุคนธ�

63063004367 นางสาวจิดาภา โพธ์ิศรีไมล�

63063004368 นางสาวโสภา เตรณะกาโย

63063004369 นางสาวเขมจิรา สุขอินทร�

63063004370 นางสาวศิริลักษณ� ขันแก�ว

63063004371 นายศุภศักด์ิ จันทร�ลอย

63063004372 นางสาวประภัสสร รัตนสีหา

63063004373 นางสาววัชรินทร� พันธุ�เสถียร

63063004374 นายกิตติ เกษรบัว

63063004375 นายเติมศักด์ิ พาเงิน

63063004376 นางสาวรัชนีกร ฮ�อยทอง

63063004377 นางสาวณัฐนันท� บุญอากาศ

63063004378 นางสาวยุวเรศ วงษ�จันทร�

63063004379 นายวีระยุทธ สนามพล

63063004380 นายเพ่ิมสกุล วรรณกิตติ
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63063004381 นายนพดล วงค�ปาน

63063004382 นายวศินัย พะสีรัมย�

63063004383 นางสาวสรสิชา ธงธนู

63063004384 นายเอกชัย สายเพ็ชร

63063004385 นายธนวัฒน� ทวาเรศเรืองคาม

63063004386 นายืพัสกร ปวงศิริ

63063004387 นางสาวเบญจพร เครื่องร�อน

63063004388 นางสาวภาณุมาศ สีมานอก

63063004389 นายจักรพงษ� สิกขะเจริญ

63063004390 นางสาวจารวี เปYยนคร

63063004391 นายณะพล จันทร�อยู�จริง

63063004392 นายอนุชา พงษ�พันนา

63063004393 นางสาวปLญจรัตน� บุญจันทร�

63063004394 นางสาวจิราภา โพธ์ิชัย

63063004395 นางสาวพรนภา เนตรประสม

63063004396 นางสาวกันต�กวี อินทโชติ

63063004397 นางสาวปาริชาติ แหวนเพชร

63063004398 นางสาววีรวัณย� ซุยใจทัศน�

63063004399 นางสาววรรณชลีพร วิชัยดิษฐ

63063004400 นางสาวอมรรัตน� ชมบุญ

63063004401 นางสาววริศรา โขงโกบ

63063004402 นายกมลชัย บุญสิทธ์ิ

63063004403 นางสาวเสาวลักษณ� แซ�กอ

63063004404 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมพลี

63063004405 นางสาวสุรีรัตน� จํานงเวช

63063004406 นางอรรจยา โพธ์ิไพโรจน�

63063004407 นางสาวประภาลักษณ� บัวที

63063004408 นายเชาวรินทร� นิลก่ิง

63063004409 นางสาวจุฬาลักษณ� บูรณวิสมิต

63063004410 นางสาวทิพวรรณ เบ�าโชติ
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63063004411 นางสาวศรสวรรค� ศรีราชา

63063004412 นางสาวภัควลัญชญ� ฮาดฟอง

63063004413 นายกมลเทพ ทนพุดซา

63063004414 นายปาพจน� วรรณพิรุณ

63063004415 นางสาวจริยา ม่ันคง

63063004416 นางสาวกาญจนา เดวีเลาะ

63063004417 นางสาวพิชชาอร สังขระ

63063004418 นายสุทธานนท� วงษ�คําหาญ

63063004419 นางสาวสิริวิภา หม�อมธา

63063004420 นางสาวพิมพิกา สพานแก�ว

63063004421 นางสาวอรสา ปานทิม

63063004422 นายสหวัชร รัตนะ

63063004423 นางณัฐธิดาพร จุไร

63063004424 นางสาววริศรา กลมทุกสิ่ง

63063004425 นางสาวธนารักษ� ภูษีฤทธ์ิ

63063004426 นางสาวณฐมน แย�มม่ังมี

63063004427 นายวัชรพล ศรีสุวรรณ

63063004428 นางสาวทัศนีย� มณีทุม

63063004429 นางสาวจุฑามาศ สุภาลัย

63063004430 นางสาวบวรรัตน� ขจรเกียรติธํารง

63063004431 นายจิรยุทธ� โชติชุ�ม

63063004432 นางสาวรพีพัฒน� ไชยวงค�ทอง

63063004433 นายภานุวัฒน� ดวงรัตน�

63063004434 นางสาววิภาวดี เทพบุปผา

63063004435 นางสาวอรญา ประกอบกิจ

63063004436 นายไชยวัฒน� ฟLกสอาด

63063004437 นางสาวชลิตา วิศรียา

63063004438 นายกองพล มนต�มีศีล

63063004439 นางสาวสุภาวรรณ วงค�ศายะ

63063004440 นางสาววณิตา บํารุงตัว
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63063004441 นางสาวนริศรา จันทรา

63063004442 นายภูสิทธ์ิ ใจดี

63063004443 นางสาวธัญพร ภูมิดิษฐ�

63063004444 นายเมธี ปLญญาวราภรณ�

63063004445 นายณพลพัฒน� วิชัยดิษฐ

63063004446 นางสาวกิติยาพร ใจกว�าง

63063004447 นายนครินทร� ศรีขจร

63063004448 นายสัมฤทธ์ิ นิวินรัมย�

63063004449 นางสาวจิราภรณ� ชื่นคุ�ม

63063004450 นางสาวธนิดา ภูศรี

63063004451 นางสาวจีรวรรณ ผุสพานิช

63063004452 นางสาวพัชราภรณ� โปHฮง

63063004453 นางสุรีย�พร ธนัติหลวงแสง

63063004454 นายย่ิงยศ สร�อยสูงเนิน

63063004455 นายสุวิจักขณ� กระจายกลาง

63063004456 นายจักรกฤษณ� อิ่มประเสริฐ

63063004457 นางสาวรัศม์ิลภัส ศรีนภาภรณ�

63063004458 นางสาวขวัญ ฤทัย จันทา

63063004459 นางสาวพลอยไพลิน ทองนวคุณ

63063004460 นางสาวปารวี ช�างการ

63063004461 นางสาวสุทธิดา ก้ัวกําจัด

63063004462 นางสาวอาภากร วิบูลย�วงศ�

63063004463 นายศาสตราวุธ จันตา

63063004464 นายประกิต ชมวงศ�

63063004465 นางสาวธรรมิกา ไพพิษ

63063004466 นางสาวอรสินี อมรึก

63063004467 นายกฤตนัย วัฒนประภา

63063004468 นางสาวดวงพร ละออ

63063004469 นางสาวสุพินดา สุระเสียง

63063004470 นายอัครวินท� อนันต�พิพัฒน�
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63063004471 นางสาวอัมภาพันธุ� พูลกลาง

63063004472 นางสาวฑิฆัมพร เครือหอม

63063004473 นายพรรษวุฒิ เขียวมณี 

63063004474 นายพิชชานันท� สร�อยสูงเนิน

63063004475 นางสาวภูศิณี ชัยคงทอง

63063004476 นางครองทรัพย� พันธ�ภูผา

63063004477 นายวิริยะ จันทร�เผือก

63063004478 นางสาวพรพรหม สิตาธรรม

63063004479 นางสาวเยาวพา ก่ิงเพชรเสรีชน

63063004480 นางสาวศรีวิไล สร�อยเรืองศรี

63063004481 นายชัชนันท� สื่อไพศาล

63063004482 นายจรัส จวนอึ้ง

63063004483 นายมานพ นุชเกษม

63063004484 นางสาวอัญติยา ทองปLญญา

63063004485 นางสาวเรวดี สอาดพรม

63063004486 นางสาวนันทิดา มุ�งงาม

63063004487 นางสาวสุวิภา สุนยานัย

63063004488 นางสาวรัชพร พิสุทธิพงษ�

63063004489 นางสาวพิมลนาฏ พุฒด�วง

63063004490 นางสาวชลิตา วิรุณพันธ�

63063004491 นางสาวกรรณิการ� คงคาลัย

63063004492 นายปKยะรัตน� วิจิตรดําเกิง

63063004493 นายณัฐวุฒิ หารา

63063004494 นางสาวจารุวรรณ สินชู

63063004495 นายฐากูร คูสกุล

63063004496 นายวัชรพงษ� ภู�สําลี

63063004497 นายศุภชัย ทองตุ�ม

63063004498 นายชัยพร ศรีโกเมนทร�

63063004499 นางสาวนรัลรัตน� เค�าหงษ�

63063004500 นางสาวดาลิน อินทร�เสนา
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63063004501 นางสาวจุฑามาศ เพชรภักดี

63063004502 นางสาวกนกวรรณ วิลัยล้ํา

63063004503 นางสาวเนตรชนก ราษฎร�นิยม

63063004504 นางสาวกาญจณา อรรคสินธ�

63063004505 นางสาวกัญญาณัฐ วิวัฒนะ

63063004506 นางพนมพร คํานนท�

63063004507 นางสาวชนกชนม� ไชยชุ�มศักด์ิ

63063004508 นายสิริพงศ� ธนัติหลวงแสง

63063004509 นางสาวอรกานต� ศรีสุทธิญาณ

63063004510 นายกรวิชญ� อินทโชติ

63063004511 นางสาวอนัญญา จันทราวัฒน�

63063004512 นางสาวพิมพ�ชนก พวกเมืองพล

63063004513 นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ

63063004514 นางสาวจริยา เนาวัล

63063004515 นางสาวพันทิวา อชนนท�

63063004516 นางสาวพรทิพย� อินสองใจ

63063004517 นายกังวาลย� ภูมิดอนเนาว�

63063004518 นางสาวกมลวรรณ บัวลอย

63063004519 นางสาวปKยดา บุญสิทธ์ิ

63063004520 นางสาวกนกธัญกร จงเจริญชัยพร

63063004521 นางสาวทอฝLน พิพรพงษ�

63063004522 นางสาวกนกวรรณ นันทประทุม

63063004523 นางสาวกัญทิชา สุขเจริญ

63063004524 นางสาวพิมพ�พลอย เมฆหมอก

63063004525 นางสาวบุษยา ศศิธร

63063004526 นายราชภัฏ คงแก�ว

63063004527 นายภราดร ละเมียดดี

63063004528 นายวุฒิพงษ� ย้ิมกลั่น

63063004529 นางสาวกุสุมาลย� นุ�ยผุด

63063004530 นายภาวี คิมพงษ�
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63063004531 นางสาวกนกพร กรุงศรี

63063004532 นางสาวนันทิยา จอกแก�ว

63063004533 นางสาวรัตติยา ใจคุ�มเก�า

63063004534 นายภาสกร แสงทิพย�กัญญา

63063004535 นางสาวอัญมณี ทาทิตย�

63063004536 นายธนิษณัฏฐ� ชัยเนตร

63063004537 นางสาววลัยพร สุขเลิศ

63063004538 นายรัฐวิชัย จันทร�วงษา

63063004539 นางสาวสุนิสา พรมโนนศรี

63063004540 นางสาวรัชนี พราวศรี

63063004541 นางสาวสมฤดี บุญศรัทธา

63063004542 นายประณต คางดวง

63063004543 นางสาวธิดารัตน� เขาหนองบัว

63063004544 นางสาวกรองกาญจน� ผาเจริญ

63063004545 นางสาวอนุธิดา คํามี

63063004546 นางสาวเกษศิรินทร� ม�วงอ�อน

63063004547 นางสาวรัตนาวดี สิงภิรมย�

63063004548 นายจักรพงษ� ตอโมกข�

63063004549 นายกิตติศักด์ิ ช�วยยา

63063004550 นายอัครเดช งอยหล�า

63063004551 นางสาวนิตยา ไทยด�อน

63063004552 นางสาวสุธินี ศรีวันดี

63063004553 นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย�

63063004554 นางสาวกาญจนาลักษณ� สุทธินา

63063004555 นางสาวอันธิกา หน�วงเหนี่ยว

63063004556 นางสาวศศิวิมล เจริญยศ

63063004557 นางสาวนิสารัตน� สาราวงษ�

63063004558 นางสาวนันท�นภัส เพ็ชรมุนี

63063004559 นางสาวปาริฉัตร พันธ�ดวง

63063004560 นางสาวกานติมา ศรีใส
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63063004561 นางสาวพรรัตน� ศักดิแพทย�

63063004562 นายอนุภัทร อินทร�ปง

63063004563 สิบตํารวจโทอภิวัฒน� อินยะฤทธ์ิ

63063004564 นางสาวพรนิภา ฟุQงเฟOPอง

63063004565 นางสาวสุทธามาศ เล็กสอาด

63063004566 นางสาวทัศนีย� รัตนวิทย�

63063004567 นางเปมิกา เทพพานิช

63063004568 นางสาวศยารัตน� พิทักษ�ศิลปX

63063004569 นางสาวหทัยรัตน� ไตรดงพลอง

63063004570 นางสาวปKยวรรณ รามอ�น

63063004571 นายเสกสิทธ์ิ บุญพร�อม

63063004572 นางสาวเสาวลักษณ� รอดแสวง

63063004573 นางสาวโศภิตา สุริยาอารักษ�

63063004574 นางสาวสุพรพรรณ อรชุน

63063004575 นางสาวเรณู บุญสิทธ์ิ

63063004576 นางสาวมารีนา สุขจําเริญ

63063004577 นางกมลวรรณ ปณะราช

63063004578 นายขจรศักด์ิ นามวิชา

63063004579 นางสาวทิพยวรรณ อุ�นพรม

63063004580 นางสาวศิรินธร โมกไธสง

63063004581 นางสาวสุพัตรา ฝLPงกุฏ

63063004582 นางสาวชุตาภา รุ�งเรืองศุภรัตน�

63063004583 นางสาวโยชนัฐ ศริพันธุ�

63063004584 นางขวัญฤทัย คําพล

63063004585 จ�าสิบเอกหญิงอภิชญา เหล�าวงศ�โคตร

63063004586 นายเอกสิทธ์ิ หอมประไพ

63063004587 นางสาวยุวดี นงค�พยัคฆ�

63063004588 นายพิเชษฐ วิชัยมูล

63063004589 นางสาวเนติมา สระทองอ�อน

63063004590 นางสาววาสนา ไข�เงิน
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63063004591 นางสาวพรพิมล ยศโชติ

63063004592 นางสาวหวันฟาฎีละห� หวันหมาน

63063004593 นายดุษฎี วรศาสตร�

63063004594 นายชาญศักด์ิ แรงสาริกรรม

63063004595 นางสาวมนต�อริยา อินตาคํา

63063004596 นางสาวสโรชา ชลออนันต�

63063004597 นางกฤศปXจีรัสย� ผลเจริญ

63063004598 นายอภิชัย วิเศษ

63063004599 นางสาวพนิดา งามเฉลียว

63063004600 นางสาวธวัลกร ขวัญเมือง

63063004601 นางสาวศศิประภา ชุ�มรัศมี

63063004602 นายพุทธินันต� วิภพเจริญกุล

63063004603 นางสาวสุนาภา การะเกตุ

63063004604 นายเดชาพล รัตนกําเนิด

63063004605 นางสาวอภิญญา ปุญสิริ

63063004606 นางสาววรรณวิสา อ�อนสา

63063004607 นายปLญญวัฒน� โภคินวงศ�หิรัญ

63063004608 นายภักดิพงศ� พาลี

63063004609 นายอติวิชญ� สิริวิชัยกุล

63063004610 นายนพรัตน� จงเจริญม่ันคง

63063004611 นางสาวอภิวาส อุไรวรรณ�

63063004612 นายเชาวลิต สียางนอก

63063004613 นางสาวอัชฌา ตันตะราวงศา

63063004614 นางสาวสุจิตรา ภูชมศรี

63063004615 นางสาวอําภาพร อินเต�

63063004616 นางดุจเดือน เบญมาตย�

63063004617 นางสาวนิสากร เพชรศิริ

63063004618 นางสาวธรรมรส กรกนก

63063004619 นายณัฐ พงศ� เจริญ ทรัพย� 

63063004620 นางสาวจันเพ็ญนภา ผาสุข
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63063004621 นางสาวกฤติยาพร พัดจีบ

63063004622 นายวุฒิชัย ทองคัณทา

63063004623 นางสาวจิราภรณ� สุริหะ

63063004624 นางสาวจิตรานุช เต�ากลาง

63063004625 นางสาวปลิตา ชินชนะถาวร

63063004626 นางสาวจารุวรรณ คล�องยุทธ

63063004627 นายปKยพงษ� แซ�ซ้ิม

63063004628 นางสาวสุพิชชา วงค�กองแก�ว

63063004629 นางสาวเพ็ญทิภา เก�าเอี้ยน

63063004630 นางสาวทัศนรัตน� สิงห�แก�ว

63063004631 นางธัญญาภรณ� ชมกุล

63063004632 นางสาวภัทรสุดา ธรรมมา

63063004633 นายนัทพงษ� สมศรี

63063004634 นางสาวสุวภัทร อิทธิโชติ

63063004635 นางสาววาสนา พุทธา

63063004636 นายศุภวัฒน� ขันธ�สุวรรณ

63063004637 นายบวรภัค ปLนติ

63063004638 นางสาวโชติรส พ�วงศรี

63063004639 นางสมพิศ รัตนกําเนิด

63063004640 นายปKยทัศน� บุญสว�าง

63063004641 นางสาวอนัญญา ศรเมฆ

63063004642 นายภักดี ฆ�องใจ

63063004643 นางสาวอเธตญา เถาเสถียร

63063004644 นางสาวณัฐริกา เกตุจรัส

63063004645 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวัลยา โปรณะ

63063004646 นางสาวรัชกมล แปQนเหมือน

63063004647 นางสาวเนตรวรี เขียวศิริ

63063004648 นางสาวอินทร�ทุอร บุตรละคร

63063004649 นางสาวสันต�ฤทัย กองเกิด

63063004650 นางสาวมาลีวัลย� ครุฑคง
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63063004651 นางสาวศกลรัตน� ยอมีน

63063004652 นายสิวรุจ นาวารัตน�

63063004653 ว�าที่ร�อยตรีขจิตพงศ� จันทร�ประสิทธ์ิ

63063004654 นางสาวเพ็ญโพยม ชัยฤทธ์ิ

63063004655 นางสาวอรอนงค� แพงสุข

63063004656 นางสาววชิราพร ทองอินทร�

63063004657 นางสาวณัฎฐินี วิชิตนาค

63063004658 นายธนู เซ�งหนู

63063004659 นางสาวสุภาวดี แพทยากุล

63063004660 นายจิรเดช จันทา

63063004661 นายไกรวุฒิ คามบุศย�

63063004662 นางสาวน้ําฝน ฮวยตระกูล

63063004663 นายฐาปกรณ� สันจิตร�

63063004664 นางสาวฐิตาพร ถ่ัวทอง

63063004665 นางสาวสุพัตรา สีละ

63063004666 นางสาววรรวิภา อาสิงสมานันท�

63063004667 นางสาวพิจิตตรา เพ็งอินทร

63063004668 นางสาวพรวิภา วิริยะศาสตร�

63063004669 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสมฤดี ทีฆะสุข

63063004670 นายอธิศ แย�มชุมพร

63063004671 นางสาวคณิตาพร ฉลอง

63063004672 นางสาวธัญพัฒน� ชูเกียรติธนัสถ�

63063004673 นางสาวศศิพร อังคะจันทร�

63063004674 นางอารีรัตน� มีประโคน

63063004675 นางสาวจีราวรรณ สมบูรณ�ธรรม

63063004676 นางสาวปติมา ทีบวงษ�

63063004677 นางสาวจุฑารัตน� เตรณานนท�

63063004678 นายธรรมรัตน� บุญโชติ

63063004679 นายสัตยา พลพิลา

63063004680 นางสาวภัทรวดี สุทธิประภา
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63063004681 นายพุทธคุณ อร�ามรุ�งทรัพย�

63063004682 นางสาวเพ็ญพักตร� หีบแก�ว

63063004683 นางสาวศิริลักษณ� มันทากาศ

63063004684 นางสาวธนาพร วงษาโสม

63063004685 นางสาวธนัญญา เตียงกูล

63063004686 นางสาวเฉิดโฉม ผลใหญ�

63063004687 นางสาวอรวรา ยันบัวบาน

63063004688 นายศิริพงษ� มีแก�ว

63063004689 นางสาวอัมพกา ตุมกา

63063004690 นางสาวชนานันท� บรรจง

63063004691 นายนัฐกรณ� เก�งกาจ

63063004692 นายณัฐเศรษฐ นาทุ�ง

63063004693 นางสาวนิอร จรเขตร�

63063004694 นางสาวอภิญญา นาแก�ง

63063004695 นางสาวสุภิญญา จิตรรุ�งวิมล

63063004696 นางสาวดวงกมล มากสมบัติ

63063004697 นางสาวพรเทวา วัฒนศิริ

63063004698 นางสาวปKยรัตน� สิงหานนท�

63063004699 นางสาวรัชนีกร บูรณสรรพสิทธ์ิ

63063004700 นางสาวรดิศา นุ�นรักษา

63063004701 นางสาวปวีณา สุขนาคะ

63063004702 นางสุรีรัตน� สืบสาย

63063004703 นางสาวศิริทิพย� ยามี

63063004704 นางสาวนิรมล มีเพียร

63063004705 นางสาวนิชนิภา โสภา

63063004706 นางสาวปภัสร�นันท� สัจจพันธ�

63063004707 นางสาวหทัยรัตน� เจริญสุข

63063004708 นางสาวพรนภา พนาวันต�

63063004709 นายวันใหม� ฤกษ�ตรี

63063004710 นางสาวจุฑารัตน� พลซา
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63063004711 นายอาทิตย� ยืนยง

63063004712 นางสาวปรียานุช วงศ�ที

63063004713 นายสุธี โตSะกา

63063004714 นายเจริญสิน ดอบุตร

63063004715 นางสาวภาติกร หนูเลี่ยง

63063004716 นางสาวอาภาภรณ� ทองดี

63063004717 นางสาวศศิธร เพชรชัย

63063004718 นางสาววลีรัตน� ทรัพย�โสม

63063004719 ร.ต.ท.รัฐพล ธัญชวนิช

63063004720 นางสาววรรณรัตน� เครืออนันต�

63063004721 นางพิมพ�ฉวี วงค�เกตุใจ

63063004722 นางสาวนภาพร เพ�งพินิจ

63063004723 นายอโณทัย เหมาะเหม็ง

63063004724 นายสุรภัทร มะกะระธัช

63063004725 นายนรินทร� คําวิเชียร

63063004726 นายกิติศักด์ิ ธรรมวงการ

63063004727 นางสาวกมลวรรณ มีเครือรอด

63063004728 นายวศิน กาศสกุล

63063004729 นายกฤษดา แก�วอุดม

63063004730 นางสาวธาริดา ย่ิงทวีศักด์ิ

63063004731 นางสาวดวงกมล ด�านขับต�อน

63063004732 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�สม

63063004733 นางสาวจุฑามาศ มากอยู�

63063004734 นางสาวพิมพ�พร นามวรรณ�

63063004735 นางสาวปKยนาฏ นพรัตน�

63063004736 นายกิตติภพ เสี้ยนก้ี

63063004737 นางสาวณัฎฐณิชา พิศหนองแวง

63063004738 นางสาวสุณิชา อู�วิเชียร

63063004739 นายศรัณย� คงเจริญ

63063004740 นายพงษ�เกษม สมบูรณ�พงษ�
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63063004741 นางปรารถนา จันทะพิลา

63063004742 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอําภวรรณ สํารวย

63063004743 นางสาวพิไลพร ศรีกัลยา

63063004744 นางสาวธนิกานต� รอดไพบูลย�

63063004745 นางสาวจุฑามณี จารุสิริรังษี

63063004746 นายนนทวัฒน� ศรีบุญเรือง

63063004747 นางสาวสุกัญญาทิพย� เมธีวรฉัตร

63063004748 นางสาวสุพรรษา กาละสังข�

63063004749 นางสาวสุภานัน ทองอ�วม

63063004750 นางสาวชวาลา ศิลสุจริต

63063004751 นายอนิรุตต์ิ กระแสลาภ

63063004752 นางสาวศรัญญา ดํารงโภคภัณฑ�

63063004753 นางสาวสิริพร แสนใจ

63063004754 นางสาวจิราพัชร นุชชมภู

63063004755 นางสาวชไมพร อภัยวงศ�

63063004756 นางสาวจุฑารัตน� สุขใส

63063004757 นางสาวจิดาภา ต้ังไทยสงค�

63063004758 นายธีรภัทร จันทนา

63063004759 นางสาวสุพินดา เธียรสรรชัย

63063004760 นางสาวนริศรา ศาสตร�ปรีชาชาญ

63063004761 นางสาวเกวลี อุ�นใจ

63063004762 นางสาวศิริรัตน� มาคิน

63063004763 นายศุภกฤต ศรีอุทยาน

63063004764 นางสาววรกมล เนียมชื่น

63063004765 นางสาวเนตินันท� ปรางค�ทอง

63063004766 ว�าที่ รต.นัฐวุฒิ แก�วผนึก

63063004767 นางสาววารุณี ศรีลาไพร

63063004768 นางสาวนุสมล พรมคงแก�ว

63063004769 นายกริช เกินหน�า

63063004770 นางสาววีรวรรณ นากเกิด
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63063004771 นางสาวนวพร ยังให�ผล

63063004772 นางสาวสุนันท� พันธ�แจ�ม

63063004773 นางสาวสะศิพร ศรีสิทธ์ิ

63063004774 นางสาววิมลวรรณ ธนูศิลปX

63063004775 นางสาวปKยวรรณ สงสวัสด์ิ

63063004776 นางสาวประภัสสร สอนนวล

63063004777 นางสาว̂Wประภัสสร ทุนเพ่ิม

63063004778 นายจินดา สาเกษ

63063004779 นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา

63063004780 นายอนุสรณ� คําสิงนอก

63063004781 นางสาวปราณี มะณีนัย

63063004782 นางสาวพัชรี มีอนันต�

63063004783 นางสาวสกุลรัตน� สมบัติ

63063004784 นายวัชรพล สุตวัฒน�

63063004785 นางสาววราภรณ� เทียมกามา

63063004786 นางสาวมาลี สีหาพงษ�

63063004787 นายธนพล อินตาพวง

63063004788 นางสาวนพวรรณ ดําขํา

63063004789 นางสาวธณวรรณ ใจบุญ

63063004790 นางสาวสุดารัตน� อรัญญกานนท�

63063004791 นางสาวพิชญ�สินี อัชวรานนท�

63063004792 นายจักรเพ็ชร พิทักราษฎร�

63063004793 นางสาวรุ�งนภา ภู�พยอม

63063004794 นายศรณรงค� แสนโสม

63063004795 นางสาวบุศราภรณ� งามมานะ

63063004796 นางสาวดรุวรรณ พ้ืนผล

63063004797 นางศราวรรณ ลาดโพธ์ิ

63063004798 นางสาวหทัยภัทร จันทร�สํารวม

63063004799 นางสาวจิราวรรณ วรชุน

63063004800 นางสาวอารีรัตน� นะโส
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63063004801 นางสาวอันธิกา โสมโสภา

63063004802 ส.ต.ต.อรรถวิทย� วงศ�ไพบูลย�

63063004803 นายกฤตภาส ทวีแก�ว

63063004804 นางสาวชลิยา ทองแพ

63063004805 นายปูรณัช พูลเพ่ิม

63063004806 นางสาวสุดารัตน� ตะราษี

63063004807 นางสาวรุ�งไพลิน วรรณ�สืบ

63063004808 นางสาวอรอุมา บ�านแก�ว

63063004809 นางสาวณัฐกาญจน� หลีสิน

63063004810 นางยาใจ อิ่มผ�อง

63063004811 นายพีรพัฒน� รักเสรี

63063004812 นายจิรวัฒน� ดํารงกิตติโชติ

63063004813 นางสาวสุภาพร วงค�ษา

63063004814 นางสาวจิรนันท� นาอุดม

63063004815 นางสาวอุบลวรรณ บริบูรณ�ทรัพย�

63063004816 นายณัฐกร อ�อนม่ันคง

63063004817 นางสาวสุรีพร ปลื้มจิตร�

63063004818 นางสาวสุรัสวดี ทรัพย�อุดม

63063004819 นายอานุภาพ ตุ�มทอง

63063004820 นางสาวปKPนปLก พิชัยรัตน�

63063004821 นางสาวมาสวดี โอแสงธรรมนนท�

63063004822 นางสาวปวริศา ศรีเกษม

63063004823 นายศุภกิจ ภูมิพัฒนพันธุ�

63063004824 นางสาวนรินทร ต้ังเจริญชัย

63063004825 นางสาววิมลวรรณ สุภีโส

63063004826 นายนภัทร ภูฆัง

63063004827 นายธนธร ภาหวัน

63063004828 นางสาวภัทรวดี ไวยพุฒ

63063004829 นางสาวรวิ กาญจนกําเนิด

63063004830 นางสาวสโรชา เย่ียมมิตร
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63063004831 นายชินวัฒน� เมธา

63063004832 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญจิตร

63063004833 นายเดโชณัฏฐ ศรีธนิทธิโสธร

63063004834 นายนันทวัฒน� นนทบท

63063004835 นางสาวสกลสุภา ร�มไทร

63063004836 นางสาวสุทธิดา กัณหา

63063004837 นายจิตติชัย ใจประเสริฐ

63063004838 นายพงษ�สิทธ์ิ อ�อนประเสริฐ

63063004839 นางสาวเบญจวรรณ รุ�งเรืองศรี

63063004840 นางสาวณัฐรดา ภารุสุข

63063004841 นางสาวจีรวรรณ เสน�หา

63063004842 นางสาวรุจิรา เปลี่ยนทองคํา

63063004843 นางสาวทิฐิพันธ� ทนทาน

63063004844 นางสาวชลิตา ไตรทิพย�

63063004845 นางสาวณฐมน ถังไชย

63063004846 นางสาวรสสุคนธ� ภมรสวัสด์ิ

63063004847 นายณรงค�ฤทธ์ิ พรมสุรินทร�

63063004848 นางสาวระพีพร ยันต�เสถียร

63063004849 นางสาวพรวิภา สมสา

63063004850 นางสาวศรัญญา พิมคิลี

63063004851 นายณัฐวุฒิ ณีซัง

63063004852 นางสาวศรีสมร ประทุมวงค�

63063004853 นายธีรยุทธ คะเสนา

63063004854 นายธเนตร ดีเทศ

63063004855 นางสาววราภรณ� พัทธเสมา

63063004856 นายพีรฉัตร พาละนิตย�

63063004857 นางสาวสุจิวรรณ ซ่ือตรง

63063004858 นางสาวจิรนันท� มีปLญญา

63063004859 นางสาวกรรณิการ� บรรลือ

63063004860 นางสาวปรียรัตน� สัมปLนณา
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63063004861 นายวศิน ไทยโสภา

63063004862 นายวราวุธ จวงจันทร�

63063004863 นางสาวมุกดา สายศร

63063004864 นายกุลวัฒน� วงษ�วรรณดี

63063004865 นางสาวนันทวัน เกตษา

63063004866 นางสาวมุธิตา มลศิลปX

63063004867 นางสาวอโนทัย ผาสุขขี

63063004868 นางสาวทิพย�พวัลย� บุญระกา

63063004869 นางสาวธัญชนก หงษ�จร

63063004870 นางสาวบุญนิษฐ�ชา กฤดิดารา

63063004871 นางสาวสุธารัตน� หนูชิต

63063004872 นายฉัตรชนก เจริญดี

63063004873 นางสาวสาวิตรี สีตนไชย

63063004874 นางสาวอรทัย ธรรมธร

63063004875 นายวศินภัทร� วิรโชติอนันต�

63063004876 นางสาวมณีรัตน� ตระกูลวาปY

63063004877 นายภัทรพล กองศิริ

63063004878 นางสาววาสนา ทิมานนท�

63063004879 นางสาวกาญจนา อินทะนาม

63063004880 นางสาวกนกอร ชัยพันธ�

63063004881 นายพรทวี เครือเนียม

63063004882 นายสมชาย เทพวงค�

63063004883 นายภูฤทธ์ิ อินฉํ่า

63063004884 นางสาวอภิรดี ช�วยหวัง

63063004885 ว�าที่ร�อยตรีดิเรก สนิทชน

63063004886 นางสาวธันยกานต� แสนอุบล

63063004887 นายกิตต์ิพิวัฒน� ดิษาภิรมย�

63063004888 นายธนพัฒน� ตัญญบุตร

63063004889 นายธวัชชัย ยามี

63063004890 นางสาวนุชจีรา แสงรัตน�
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63063004891 นางสาวธิติมา พุทธสุวรรณ

63063004892 นางสาวกรกนก บุญบํารุง

63063004893 นายพลภวินท� โสภาพิศ

63063004894 นางสาวตีรณา ไชยณรงค�

63063004895 นางสาวศิริลักษณ� รัตนกุญชร

63063004896 นายธนารัตน� คําสุข

63063004897 นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม

63063004898 นายเกรียงศักด์ิ ใจเย็น

63063004899 นางสาวทิพวรรณ พลสูงเนิน

63063004900 นางสาวนัฐรียา ขุนเณร

63063004901 นายวิทยา ศรีเกษม

63063004902 นางสาวธนัชพร พวงมาเทศ

63063004903 นางสาวพนิดา พลอยวิเลิศ

63063004904 นางสาวเตือนใจ ชาจันทร�

63063004905 นางสาวกาญจนา สว�างจิตร

63063004906 นางสาวปLญญาพร หอมละเอียด

63063004907 นางสาวดวงเดือน สีลาคํา

63063004908 นางสาวดารารัตน� จันทร�ประภาสน�

63063004909 นายยศพร มณีจอม

63063004910 นางสาวสุภักษร โชติแสง

63063004911 นายเทพกานต� อินทร�ธะรักษา

63063004912 นางสาวจิราพร ลาดเหลือ

63063004913 นางสาวณัฐนิชา เจSะดอเราะ

63063004914 นางสาวภัทรทิวา ไตรบุตร

63063004915 นายกญญ แสงเดือน

63063004916 นางสาววโรชา อินทะเนตร

63063004917 นางสาวสุพัฌา พลเสนา

63063004918 นางสาวธนพร พร�อมเจริญ

63063004919 นางสาวอรไท หวังล�อมกลาง

63063004920 ว�าที่ร.ต.นรสิงห� งามเพลินศิลปX
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63063004921 นางสาววาสนา จีนเปGนวงศ�

63063004922 นางสาวธนัชพร ใจฉลาด

63063004923 นางสาวสุนันธา ดีชัย

63063004924 นางสาวชุติภัส คุ�มครอง

63063004925 นายศิรสิทธ์ิ สีสะไหล

63063004926 นางสาวน้ําทิพย� กลิ่นมาลัย

63063004927 นายจิรพัฒน� พุฒตาล

63063004928 นางสาวทองจันทร� พุทธลา

63063004929 นายวัฒนพงษ� บุญเต็ม

63063004930 นางสาวกัญญา วรรณสา

63063004931 นางสาวสุภาวดี ภาสดา

63063004932 นายภัทรธรชัย สุวรรณ

63063004933 นายทนงค�ศักด์ิ เพ็งไสย

63063004934 นางสาวศิริวรรณ เสนาพล

63063004935 นางสาวจุฑามาศ รอดประชา

63063004936 นางสาวอังคณา กรรณสูตร

63063004937 นางสาวขวัญฤทัย พิทาคํา

63063004938 นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ

63063004939 นางสาวอมรรัตน� บุญมี

63063004940 นางสาวพัชรี พลจันทึก

63063004941 นายกิระ ไชยนา

63063004942 นางสาวนวพร งับแสนสา

63063004943 นางจิรภัทร จันทร�เมืองปLก

63063004944 นางสาวอัญชิสา ถาวรณ�

63063004945 นางสาววิภา จันทะสุข

63063004946 นางสาวพรหมพร พรมตะโก

63063004947 นางสาวเกศินี ปรางจันทร�

63063004948 นางสาววรางคณา แย�มสอาด

63063004949 นายมงคล ดีมีชัย

63063004950 นางสาวทิพวัลย� ทองภูธร
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63063004951 นางสาวจุฑามาศ สิงห�ไกรหาญ

63063004952 นางสาววิภา สอนส�งกลิ่น

63063004953 นางสาวกัญณิฌา คงเสมอ

63063004954 นายไวทยา ชมภูพื้น

63063004955 นางสาวธิดารัตน� บุญย้ิม

63063004956 นางสาวฐานะมาศ จงสุขวรากุล

63063004957 นายศิริพงษ� ชูพันธ�

63063004958 นายณัฐกิตต์ิ พจน�จิราภรณ�

63063004959 นางสาววิมลรัตน� ภักดีพรหมมา

63063004960 นางสาวจารินี ภาษิตตานนท�

63063004961 นางสาวญาณิศา เหมือนวงศ�ธรรม

63063004962 นางสาวกานต�ชนา สถิตธีรานนท�

63063004963 นางสาวพิมพ�ประไพ พิลึก

63063004964 นางสาวกัลยารัตน� โตศิริ

63063004965 นางสาวชมพูนุท พรมพวง

63063004966 นางสาวดวงกมล ทองประเสริฐ

63063004967 นายอรรณพ เนียนมงคล

63063004968 ว�าที่ ร.ต.หญิงอัญชิษฐาปX แก�วปาน

63063004969 นายธะนิตย� ชูละเอียด

63063004970 นางสาววรรณพร ไทยทรง

63063004971 นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

63063004972 นายกิตตินันท� ทวีศุข

63063004973 นางสาวสุพรรษา ขันทองดี

63063004974 นายพงศรินทร� แก�วผอม

63063004975 นายวิทยา อิ่มเจริญ

63063004976 นางสาวพรพิมล สิทธิวรรณธนะ

63063004977 นายสมชาย สว�างสาลี

63063004978 นางสาวลดาวรรณ� ส�องแสง

63063004979 นางสาวเสาวลักษณ� จันทมาลา

63063004980 นางสาวชนัญชิตา เรืองโอชา
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63063004981 นางสาวศรีพัตรา แพพิพัฒน�

63063004982 นางปKยะธิดา งามวงษ�

63063004983 นางสาวปพิชญ�ชญา เล็กดี

63063004984 นายรุจิภาส เมฆเกรียงไกร

63063004985 นางสาวน้ําทิพย� ทองดีนอก

63063004986 นางสาวพนิดา ผ�องแผ�ว

63063004987 นางสาวสุปราณี กงสอน

63063004988 นายวารี ทะเลิงรัมย�

63063004989 นายตวงยศ เจริญเชื้อ

63063004990 นายชวกร ปราบภัย

63063004991 นางสาวอัญธิกา ศรีสว�าง

63063004992 นางสาวชลดา พิพรพงษ�

63063004993 นางสาวอารีวรรณ ตรีสาม

63063004994 นางสาวผึ้งหยก ศิริทรัพย�

63063004995 นายจารุพัฒน� สายทองคํา

63063004996 นางสาวณิชกานต� กุลประชา

63063004997 นางสาวดลยา อุ�นทรพันธุ�

63063004998 นางสาวมนัสนันท� คงตะแบก

63063004999 นางสาวอัจฉราภรณ� นาคํา

63063005000 นางสาวออมบุญ เอนกนวล

63063005001 นางสาวจุฑามาศ หลักทรัพย�

63063005002 นายมนตรี ดวงคํามูล

63063005003 นางสาววิไลวรรณ หนองแคน

63063005004 นางสาววัลลภา มีมะจํา

63063005005 นางสาวฑิณัฐฎา กาลเสนี

63063005006 นางสาวกาญจนา องแบบ

63063005007 นายสมนึก ไมทอง

63063005008 นางสาววิภาวรรณ รังสินธุ�

63063005009 นางสาวเนาวรัตน� จันทร�เจริญ

63063005010 นายศิริศักด์ิ จําเริญ
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63063005011 นางสาวอังคณา หุ�นวิจิตร

63063005012 นายเชฏฐ�ธนัญ เฮงสกุล

63063005013 นายสุชล เสนนอก

63063005014 นางสาวสุภาพร กลมทอง

63063005015 นายภานุวัฒน� มากมูล

63063005016 นางสาวกรชกร เวชสูงเนิน

63063005017 นางสุพร เสียงเลิศ

63063005018 นางสาวชญาภา ป]วนครบุรี

63063005019 นายกฤษฎา นุรักษ�เดชาชัย

63063005020 นางสาวอนุศรา ถาวรศิลปX

63063005021 นางสาวจุรีพร จุมปาลี

63063005022 นางสาวปKติมา ใหม�คามิ

63063005023 นางสาวคณิศร แจ�มไพบูลย�

63063005024 นายฉันติ พิมพ�สิน

63063005025 นางน้ําฝน เพ็ชรัตน�

63063005026 ว�าที่ร�อยตรีพนมไพร ขันตรี

63063005027 นางสาวชวัลลักษณ� โกษาเฉวียง

63063005028 นายภาณุพงศ� เดชฐิติ

63063005029 นางสาวแพรวพรรณ ปลาดตา

63063005030 นายธีรศักด์ิ คชบาง

63063005031 นายธีรศักด์ิ บุญพรหม

63063005032 นางสาวรัชฎาภรณ� โคตรชมภู

63063005033 นางสาวจิตรานุช จันทรุทิน

63063005034 นายธนิก ญาณสุคนธ�

63063005035 นายกฤตัชญ� ขัติยะ

63063005036 นางสาวสิริยาพร เหล็งศิริ

63063005037 นางสาวนิรดา เลนทํามี

63063005038 นายไชยวัฒน� นามเมือง

63063005039 นางสาวอชรพร วัฒนวงศ�

63063005040 นายสุนทร ไชยเดช
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63063005041 นางสาวระวีมรรค ฉัตรดร

63063005042 นางสาวปภัชญา สว�างรัตน�

63063005043 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองอยู�

63063005044 นางสาวนิภาวรรณ สุนทรวิภาค

63063005045 นางสาวกนกวรรณ พละพล

63063005046 นายกฤษณะ ไทยสืบชาติ

63063005047 นายปฏิพัทต์ิ เนียมจันทร�

63063005048 นางสาวสุพัตรา ทองเหวียง

63063005049 นางสาวสโรชา ทองนพคุณ

63063005050 นางสาวสุทธิกาญจน� ผกามาศ

63063005051 นางสาวณัฐธิดา ปะวะสี

63063005052 นายธนวัฒน� วรรณราช

63063005053 นางสาวณัฎฐกานต� พิมพ�หนู

63063005054 นางสาวธราภรณ� กาญจนกันติกุล

63063005055 นางสาวปLชญา รัตนะ

63063005056 นางสาวกนกวัลย� กล�อมพงษ�

63063005057 นางสาวกฤษณา น�วมหมวก

63063005058 นางสาวณัฐชยา พันธ�ศรี

63063005059 นายนพดล พันธ�งอก

63063005060 นางสาวนภัสสร วงษ�คําหาญ

63063005061 นายทศพร บุญญสิริกูล

63063005062 นางสาวจุฑามาศ ศรีวัฒนา

63063005063 นางสาววรรณิกา ขวัญยืน

63063005064 นายอิทธิกร ชญช�ชัยภัทร

63063005065 นายนพกฤษฏ์ิ สิมะวัฒนรัตน�

63063005066 นายณัฐวุฒิ ธงชัย

63063005067 นางสาวสุดารัตน� รังษี

63063005068 นางสาวนิศารัตน� แก�วแดง

63063005069 นางสาวกรองจิตต� เนืองเฉลิม

63063005070 นางสาวกฤติกา พูลทวี
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005071 นางสาวจิรานันท� ศรีสุวอ

63063005072 นายพรพิพัฒน� ฉุยฉาย

63063005073 นายเอกพล หิรัญสุข

63063005074 นายธนวัฒน� เชื้อเมืองพาน

63063005075 นางสาวรติพร อดิษะ

63063005076 นางสาวรุ�งฤดี ไวจําปา

63063005077 นางสาวณัฐกุล ถ่ินหัวเตย

63063005078 นายภราดร โพธิมากูล

63063005079 นายอุดมศักด์ิ ปานอําพันธ�

63063005080 นางสาวมิลธิยา กันหา

63063005081 นายดํารงค�ศักด์ิ ดีจริง

63063005082 นางสาวสุชาดา ผลจันทร�

63063005083 จ�าเอกสถาพร สุวรรณรัตน�

63063005084 นายวชิรวิทย� คําผา

63063005085 นายภาณุพงศ� มะคําไก�

63063005086 นายฉัตรมงคล สถาน

63063005087 นางสาวสายใจ คีรีชล

63063005088 นางสาวกชณิราสรณ� รวิชัยธนพนธ�

63063005089 นายธีระพล พลเย่ียม

63063005090 นางสาวยุพาพร เกิดโสภา

63063005091 นายสุริยา ผาม่ัน

63063005092 นางสาวจิดาภา ศรีนาค

63063005093 นางสาววรรณกานต� มาลัยทอง

63063005094 นางสาวอนันตญา ปKยะตระกูล

63063005095 นายณัฐพงศ� จันทร�อ�อน

63063005096 นางสาวปLทมา สารพันธุ�

63063005097 นางสาวอนิศา เสรีพันธ�

63063005098 นายชวลิต บวบขม

63063005099 นางสาวนิภาพรรณ ขนเปYMยม

63063005100 นางสาวแพรวพลอย ทองการ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005101 นางสาววราลี เวียงเงิน

63063005102 นางสาวประภาพรรณ จันศิริ

63063005103 นางสาวสุดา รักษา

63063005104 นางสาวนพวรรณ สมหมาย

63063005105 นางสาวสุดารัตน� ทองปลิว

63063005106 นางสาวนภัสสร รักชิด

63063005107 นางสาวลลินนารถ ผดุงฤกษ�

63063005108 นายสัญญา วงศ�ทองเหลือ

63063005109 นางสาวทรรศนีย� ยังให�ผล

63063005110 นางสาววาสนา ชาแสน

63063005111 นางสาวสวีณา วนพงษ�

63063005112 นายกานต� เจริญวงศ�

63063005113 นางสาวสุภาพร บุญเอนก

63063005114 นางสาวเจนจิรา ด�วงปKPน

63063005115 นางสาว.ดวงใจ กมุทชาติ

63063005116 นางสาวสุรีรัตน� พิทักษ�ธิติกุล

63063005117 นางสาวอรอุษา ก่ิงงาม

63063005118 นางสาวฐิตาภา บุญญสิทธ์ิ

63063005119 นางสาวสิริวรัญญา พันธุศาสตร�

63063005120 นางสาวสุภาศินี ศรีแพง

63063005121 นายพรพรหม ชาญสวัสด์ิ

63063005122 นางสาวอนัญลักษณ� เย่ือใย

63063005123 นายสาริศ บัวชื่น

63063005124 นางสาวสุฑาทิพย� ชุณห�กุล

63063005125 นายสุขขี บัวแก�ว

63063005126 นางสาวกมลรัตน� ทะปาละ

63063005127 นางสาวภัทราพร เพ็งวิภาศ

63063005128 นางสาวทิพวัลย� เติกคํา

63063005129 นายซารอฟY สุไลมาน

63063005130 นางสาวณัฐกมล คชสีห�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005131 นางสาวพิชญา อินทะรังษี

63063005132 นายพิพัฒน� สุขคง

63063005133 นางสาวจีรวรรณ คําวาริห�

63063005134 นายปราบปราม พิทักษ�อุปกรณ�

63063005135 นางสาวชนัญชิดา ชื่นชม

63063005136 นางสาวทิพยงค� รักษาสิน

63063005137 นางสาวรัตนาวดี สุขศรี

63063005138 นางสาวกัลยาณี พูนประเสริฐศรี

63063005139 นายทักษ�ดนัย มลิวัลย�

63063005140 นางสาวจันทนา เขตเข่ือน

63063005141 นางสาวศกุนตลา เทือกทา

63063005142 นางสาวณัฐณิชา สุนทรี

63063005143 นางสาวพัชนี แก�วอบเชย

63063005144 นางสาวพลอยธนพร บุญรังษี

63063005145 นายปริญญา มิเถาวัลย�

63063005146 นางสาวณัฐยา อุทธา

63063005147 นายนันทยุทธ สว�างกาญจน�

63063005148 นายนฤเบศวร� ม่ันอ�น

63063005149 นายสมพบ จันทะบง

63063005150 นายปLฐวิกรณ� กองแก�ว

63063005151 นางสาวศิริลักษณ� แก�วไทรเลิศ

63063005152 นางสาวรวิวรรณ พรหมรักษา

63063005153 นายนเรศ แสงอรุณ

63063005154 นางสาวบุณยานุช สมบัตรธนรัตน�

63063005155 นางสาวเบญจวรรณ ศรีจางวาง

63063005156 นางสาวพรนิภา อินทร�กํ่า

63063005157 นายศุภกร ดวงเงิน

63063005158 นางสาวนุรตา เทพสุภรณ�กุล

63063005159 นางสาวธันยมนย� รุ�งปLณวรรธน�

63063005160 นางสาวสรัลชนา เสน�ห�บุตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005161 นางสาวธีริศรา ศิริแพงพา

63063005162 นายอธิคุณ เต็กเกล็ด

63063005163 นางสาวอินทุอร ประสพวิริยะ

63063005164 นางสาวมาราตรี สะมะทอง

63063005165 นางสาวจริดา ผลจันทร�

63063005166 นายภูริณัฐ จิตท�วม

63063005167 นายศิริวัต ศรีขวัญใจ

63063005168 นางสาวขวัญกมล เลิศไพศาลสกุล

63063005169 นายกิตติพงษ� คงทอง

63063005170 นางสาวนิสา เกตุมณี

63063005171 นางสาวอภิสรา สารภาพ

63063005172 นางสาวกรรณิการ� โอพาตะวงศ�

63063005173 นายพงศกร ผดุงพงศ�วัฒนา

63063005174 นางพชรมนต� ฤทธิไกร

63063005175 นางสาวเบญจมาศ ปรีชา

63063005176 นางสาวจิราพร วัฒนภูมิ

63063005177 นายสัณฐิต สุวรรณเพชร

63063005178 นางสาวชญานันท� รักอิสสระ

63063005179 นายณัชพล นิยมสุข

63063005180 นางสาวศิริพร คําหล�า

63063005181 นางสาวภานุชนาถ ผดุงกมล

63063005182 นางสาวมุทิตา หม่ันเพียร

63063005183 นายภพธร เกษเมธีการุณ

63063005184 นางสาวปุยฝQาย คุ�ยสาหร�าย

63063005185 นางสาวสุดายุ วีรรัตน�

63063005186 นางสาวกมลวรรณ เตชัย

63063005187 นางสาวพิชญา วิบูลเพชรดี

63063005188 นางราตรี จุ�นเจริญ

63063005189 นายกฤษดา ศาสตราวิสุทธ์ิ

63063005190 นางสาวรุ�งฤทัย ผลาผล
หน�า 173 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005191 นางสาวอวัศยา หัสจักร�

63063005192 นางสาวประภัสสร หนูละออง

63063005193 นางสาวภควรรณ ตุลยเมธี

63063005194 นางสาวสุนิษา ชัยยะ

63063005195 นางสาวอารีรัตน� โนนสว�าง

63063005196 นางสาวจุฑามาศ ทองเนียม

63063005197 นางสาวสุวันดี เจริญโภคยานนท�

63063005198 นางสาวดวงพร สิงควัฒน�

63063005199 นางสาวชไมพร จรภักดี

63063005200 นางสาวศิรประภา ไทเศรษฐวัฒน�กุล

63063005201 ส.อ.ภาณุวัฒน� สําฤทธ์ิ

63063005202 นายวศภัทร ต�อเดชสกุล

63063005203 นางสาวชนิดาภา พ�อศรีชา

63063005204 นางสาวพรสวรรค� ทางดี

63063005205 นางสาวปาณิสรา โดดสู�

63063005206 นางสาวรุ�งนภา บุพบรรพต

63063005207 นางสาวยุวดี เพ็ชร�เดชา

63063005208 นายเทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ

63063005209 นางสาววรินทร เชยกลิ่น

63063005210 นางสาวพัทธนันท� อื้อเจริญ

63063005211 นางสาวสุภัชชา สายทอง

63063005212 นางสาวกนกวรรณ เเก�วเเทน

63063005213 นางสาวน้ําทิพย� นุชสวาท

63063005214 นางสาวปริศนา เวียงย�างกุ�ง

63063005215 นายคุณากร ผาสุข

63063005216 นางสาวชวัลลักษณ� ดีมาก

63063005217 นายฐานันด� ถายะเดช

63063005218 นางสาวปLทมาภรณ� นฤภัย

63063005219 นางสาวรัตนาวี มนตรีโพธ์ิ

63063005220 ว�าที่ร�อยตรีหญWิงกมลชนก แปงตํา
หน�า 174 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005221 นางสาวอรอุมา ขจรเดชะศักด์ิ

63063005222 นางสาวสุรีพร อิ่มเอม

63063005223 นางสาวอมรรัตน� นุ�นยัง

63063005224 นายสามารถ บุญวิถี

63063005225 นางสาวคุณัญญา คงไธสง

63063005226 นางสาวทัณฑิกา สุขสวัสด์ิ

63063005227 นายสหรัตน� ดาจํารัส

63063005228 นายศรัญZู สิงห�อินทร�

63063005229 นางสายใจ ธัญญพืช

63063005230 นางสาวรริสรา จิตธรรม

63063005231 นายเจษฎา สิกุลจ�อย

63063005232 นางสาวนิภาพร จังพล

63063005233 นางสาวกุลนันท� กํ่าศิริ

63063005234 นางสาวจันทร�ทิรา นาคนวล

63063005235 นางสาวชนิกานต� ธนาทรัพย�พูนทวี

63063005236 นางสาวพิชญา ทองเจริญ

63063005237 นางสาวสุธาสินี ท�วมทํานอง

63063005238 นายกฤตย� ปานสุข

63063005239 นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสด์ิ

63063005240 นางสาวนันทนา ผดุงพวก

63063005241 นายธิติธเนตร อนันทวงษ�

63063005242 นางสาวศรุดา อุณหโชติ

63063005243 นางสาวภนิตา คงเมือง

63063005244 นางสาวธนัชพร อินดี

63063005245 นายนัทพล สูงสุมาน

63063005246 นางสาวกันยารัตน� ทองมาก

63063005247 นายนฤเบศน� เอียดจงดี

63063005248 นางสาวพันธ�เครือ อุดมบัว

63063005249 นางสาวภูรัญญา ธรรมวงค�

63063005250 นางสาวชญาภา ยศสูงเนิน
หน�า 175 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005251 นางสาวจุฑารัตน� เจียงรี

63063005252 นางสาวธิดารัตน� แพงแสน

63063005253 นางสาวศรัณยา โชคบัณดิษฐ�

63063005254 นางสาวจิราภา แสนจันทร�

63063005255 นางสาวกัณฐมณี บุญโยดม

63063005256 นางสาวศิริพร สีอ�อนรอด

63063005257 นางสาววชรพร ลอยชื่น

63063005258 นางศิริกาญจนา ศรีโฉมงาม

63063005259 นางสาวพิมพ�พนิต พวงกนก

63063005260 นางสาวสุกัญญา ครองสวัสด์ิ

63063005261 นางสาวลักขณา โสภา

63063005262 นางสาวเสาวลักษณ� ทรัพย�อุดม

63063005263 นายจักวรรด์ิ ทองวงศ�

63063005264 นายเศรษฐ� รัตนปกรณ�

63063005265 นางสาวปภาดา ชํานิกุล

63063005266 นางสาวจุฑาภรณ� ไตรภูมิ

63063005267 นางสาวลลิล ด�านตรวจสัตว�

63063005268 นายธนวรรษ ไวว�อง

63063005269 นางสาวจิราวัฒน� วงศกรกวิน

63063005270 นางสาววิสุดา สรรพชัย

63063005271 นางสาวกิตติยา ตันเจริญ

63063005272 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� มาตรโคกสูง

63063005273 นางสาวศิวพร วัฒนเบญจโสภา

63063005274 นางสาวณัฐณพัศชา จันทร

63063005275 นายสถาพร ขาวไพบูลย�

63063005276 นางสาววันวิสา ฟQาประทานชัยกุล

63063005277 นายศราวรณ� ประเสริฐ

63063005278 นายธนพงษ� ผายรัศมี

63063005279 นายสายชล จันทรสมบัติ

63063005280 นางสาวสุนิตา ขําสด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005281 นางสาวศศิมา บัวประเสริฐ

63063005282 นายสุขวุฒิ ประเสริฐศรี

63063005283 นางสาวณัฏฐ�พร ขุนวัง

63063005284 นายกิตตินัย สีดาห�าว

63063005285 นางสาวนงลักษณ� ท�องที่พิมาย

63063005286 นางสาวรวิสรา วีจารณา

63063005287 นายจิรยุทธ พุ�มฤทธ์ิ

63063005288 นางสาวทิพย�สุคนช� เจนสาธิต

63063005289 นางสุรีรัตน� ผิวหล�อ

63063005290 นางสาวณัฐธิชา มีหมู�

63063005291 นางสาวทองคํา ธรรมบัติ

63063005292 นางสาวขวัญลดา คํามีรักษ�

63063005293 นางสาววันวิสา เพชรรัตน�

63063005294 นางสาวสาวิตรี โสธรรัตน�

63063005295 นางสาวเจนจิรา เศษจันทร�

63063005296 นายอภิวัจน� ไชยคํา

63063005297 นางสาวพชรสรวง บัวแก�วทอง

63063005298 นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ

63063005299 นางสาวปKยธิดา ใช�ธัญเจริญ

63063005300 นายภูวินท� ภูเทพคํา

63063005301 นายอินทัช เพ่ิมพัชรพร

63063005302 นายจรัญ กันธิ

63063005303 นายภานุวัฒน� อาจรักษา

63063005304 นายอภิวัฒน� นามสว�าง

63063005305 นายทศพร จอมคําสิงห�

63063005306 นายไกรสร นฤภัย

63063005307 นางสาววรรณรดา วัฒพงพี

63063005308 นายวชิรวิทย� เหล�าลุมพุก

63063005309 นางสาวเกศทิพย� กําจัดภัย

63063005310 นางสาวกรองแก�ว พันธุมงคล
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005311 นางสาวรัตนาภรณ� โสภาค

63063005312 นางสาวผ�องผกา สังชม

63063005313 นางสาวตวงรัตน� โคตรโยธา

63063005314 นายคมสันต� พรรณมาตร�

63063005315 นางสาวรัตน�ชณี นาคชูแก�ว

63063005316 นางสาวจารุณี ทองลอง

63063005317 นางณิชาภัทร สันติศิริ

63063005318 นายศุภวิชญ� สามารถ

63063005319 นายพงศธร หลุ�มใส

63063005320 นายชาตรี สาสุนทรา

63063005321 นางสาวอัญธิกา ทรัพย�ม่ัน

63063005322 นายภานุ วัฒนศรี

63063005323 นางสาวสุชาดา สว�างอารมณ�

63063005324 นางสาวจันทณา สาระพันธ�

63063005325 นางสาวเบญจมาศ มะณีรัตน�

63063005326 นายภัคพล แย�มสรวล

63063005327 นางสาวฐิติมา อาตม�สกุล

63063005328 นางสาวประเสริฐศรี วิเศษศรี

63063005329 นางสาวกฤติยา เชื้อดี

63063005330 นางสาวพันทิวา ปLญญาเหลือ

63063005331 นางสาวนีรภา พวงพ่ี

63063005332 นายชยากร สัมฤทธ์ิสงวน

63063005333 นายรัชพล ศรีนุกูล

63063005334 นางสาวธัญชนก ย่ิงศักด์ิมงคล

63063005335 นางสาวเชษฐ�สุดา พูลเมือง

63063005336 นายกฤษฎา ระหว�างบ�าน

63063005337 นางสาวสุกฤตา วาณิชสรไกร

63063005338 นายอภิสิทธ์ิ ฉาวเกียรติ

63063005339 นางสาวณัฐชฎา อโสโก

63063005340 นางสาวรัตติกาล ชาญปราณีต
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63063005341 นายอาทิตย� มาตรสว�าง

63063005342 นางสาวปรานวาด เกียรติเจริญศิริ

63063005343 นายนน ศุภสาร

63063005344 นายอนุพงศ� จันทะมี

63063005345 นางสาวเมธาวี รัตนปราโมทย�

63063005346 นางสาวสุธิญา พุทธรัตน�

63063005347 นางสาวชนาพร นพรัตน�

63063005348 นางสาวสุชาดา คําศรี

63063005349 นางนภสร หาญพล

63063005350 นางสาววิกานดา ปลื้มอารมณ�

63063005351 นางสาวธิดารัตน� กันทะวงษ�

63063005352 นายกฤษฎา บุรณรังษี

63063005353 นางสาวกนกวรรณ สังข�ทอง

63063005354 นายภานุพงษ� โพธ์ิงาม

63063005355 นางสาววรรณวิศา ยังวงษ�

63063005356 นางสาวเอมอร แสนโทน

63063005357 นายวรวุฒิ ละอองศรี

63063005358 นางสาวสรัญกร แจ�งสันต�

63063005359 นายกิติพันธ� บุญมี

63063005360 นางสาวพัฒน�ชญา ฉิมทัด

63063005361 นางสาวยุภาดา ชะเมรัมยร�

63063005362 นายธรรมศักด์ิ หนูหวาน

63063005363 นางสาวกนกวรรณ ปKPนสุวรรณ

63063005364 นางสาวจุฑาภา รวมผล

63063005365 นางสาวปาริชาติ ถ่ินจันทร�

63063005366 นางสาวสุนารี บุญอุดม

63063005367 นางสาววราพร มูลนี

63063005368 นายอํานาจ ปQอมประสิทธ์ิ

63063005369 นายสุภาพ ภูวงศ�

63063005370 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย�
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63063005371 นางสาวกัลยา สมพงษ�

63063005372 นางสาวจิราภรณ� โทอรัญ

63063005373 นางสาวศศินันท� คําเรือง

63063005374 นายธีรวุฒิ วงศ�กําแหง

63063005375 นางสาวนันทิญา น้ําทับทิม

63063005376 จ.อ.ยุทธพร ปากหวาน

63063005377 นางสาวปกิตตา ศรีชัยมูล

63063005378 นางสาวสรวงสุดา เกตุแก�ว

63063005379 นางสาวสุธิดา ลาวะกุล

63063005380 นายธนกฤต โชติสุภาพ

63063005381 นางสาวพรรณิภา ชมปากเกลี้ยง

63063005382 นางสาวธัญญาลักษณ� โกมาร

63063005383 นายอนุวรรตน� แปQนนอก

63063005384 นางสาวน้ําผึ้ง ด�วงทอง

63063005385 นายสุนทร ฉํ่าสมบุญ

63063005386 นายเอกรินทร� สุดสวัสด์ิ

63063005387 นายวีรยุทธ ศรีเจริญ

63063005388 นางสาวนาตยา พิมม�วง

63063005389 นายวสวัตต์ิ กําลังประสิทธ์ิ

63063005390 นางสาวนิรมล สุนทรโชติ

63063005391 นายธีระพล ศรีประยูร

63063005392 นางสาววรรณา บุญรอด

63063005393 นายกฤต ห�วงไธสง

63063005394 นางสาวสุภาวดี สุยะลังกา

63063005395 นางสาวศิริญญา ตันตระกูล

63063005396 นางสาวจําลอง แจ�งกลาง

63063005397 นายทวีทรัพย� ประดับดวงจินดา

63063005398 นางสาวมนัสนันท� วงศ�ปKติรุ�งเรือง

63063005399 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�เพ็ญ

63063005400 นางสาวจิราพร เมมาลี
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005401 นายสรสิกรณ� โค�วบ�วนอาน

63063005402 นางสาวณิชกานต� เอี่ยมสอาด

63063005403 นางสาวมณฑิรา สุวรรณศีลศักด์ิ

63063005404 นางสาวจันทนี จุลศรีไกรวัล

63063005405 นางสาวสุวิภา แก�วเกิด

63063005406 นางสาวธิดารัตน� พลเผือก

63063005407 นางสาวกฤติกานต� มากศิริ

63063005408 นางสาวปนัดดา แสนบุดดี

63063005409 นางสาวจันทิรา โซSะมิน

63063005410 นางสาวพัทธนันท� เพชรพรชัยวงษ�

63063005411 นางสาวนัตติยาภรณ� รังสิมากุล

63063005412 นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ

63063005413 นางสาวอัญญารัตน� โคตรพรม

63063005414 นายสกานต� เจริญผล

63063005415 นายศิครินทร� โพธ์ิอินทร�

63063005416 นางสาวสุวรรณา จันชารา

63063005417 นายภานุวัWฒน� เชาวน�แล�น

63063005418 นางสาวจิราณี วันนิจ

63063005419 นางสาวภัทรียา พนมฤทธิสุนทร

63063005420 นางสาวศศิพร อาสาสุข

63063005421 นายทวีศักด์ิ หนูแก�ว

63063005422 นางสาววิภาวรรณ สอดหลวง

63063005423 นายสุมิตร อังคะศิริ

63063005424 นางสาวสรินยา ต�องสู�

63063005425 นางสาวพรพิมล บุญมี

63063005426 นางสาวกรรณิกา รัตนวราหะ

63063005427 นางสาวนันทิชา ทองศรีเพ็ชร

63063005428 นางสาวชัชศรัณย� คําตา

63063005429 นางสาวนฤมล งามสวย

63063005430 นายดลพรรษ ฉิมเอม
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63063005431 นางสาวชรันดา เดือนทองสุข

63063005432 นายไพศาล ภูเรียนลม

63063005433 นายสุทธิวัฒน� บุญล�อม

63063005434 นายเกียรติศักด์ิ แสงศรีจันทร�

63063005435 ว�าที่ร.ต.หญิงวัชราภรณ� ตรรกวิรพัท

63063005436 นายกิตติศักด์ิ ศรีสันต�

63063005437 นายนวพล ทองพระพักตร�

63063005438 นางสาวนุศรา ถาปนา

63063005439 นางสาวนิยม แสงจันทร�

63063005440 นางประภัสสร รอดสั้น

63063005441 นางสาวปรียาภรณ� จันทรัตน�

63063005442 นางสาวจีรนันท� วัฒนสกุลพงศ�

63063005443 นางสาวดวงกมล แจ�งใจ

63063005444 นางสาวภิญญาดา หินแก�ว

63063005445 นางสาววรัญญา สาตราภัย

63063005446 นางสาวอําพร ช�องคันปอน

63063005447 นางสาวอัญมณี นิ่มเจริญ

63063005448 นางสาวพรพิมล ชัยเกิน

63063005449 นางสาวมนัสนันท� ลี่ไพฑูรย�

63063005450 นายชยพันธ� ด�วงเอก

63063005451 นางสาวกมลชนก คําภา

63063005452 นายวุฒิไกร พางาม

63063005453 นางสาวกัลยา โฮ�ศิริ

63063005454 นางสาววิไลพร วงษ�ไสย�

63063005455 นางสาวเปรมอักษร เมืองจันทร�

63063005456 นางสาวณัจนรีภัค ปKPนม่ัน

63063005457 นางสาวหัทยา ชูณรงค�

63063005458 นายธวัชชัย พูลเพ่ิม

63063005459 นายฐากูร เหลี่ยมกุมาร

63063005460 นายสุรพงษ� ศรีภักดี
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63063005461 นางสาวสุจิตรา เจ็งศิริ

63063005462 นายจักรพรรดิ สุโพธ์ิ

63063005463 นางสาวนพรัศม� สิทธิสกุลไชย�

63063005464 นายจิรัฐติกาล พระสนชุ�ม

63063005465 นางสาวจิราพร แดงงาม

63063005466 นายชัยพร ภัทรธนากุล

63063005467 นางสาวฐนวรรณพร ใจสว�าง

63063005468 นางสาวณัฏฐ�ทิตา สิรธราพงศ�

63063005469 นางสาววิไลพร อินทสร�อย

63063005470 นางสาวมานิตา มณีฤทธ์ิ

63063005471 นางสาวศิริพรรณ บุญมาพงษ�

63063005472 นายอุบลศักด์ิ มากดี

63063005473 นางสาวนริศรา มีสุข

63063005474 นางสาวศศินา ศรีพวงษ�

63063005475 นางสาวอัมพวรรณ เพ็งบุบผา

63063005476 นายศุภวิษ สาครรัตนวงศ�

63063005477 นางสาวณัฏฐา รอดย�อย

63063005478 นางสาวอาภาภรณ� พรประเสริฐ

63063005479 นางสาวอุท�ธาพร มุกข�ดา

63063005480 นางสาวอาทิตยา ข้ีเหล็กสี

63063005481 นางสาวพรรณนิภา โสธร

63063005482 นายอัครพงศ� มูลคํา

63063005483 นางสาวจริดา จันทร�หง�อม

63063005484 นางวาลี พิมพ�สุข

63063005485 นายจรูญวิทย� เจริญสุข

63063005486 นายธีรพงษ� วงศ�มณีวรรณ

63063005487 นายสุธีระ ชุปวา

63063005488 นายนนทธพัทธ� เกาะแก�ว

63063005489 จ�าอากาศเอกหญิงรัญชนา แย�มเสนาะ

63063005490 นายจารุกิต อินขาว
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63063005491 นางสาวศรินทร�ลักษณ� ศิริ

63063005492 นางสาวกรรณิการ� ศรีเกษตร

63063005493 นางสาวเสาวนีย� ศรีวิชัย

63063005494 นายนาวิน แสงศรีจันทร�รัตน�

63063005495 นายกรชวัล ศรีพิทักษ�

63063005496 นายทศพล บุญญาพิทักษ�

63063005497 นายปริญญ� ศรีเสริมโภค

63063005498 นายศานิต นวลสนิท

63063005499 นางสาวยุพิน ภูมี

63063005500 นางสาวรุ�งทิวา ตนประดิษฐ�

63063005501 นางสาวชลลดา บุญวิเศษ

63063005502 นายวิทวัฒน� ก�อโพธ์ิศรี

63063005503 นางสาวศิรินันท� กรเกษม

63063005504 นายปฏิภาณ ศรีสุข

63063005505 นางสาวจิตตกาญจน� สมจันทรา

63063005506 นางภัทรวดี ชญช�ชัยภัทร

63063005507 นางสาวสุภาพร บุญช�วย

63063005508 นางสาวนิลวรรณ รุ�งนาไร�

63063005509 นายวรพันธ� ละออประเสริฐสุข

63063005510 นางสาวทิพย�รัตน� จันทจิตร

63063005511 ส.ต.ต.นันทิวรรธน� มณีวงศ�

63063005512 นางสาวกนกอร เตมะเม๊ียะ

63063005513 นางสาวจันทร�จิรา บัวลาอ�อน

63063005514 นางสาวลัลลดา เลไธสง

63063005515 นายสิทธิชัย พวงเจริญ

63063005516 นางสาวฉัตราภรณ� จันทิม

63063005517 นายธนดล ระโส

63063005518 นายพงศ�Wธร ฤทธ์ิครบุรี

63063005519 นางสาวพิณผกา จรัสรวีสกุล

63063005520 นางสาวชฎาพร คํ้าคูณ
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63063005521 นางสาวศิริรัตน� เพ็งบุบผา

63063005522 นางภควดี สายอรุณ

63063005523 นางสาวกุสุมา มะลูลีม

63063005524 นางสาวฐิติมา คล�ายเชื้อวงษ�

63063005525 นายวิสุทธ์ิ ทองลือ

63063005526 นางสาวนันทพร สุวรรณฉวี

63063005527 นางสาวปนัดดา ขันติยะ

63063005528 นายศุภกร เฉยสวัสด์ิ

63063005529 นางสาวธัณย�ญดา สิทธิหิรัญเมธี

63063005530 นายชุติพงศ� หอมขจร

63063005531 นางเหมวรรณ หงษ�ทอง

63063005532 นางสาวสุธิดา ดัชถุยาวัตร

63063005533 นางสาววันดี สุธาอัด

63063005534 นายอริย�ธัช จีนทั่ง

63063005535 นางสาววรัญญา วงศ�สุนพรัตน�

63063005536 นางสาวประพานิช สุขปราบ

63063005537 นางสาวปุณาณัฎฐ� บุญสิงห�

63063005538 นางสาวจินตนา เลพล

63063005539 นางสาวปKPนธิดา อุทัยผล

63063005540 นายวรท แปQนทอง

63063005541 นางสาววาสนา อุบลวรรณ�

63063005542 นางสาวปKยาภรณ� องอาจ

63063005543 นางสาวสุลาวัลย� แก�วภักดี

63063005544 นายขุนพล อรุณวงศ�

63063005545 นายฐานันดร ค�าม�วง

63063005546 นางสาวรัตญาภรณ� ศรีผ�องงาม

63063005547 นางสาวณัฐฏ�ชกมล จันทร�เรือง

63063005548 นางสาวอรพรรณ เอี่ยมประดิษฐ�

63063005549 นายศิริชัย ทะรารัมย�

63063005550 นางสาวชญาณี จานวงค�
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63063005551 นางสาวมินตรา สุทธิประภา

63063005552 นางสาวสุชัญญา อ�อนศรี

63063005553 นายเกียรติศักด์ิ แสงทวีป

63063005554 นางสาวศิริพร ทับทิมอ�อน

63063005555 นางสาวรังสิมา นพทัน

63063005556 นายศุภโชค บุญญะพินิจ

63063005557 นางสาวกัญญาณัฐ ทะกอง

63063005558 นางสาวชญาณิศา สิงหเสนี

63063005559 นายชโยนันต� ฉัตราธรรม

63063005560 นางสาวอรชุมา คําสะไมล�

63063005561 นางสาวอรอุมา คําเพราะ

63063005562 นายชยานันท� กิจวาสนา

63063005563 นางสาวสุพัตรา นวลเต็ม

63063005564 นายพิพัฒน� ทะวงศ�นา

63063005565 นางสาวพรรณธิพา เริงสุคนธ�

63063005566 นายหาญชัย กิมาลี

63063005567 นางสาวรัตติกาญจน� พันจันทึก

63063005568 นางสาวกัลยา แสงมณีย�

63063005569 นายธัชชัย มาตงามเมือง

63063005570 นายธนพล ยังให�ผล

63063005571 นายคณาธิป พาวงษ�

63063005572 นายยศยง สนิทวงศ�ชัย

63063005573 นางสาววิลาวัลย� เพลัย

63063005574 นางสาวมลฤดี จันทมาศ

63063005575 นางสาวดลยา ดวงศรี

63063005576 นางสาวชฑาวรรณ แสงสุข

63063005577 นางโฉมนภา เรืองทอง

63063005578 นางสาวชไมพร กมลเลิศประเสริฐ

63063005579 นายชิษณุพงศ� จันตSะคาด

63063005580 นายนพพร แหลมหลัก
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63063005581 นายปวริศร� อินทพุก

63063005582 นางสาวอภิรดา แสนหูม

63063005583 นางสาวกันตินันท� เจริญนิรันดร�

63063005584 นางสาวญาณี เนียมธรรม

63063005585 นายอดิศักด์ิ อรหันตา

63063005586 นางสาวธรรญธร จินจาคาม

63063005587 นายกฤษดา จันดาวงศ�

63063005588 นายพัดยศ โคตรมา

63063005589 นายภานุกรณ� โชติบ�านขาม

63063005590 นางสาวกนกวรรณ บรรหารบุตร

63063005591 นายขจรเดช สินทอง

63063005592 นางสาวณัฐวดี คุณะศรี

63063005593 นางสาวตรัณพร นามวิชา

63063005594 นางสาวบุษกร บุนนาค

63063005595 นางสาวณัฐกมล โกสะรุทธะ

63063005596 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�ศิริ

63063005597 นางสาวมัชรินทร� ล้ําจุมจัง

63063005598 นางสาวสาวิตรี จ่ันเจริญ

63063005599 นางสาวพัชรพรรณ แสงอรุณ

63063005600 นายภัทรวีร� จีระบุตร

63063005601 นางสาวนฤมล แสงทอง

63063005602 นางสาวกัญญาณัฐ เหน�อย

63063005603 นายอัษฎา ประสงค�จิรกุล

63063005604 นายคุมเขต สังฆวาส

63063005605 นางสาวปLญญาริษา ทองคํา

63063005606 นางสาวศศินา สิงห�สมุทร

63063005607 นางสาวสุวจี มีประเสริฐ

63063005608 นางสาวปริยาภัทร พันธ�ภาวงศ�

63063005609 นางสาวเบญจวรรณ อักษรดี

63063005610 นางสาวอภิญญา แก�ววิเศษ
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63063005611 นางสาวสุริมาส บัวพา

63063005612 นางสาวก่ิงแก�ว นพโสภณ

63063005613 นายชานนท� ขอยวนกลาง

63063005614 นายนิวัฒน� ฝอยจันทร�

63063005615 นางสาวธัญญา ศรีอํานวย

63063005616 นางสาวสุนิสา ทองดี

63063005617 นางสาวลดารัตน�W วงษ�มะเซาะ

63063005618 นางสาวกมลวรรณ บรรจงปรุ

63063005619 นายจตุรงค� จึงสวัสด์ิ

63063005620 นายชัยรัตน� แสนดีน�อย

63063005621 นางสาวดารุณี ศรีศักดา

63063005622 นายยุทธภูมิ เสริมทอง

63063005623 นางสาวยุวดี ดวงแสง

63063005624 นายชัยธัช อุทัยเรือง

63063005625 นายรุ�งวิทยาพร บุญเกิด

63063005626 นางสาววงศ�จันทร�ธรณ� จ่ันศรี

63063005627 นางสาวจันทมณี บัวทอง

63063005628 นางสาวปราณี ไชยวุฒิ

63063005629 นางสาววิลาวัณย� เลิศปรีดากุล

63063005630 นางสาวมารีเยาะ มะเกะ

63063005631 นายภคนันท� นีสกุล

63063005632 นางสาวจิราพร พราวศรี

63063005633 นางสาวนัยรัตน� ยอดคง

63063005634 นางสาวธีรดา จําเรืองเนตร

63063005635 นายกฤษฎา มงคล

63063005636 นางสาวนิภาวรรณ คนตรง

63063005637 นางสาวสุจิตรา แสงธูป

63063005638 นางสาวละออง ยาจันทรา

63063005639 นางสาวปวริศา โพธ์ิไทย

63063005640 นางสาวสิริญา ขันขาว
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63063005641 นางสาวสุวิบูลย� แก�นจันทร�

63063005642 นายภูชิต สมหวัง

63063005643 นายรัชชานนท� แตงพลอย

63063005644 นางสาวจิราภา พิลาทา

63063005645 นางสาวปรางค�ทิพย� บูรณโกศล

63063005646 นายพูนศักด์ิ อนุศิลานนท�

63063005647 นางสาววราวัลย� สง�างาม

63063005648 นางสาวนฤมล ภักดีอWุดม

63063005649 นางสาววิภาดา อุทัยบาล

63063005650 นายสอง สุวรรณแผ�นผา

63063005651 นางสาวศิริญา บัวสิงห�

63063005652 นางสาวสุปLญญา สิริสุนทรานนท�

63063005653 นายเสฏฐวุฒิ ใบดํารงศักด์ิ

63063005654 นางสาวศรารักษ� บรมัตถ�

63063005655 นางสาวสุธิตา มุสตอฟาดี

63063005656 นางสาวอัจฉรินทร� ศักด์ินิธินนท�

63063005657 นายโกวิทย� โคตรบุญมา

63063005658 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงสว�าง

63063005659 นายปฏิกิจ จันทร�โสม

63063005660 นางสาวนุชชิตา โคตรวงษา

63063005661 นางสาวสุภาภรณ� เจริญศิลปX

63063005662 นางสาวดาเรศ แก�วสินชัย

63063005663 นางสาวขวัญภิรมย� จันทรสุก

63063005664 นายเกษม แลไทสง

63063005665 นายพงศกร อัคราช

63063005666 นางสาวร�อยดาว เนาวโอสถ

63063005667 นางสาวนิภาพร หมู�เพชร

63063005668 นายอภิสิทธ์ิ หล�าชมภู

63063005669 นางสาวนฤมล กีรติศักด์ิกุล

63063005670 นายรัชศักด์ิ ทีคะชน
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63063005671 นางสาวอนุสรา มนทา

63063005672 นางสาวณัฐชยา น�อยสุวรรณ

63063005673 นางสาวพัณณิตา เรืองโสภา

63063005674 นางสาวฑิฆัมพร จิตวุธ

63063005675 นายทวิช วันสาสืบ

63063005676 นางสาวอรทัย ยังให�ผล

63063005677 นางสาวจุฑามาศ บุญแสง

63063005678 นางสาวพรพรรษา ทองสกุล

63063005679 นางสาวณฐิกาญจน� นาคเลี้ยง

63063005680 นางสาวระพีพรรณ อุดหนุน

63063005681 นางสาวสุชาดา กุลเมือง

63063005682 นางสาวไพรินทร� พลอยใหม�

63063005683 นางสาวศิริพร บูSเตียว

63063005684 นายธณกิจ รัตนกิจเจริญชัย

63063005685 นางสาวกิรติ สู�เสน

63063005686 นายวิษณุ ผิวสุวรรณ

63063005687 นางสาววนิดา เหมกําเนิด

63063005688 นายคณุตม� ทบวัน

63063005689 นางสาวสุปราณี ในเกาะ

63063005690 นางสาวปาละวรรณ สัตยากุล

63063005691 นางสาวพรศิริ โพธ์ิงาม

63063005692 นายโสภณ ตะยะชา

63063005693 นางสาวพนมวรรณ เรืองรัศมี

63063005694 นายจิรยุทธ� ศิลปXอุดม

63063005695 นางสาวศรัณย�พร รถเพชร

63063005696 นางสาวศกลวรรณ รอดเย็น

63063005697 นางสาวจุไรพร วังคีรี

63063005698 นางสาวนิตยา ชาดง

63063005699 นางสาวประภัสสร ทรัพย�ก่ิง

63063005700 นายสนธิศักด์ิ นาคมณี
หน�า 190 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063005701 นางสาวสุไรดา ไหมหมาด

63063005702 นายนรินทร� รองหานาม

63063005703 นางสาววาสนา เอี่ยมสุข

63063005704 นางสาวรติกร ฉุยฉาย

63063005705 นางสาวดาวพระศุกร� ปานเจริญ

63063005706 นายธนธัช ชโยภาส

63063005707 นางสาวรวิตา รอดคล�าย

63063005708 นายชานุพงษ� ยศรุ�งเรือง

63063005709 นางสาวอัจฉรา วัฒนสุขสันต�

63063005710 นางสาวกาญจนา ชํานาญ

63063005711 นายเนติพงษ� เจริญดง

63063005712 นางสาวจันทรมาศ จันทร�วงเดือน

63063005713 นางสาวอัจฉรา แก�วอินทนิน

63063005714 นางสาวณรามน ประทิน

63063005715 นางสาวสุนิดา ก�อนพรหม

63063005716 นางสาวนิติกาญจน� โภคินวงศ�หิรัญ

63063005717 นางสาวปริศนา นามกร

63063005718 นางสาวเปรมฤทัย ฟุQงสุข

63063005719 นางสาวดวิษา ปานประเสริฐ

63063005720 นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนวงษ�

63063005721 นางสาวชุติกาญจน� สุภาคม

63063005722 นางสาวอาทิตยา รักเจริญ

63063005723 นายจีระพงษ� จันทร

63063005724 นางสาวพีรดา บุญมี

63063005725 นายอดิศร เกิดกุล

63063005726 นางสาวภัทรนันท� ทองพา

63063005727 นายวะลีด ปุยเจริญ

63063005728 นางสาวปาริชาต หาญวรโยธิน

63063005729 นายเทวิน ฉิมทอง

63063005730 นางสาวกัญญาภัค ทองปลาย
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63063005731 นางสาวจรัญญา พรมแก�วต�อ

63063005732 นางสาวณัฐชลัยย� รูปขจร

63063005733 นายชวพันธุ� บรรจงธุระการ

63063005734 นางสาวพิราอร จําปาวงค�

63063005735 นางสาวนวพร จันนา

63063005736 นางสุทิชา พูลมา

63063005737 นายวชระ วิสามารถ

63063005738 นายศักดา พงษ�นิทรัพย�

63063005739 นายชัชวาล ภู�ทอง

63063005740 นายสราวุฒิ ใจงามเลิศิริกุล

63063005741 นายสุทธิพงษ� วรรณุวาส

63063005742 นางสาวชุติวรรณ ไข�มูสิก

63063005743 นางสาวอารียา ศิลา

63063005744 นางสาวอุมารินทร� ฤทธ์ิดี

63063005745 นางสาววรรณวิสา วังแสง

63063005746 นางพิชยา จันทร�ศิริ

63063005747 นางสาวสายธาร วงษ�หงษ�

63063005748 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปLญจรัตน� รุ�งเรือง

63063005749 นางสาวปริศนา เสง่ียมวงษ�

63063005750 นางสาวอรอนงค� ไชยนุ

63063005751 นายณัฏฐชัย วงศ�ทอง

63063005752 นางสาวพรทิพย� ภูนุช

63063005753 นางสาวณัฐสุรางค� พงศ�ชกาญจน�

63063005754 นายวชิระ เนาวรัตน�

63063005755 นายนําชัย หอมแดง

63063005756 นางสาวพัทธมน หาระบุตร

63063005757 นางสาวอรณัฐ ผาแก�ว

63063005758 นายทิดฐพงษ� พรมภักดี

63063005759 นายศุภกิตต์ิ ดวงจันทร�

63063005760 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยหาญ
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63063005761 นางสาวทิพย�มณี แก�วจันทร�

63063005762 นายธีรชัย ลานนท�

63063005763 นางสาวภัทราวดี จันทร�เทพ

63063005764 นายศุภวิชญ� อารีรอบ

63063005765 นายวีระชัย ปราณีตพลารักษ�

63063005766 นางสาวอังคนาพร ศรีใส

63063005767 นางสาวอนัญญภา โครรัตน�

63063005768 นายโสภณ หมายหาทรัพย�

63063005769 นายกิตติธัช สร�อยทองพูล

63063005770 นางปนัดดา ดีปLญญา

63063005771 นางสาวอชิรญา เซ็นเจริญ

63063005772 นางสาวกันยากร สมแสน

63063005773 นางสาววันทนา สุขเสริม

63063005774 นายชมชน ภัคธนาดิษกุล

63063005775 นายโชติตระการ ภูมิประเสริฐ

63063005776 นางสาวสุดารัตน� ประพฤทธิพงษ�

63063005777 นางสาวศุจิพัชร หัสนี

63063005778 นางสาวสารินี ภู�ประเสริฐ

63063005779 นางกนกวรรณ พลาธิคม

63063005780 นายศิริราช เขียวอ�อน

63063005781 นางสาวกมลมณี บุญทัน

63063005782 นางสาวพัชราภรณ� นาชัยเพ่ิม

63063005783 นายชิษณุพงศ� อติภัทธะ

63063005784 นางสาวเมธารี มาอู^

63063005785 นางสาวพัชราภรณ� แก�วปLญญา

63063005786 นางสาวศศิภา ลิมสุธากุล

63063005787 นางสาวสุกัญญา วุฒิไธสง

63063005788 นางสาวศุภรัตน� ตระการ

63063005789 นางสาวอมรา สํารวย

63063005790 นางสาวกัลยาพร พิมภมร
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63063005791 นางสาวเอื้อมพร แก�วมูลมุข

63063005792 นายรัชชานนท� รัตนวรรณี

63063005793 นายสุทธวีร� วิญญรัตน�

63063005794 นางสาวพิมพ�ระพี น�อยใจบุญ

63063005795 นางสาวศรัญญา ปLกธงชัย

63063005796 นายธนกร ชื่นทรวง

63063005797 นางสาวรภาวี โม�ลา

63063005798 นายณัฐพล ทิพยรัตน�

63063005799 นางสาวสุพัตรา สินภักดี

63063005800 นางสาวสุรางคณา สีดารักษ�

63063005801 นางสาวนิรมล บุญศรีภูมิ

63063005802 นางสาวธีรกุล เทตะรัตน�

63063005803 นางสาวพรพรรณ ยุทธเจริญ

63063005804 ว�าที่เรืออากาศตรีโกสินธ์ิ มโนรัตน�สกุล

63063005805 นางสาวธนวรรณ ไชยโอสถ

63063005806 นายสกล ศรีสวัสด์ิ

63063005807 นางสาวมณีรัตน� ยอดจิตร

63063005808 นายอนันต� คงสุข

63063005809 นางอมรรัตน� ทิพม�อม

63063005810 นายอิสระพงค� จันทร�เต่ือย

63063005811 นางสาวเสาวนี ประดับมุข

63063005812 นางสาวอัญพัชญ� นันทสิริเกียรติ

63063005813 นางสาวแสงดาว ทรัพย�ประสาท

63063005814 นางสาวเพ็ญรัตดา โพธิราช

63063005815 นางสาวกนกวรรณ คํ่าอํานวยสุข

63063005816 นางสาวจิราพรรณ� ชลารักษ�

63063005817 นางสาวสาวิตรี จอมปQอ

63063005818 นางสาวประกายฟQา มโนรัตน�สกุล

63063005819 นางสาววนิตา เก�งสูงเนิน

63063005820 นางสาวนภัสฐณัญ แซ�ต้ัง
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63063005821 นางสาวชลระชา จุลกะเสวี

63063005822 นายกามนิต สุทารส

63063005823 นายอนรรฆ คําบา

63063005824 นางสาวกนกพร ฟองดี

63063005825 นางสาวณัฏณิชา มากชุมโค

63063005826 นายภูดิส บุญประคอง

63063005827 นายเกรียงศักด์ิ ปKงชัย

63063005828 นางสาวจุไรรัตน� นพกัณฑ�

63063005829 นายไชยวัฒน� เกณฑ�โกฎ

63063005830 นางสาวชรัณยภัทร� แสงศรีจันทร�

63063005831 นางสาวเจนจิรา สายเนตร

63063005832 นางสาวปาณิสรา มะลิวัลย�

63063005833 นางสาวกีรติ พรมสวาท

63063005834 นายทิวากร ดีเอม

63063005835 นางสาววรางคณา บรรพบุรุษ

63063005836 นางสาวกัญญาภัค สุริโย

63063005837 นางสาวสาลินี พรมพิบาล

63063005838 นายณัฐวัฒน� พันธุ�จึงเจริญ

63063005839 นางสาวสุรีรัตน� หลวงเทพ

63063005840 นางสาวจินตนา ปQอมแจ�มศรี

63063005841 นางสาวอัญญรัตน� ม�วงประเสริฐ

63063005842 นางสาวจริยา บัวภา

63063005843 นางสาวพัฒทรา ประดิษฐ�

63063005844 นางสาวอิศราภรณ� สุวรรณพัฒน�

63063005845 นางสาวจุฬารัตน� ภูนาดี

63063005846 นางสาวม่ิงขวัญ อัศวทรัพย�ภาคิน

63063005847 นางสาวเยาวลักษณ� ทองผา

63063005848 นางสาวสบาย หนองม�วง

63063005849 นางเสาวลักษณ� มุ�งอาสา

63063005850 ว�าที่ร�อยตรีจักรพงษ� นนทศิลา
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63063005851 นายณัฐวุฒิ แพงบุดดี

63063005852 นางสาววทัญญา ยามดี

63063005853 นางกมลลักษณ� ศรีสด

63063005854 นายโชคชัย ศิริตันตราภรณ�

63063005855 นางสาวรติชา กัตพงษ�

63063005856 นายพงศกร วงศ�มาศ

63063005857 นายอติพัทธ� ปLญญา

63063005858 นางสาวอภิญญา อ�อนน�อม

63063005859 นายพงศธร มีเมือง

63063005860 นางสาวบุญญาพัชร คําแสนราช

63063005861 นางสาวอัจฉรา ซันเฮม

63063005862 นางสาวณัฐสิณี ต�นแพง

63063005863 นางสาวปานจรีย� ภักสวาท

63063005864 นางสาวจิราพร อุ�นกุดเชือก

63063005865 นายวรวุฒิ ชาลีเครือ

63063005866 นายอามิร อู�พิทักษ�

63063005867 นางสาวประภาภรณ� พูลนุช

63063005868 นางสาวทิพวรรณ บุญหวาน

63063005869 นางสาวนัจญริน วงษ�ภู�

63063005870 นายสมบัติ แดงสา

63063005871 นายทวีวุฒิ ภานุศรี

63063005872 นางสาวนุชนาฎ สะครรัมย�

63063005873 นายเกียรติศักด์ิ ปKPนทอง

63063005874 นายมูซาคาน มือเยาะห�

63063005875 นายปฏิพล หงษ�เจริญ

63063005876 นางสาวอริสรา เตชะคุณากร

63063005877 นางสาวดณยา คําพิทักษ�

63063005878 นางสาวปุริณิตย� ศักด์ิเขียว

63063005879 นายชุติทัตต� ผาวันดี

63063005880 นางสาวพัชร�สิริณทร� ผ�องแผ�ว
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63063005881 นางสาวศิริกัลยา ทาทอง

63063005882 นางสาวสุไรยา สะดียามู

63063005883 นางสาวพิศญา มานะ

63063005884 นายเมธี สุขภตานันท�

63063005885 นายเกียรติศักด์ิ มะรุคะ

63063005886 นางสาวพรรณชญา เขียวชอุ�ม

63063005887 นางสาวปาริชาติ ทองมาก

63063005888 นายวรพงศ� เถียรเวช

63063005889 นายธนพล จรรยาวุฒิ

63063005890 นางสาวภัทราวรรณ พิจิตรคดีพล

63063005891 นายอัครเดช แวงยางนอก

63063005892 นางสาวเพ็ญประภา สุระถา

63063005893 นางสาวสุกัญญา ศรีบุตร

63063005894 นายศักด์ิทวี ศรีสลับ

63063005895 นางสาวธิดารัตน� กรมน�อย

63063005896 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�ครบ

63063005897 นางสาวนิภาวรรณ มากบริบูรณ�

63063005898 นางสาววราดา ลุนธาตุ

63063005899 นางสาวธนาภรณ� เมืองมา

63063005900 นางวราภรณ� ทิพยนันท�

63063005901 นางสาวศุกร�โสภิศ เกตน�อัครวินท�

63063005902 นางสาวกนกอร ใจผ�อง

63063005903 นางสาวจิตสุภา ฉิมนาคบุญ

63063005904 นางสาวณัฐริกา ระเบียบ

63063005905 นายธีรเทพ แสงอุทัย

63063005906 นางสาวพรชนก แก�วสว�าง

63063005907 นางสาวนฤมล สุทธิประภา

63063005908 นางสาวธรรมรัตน� พรมา

63063005909 นางสาวอินทุอร สร�างช�าง

63063005910 ว�าที่ ร.ต.หญิงอิสสรียา ศรีสมเดช
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63063005911 นางสาววลีสุดา ปานชื่น

63063005912 นางสาวปวีณา มุทะระพัฒน�

63063005913 นางสาวมัสลิน ชัยศรี

63063005914 นายอิทธิศักด์ิ สินอุดม

63063005915 นางสาวพัชรา ทองชื่น

63063005916 นางสาวรัตน�ติกร ทองปอ

63063005917 นายอลงกรณ� ขาวปลอด

63063005918 นางสาวสุนิสา จันสอน

63063005919 นางสาวจุฬารักษ� โสดา

63063005920 นายปฐวี แก�วพิจิตร

63063005921 นางสาวกัญญาพร พิมพ�สุธรรม

63063005922 นายสุขสันต� คําน�อย

63063005923 นางสาวเปYยทิพย� วัฒนสิทธ์ิ

63063005924 นางสาวจันจิรา ขุลีลังก�

63063005925 นางสาวอิษณาพร ไชยสุริยงค�

63063005926 นายสิทธินันท� สีสัน

63063005927 นายสิทธา เชาวน�ดี

63063005928 นางสาวสุภัทรตรา หนูเที่ยง

63063005929 จ.ส.ท.กรกช พุทธา

63063005930 นางสาวสุรัชชา สุลัยหมัด

63063005931 นายวรวุฒิ วังคีรี

63063005932 นายณัฐพล ทิณรัตน�

63063005933 นางสาววรรณภา เชอเกอ

63063005934 นางสุกัญญา บุญอบ

63063005935 นายฌานิศร ด�วนแสง

63063005936 นางสาวปาริมา ท�วมไธสง

63063005937 นายอานนท� พลรักษา

63063005938 นางสาวอนงค�นาถ สําราญจิตร

63063005939 นางสาวอธิญาพรรณ ศรีบุณขํา

63063005940 นางสาวนรินทร�ธร หิรัญอร
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63063005941 นางสาวอิศริญาพร บึงไกร

63063005942 นางสาวณัฐพาณี อรุโณ

63063005943 นางสาวกนกกาญจน� พรหมรส

63063005944 นางสาวรัตติยากร กันจนะ

63063005945 นางสาวสุนีย� สุขศรีวงษ�ม่ัน

63063005946 นางสาวณัฐฐินันท� ทางนะที

63063005947 นางสาวนุชนาฏ คงเขียว

63063005948 นางสาวอนุสรณ� พรมที

63063005949 นายกฤษณะ หีมลSะ

63063005950 นายพัชรพล ดีประเสริฐ

63063005951 นายเกรียงไกร พิมพ�ทอง

63063005952 นางสาวรุ�งฤดี คุณเชื่อง

63063005953 นางสาวอารีย�ญา จันทาพูน

63063005954 นางสาวกนกรัตน� บํารุงวัตร

63063005955 นางสาวอมรวดี สีหานาม

63063005956 นางสาวอัญธิกา เหมปLMน

63063005957 นางสาวปLญญารัฐ พรมมี

63063005958 นางสาวอัญญาภรณ� กลับกังวาล

63063005959 นางสาวศิรินารถ ทองแพง

63063005960 นางสาวสกุณตลา ปKดตาทะโน

63063005961 จ�าอากาศเอกนครินทร� สุภานันท�

63063005962 นางสาวพวงเพชร เพชรตะก่ัว

63063005963 นายอรรถชัย แพงพิศ

63063005964 นางสาวเนตรนรินทร� แสงสุข

63063005965 นางสาววราภรณ� มณีวงค�

63063005966 นางสาวทิวาพร ชื่นชม

63063005967 นายอานนท� ดีหนองแวง

63063005968 นางสาวกชกร กตเวทิตาธรรม

63063005969 นางสาวสิรินภา โกสุระ

63063005970 นางสาวชิดชนก รุจิฤทธ์ิ
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63063005971 นางสาวธัญลักษณ� หนูเทศ

63063005972 นางสาวนิศารัตน� แช�มเชื้อ

63063005973 นายวุฒิพันธ� สัจจนวน

63063005974 นางสาวน้ําผึ้ง สิงห�กุล

63063005975 นางสาวกัญญารัตน� หิมะคุณ

63063005976 นางสาวพัชรินทร� หว�างพุฒ

63063005977 นางสาวศิริลักษณ� สาลีพันธ�

63063005978 นางสาวอรทัย กุชโร

63063005979 นางสาววรภรณ� ดวงสุวรรณ�

63063005980 นางสาวพิมพิมล สีโสม

63063005981 นางสาวฐิตารีย� แก�วประสิทธ์ิ

63063005982 นายธราธร ศรีวิศาลภพ

63063005983 นายอดุลย� ไกรวาส

63063005984 นายดนัย ศรัทธารมย�

63063005985 นางสาวปาลินี วงศ�เมือง

63063005986 นางสาวดลนภัส ชัยสิทธ์ิ

63063005987 นางสาวสภัศวรรณ ตรีศิลสัตย�

63063005988 นางสาวชญาดา สุขวิชัย

63063005989 นางสาวประภาภรณ� กัณทะวงค�

63063005990 นายเทพพิทักษ� สร�อยสูงเนิน

63063005991 นางสาวกชพร บุญธิแสง

63063005992 นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน�

63063005993 นายขัตติยะณัฐ มาฤทธ์ิ

63063005994 นายณพวัฒน� จินตเวชศาสตร�

63063005995 นางสาวจุฑามาศ จีนา

63063005996 นายสิรทิตา พงษ�โสภา

63063005997 นางสาวชนิสรา ฤกษ�ยาม

63063005998 นางสาวจารุณี ชัยศรี

63063005999 นางสาวรจนา น�อยสอน

63063006000 นางสาวทัศนาพร คําน้ําเที่ยง
หน�า 200 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063006001 นางสาวจิรพรรณ ทวีสุข

63063006002 นายศักด์ิชัย ไชยอะทะ

63063006003 นางศรีกัลญา เรืองเกษม

63063006004 นางสาวนุชนาถ พิพรพงษ�

63063006005 นางสาวมาลัยพร พันโคตร

63063006006 นายวัฏจักร สบู�ดา

63063006007 นางสาวนาตยา สานุสันต์ิ

63063006008 นางสาวฐิติมา จันทปLญญา

63063006009 นางสาวสุพัตรา หุ�นอินทร�

63063006010 นายพีรพัฒน� หิรัญธารา

63063006011 นางสาวสุพิชชา ฟLกแฟง

63063006012 นางสาวปรียานุช ขวัญอยู�

63063006013 นางสาวกุสุมา ศรีเกษม

63063006014 นางสาวอนงนุช ลีตานา

63063006015 นางสาวปุณณลักษณ� สุขได�พึ่ง

63063006016 นางสาวทอฝLน สีวิชัย

63063006017 นายอภิชาติ ทิพย�โอสถ

63063006018 นายพีรภัค เพ็งงาน

63063006019 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวันวิสา มณีดํา

63063006020 นายพชรพล เพ็ชรสินธพ

63063006021 นางสาวกัญชิตา เอกะกุล

63063006022 นางสาวทิพย�วรรณ ย้ิมสอาด

63063006023 นายชวลิต พรมที

63063006024 นายสุนทร โกตน

63063006025 นางสาวพิมพ�ปวีณ� อนุสุริยา

63063006026 นายทินภัทร ช�างเนียม

63063006027 นางสาวเจนจิรา วงษ�มหาวรรณ�

63063006028 นางสาวจิดาภา พานิชย�วัฒนานนท�

63063006029 นางสาวคชาภรณ� เพ็ชรศิริ

63063006030 นางสาววิลาสิณี โกมล
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63063006031 นายชนาธิป ชูจิตร�

63063006032 นายสิทธิโชค อินทศรี

63063006033 นางสาวรวีวรรณ เมธสาร

63063006034 นางสาวกนกพร ไชยจันดา

63063006035 นางสาวปKยะนันท� จันทวสุ

63063006036 นางสาวเมธินี ภาษิต

63063006037 นางสาวสุภัทรา ชื่นชอบ

63063006038 นายภาณุวัชร แสนนอก

63063006039 นางสาวอรทัย วงษ�สีทา

63063006040 นางสาวอรวรรณ ชาวนา

63063006041 นายจิรวัฒน� เมืองราช

63063006042 นางสาววราภรณ� บุญสนอง

63063006043 นายณัฐดนัย เงินคํา

63063006044 นางสาวกนกกร ศิริโสดา

63063006045 นางสาวกฤติยา คํามณี

63063006046 นางสาวสุพัตรา ต�างศรี

63063006047 นายณัฐพล มากทรัพย�

63063006048 นางสาวนาเดีย บินมา

63063006049 นางสาวอาจารี จันทร�ไชย

63063006050 นางสาวมธุรดา ปองไป

63063006051 นายอาณัติ อังกุรเศรณี

63063006052 นายปKยพันธ� แก�วล้ํา

63063006053 นางสาวทิพย�ยาภา บุตสิโมง

63063006054 นางสาววิภาพร ฟอนก่ิง

63063006055 นายกฤษดา พิมพ�ไกรดี

63063006056 นางสาวภัทรานิษฐ� ต�นวิบูลย�ศักด์ิ

63063006057 นายธนกร เพชรงาม

63063006058 นางสาวอารยา สิทธิวงศ�

63063006059 นายกัญจณ� ตรีเนตร

63063006060 นางสาวกาญจนา ภู�คล�าย
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63063006061 นางสาวประกายฝน ศรัทธาธรรม

63063006062 นางสาวอภิกุล เบ�าคํา

63063006063 นายชัชนนท� ช�วยจันทร�

63063006064 นางสาวสกุลกานต� เหมทานนท�

63063006065 นางสาวศุจีพัชร ทองพันธุ�

63063006066 นางสาวโสรยา นาสิงห�

63063006067 นางสาวไอลดา เตชะศรี

63063006068 นางสาวดวงรัตน� เหลืองแก�

63063006069 นายสรายุทธ ติสม

63063006070 นางสาวนฤภร ไซร�สุวรรณ

63063006071 นายเจษฎา จีนสุนทร

63063006072 นายบัณฑิตา งามวงค�

63063006073 นายสิงหนาถ ชัยวุฒิกร

63063006074 นายอิทธิชัย ธุวะโชติ

63063006075 นางสาวจริญญา ทองมี

63063006076 นางสาวสุชญา เจริญบูรพา

63063006077 นางสาวณธษา ขาวหอม

63063006078 นายธนโชติ คงแสง

63063006079 นางสาววัชรินทร� แจ�มคล�าย

63063006080 นางสาวฐิติมา ปKPนประเสริฐ

63063006081 นายมูฮําหมัดไฟซาล มามะ

63063006082 นายฐิตินันท� นรารักษ�

63063006083 นางสาวรัตนาพร ไชยสาร

63063006084 นายวิวัฒน� พะวงษ�

63063006085 นางสาวนภาพร แสวงทรัพย�

63063006086 นายอุเทน คงเอียง

63063006087 นายพงษ�ศักด์ิ ต้ังจตุรัสตระกูล

63063006088 นางสาวรพีพรรณ ลบแท�น

63063006089 นางสาวจตุพร มีจิตร

63063006090 นางสาวผจงจิต พรหมรักษ�
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63063006091 นางนงนุช พันธุ�ประเสริฐ

63063006092 นางสาวดวงใจ เตียวติ

63063006093 นางสาวชนาธินาถ หมัดพวง

63063006094 นางสาวณิชาภัทร อามาตย�

63063006095 นางสาวพิสมัย พุฒซ�อน

63063006096 นางสาวผุสดี ผาลี

63063006097 นางสาวปรรศมล อินตSะวัง

63063006098 นายสุชาญ อาลีอุสมาน

63063006099 นางสาวณัฐนิช เพ็ชรคุ�ม

63063006100 นายธนัท ศรีคําภา

63063006101 นายณัฐวุฒิ สายสดงาม

63063006102 นางสาวสุกัญญา อาษา

63063006103 นางสาวปKยพร เพ็งบุญ

63063006104 นายมานิตย� วิชัยพรม

63063006105 นางสาวอภิชยาภัทร� โชติวิภูนิภัทร�

63063006106 นายวิษณุ ภักดีทา

63063006107 นายธีรภัทร คําไกร

63063006108 นางสาวอภิญญา สามี

63063006109 นางสาวจิระพร รุ�งเรือง

63063006110 นายอนันต�กร ศรีบรรยงค�

63063006111 นางสาวฉัตรทิวา อินทะจักร�

63063006112 นายธนนันท� ท�าม�วง

63063006113 นางสาวนิติมา คําตรี

63063006114 นางสาวปาริชาติ วงศ�เมืองจันทร�

63063006115 นางสาวจุฑาพร สวัสดิพันธ�

63063006116 นางสาวศรัณย�พร ผูกโอสถ

63063006117 นายพีรวุฒิ ปุยงาม

63063006118 นางสาวสุนิสา นามวงษา

63063006119 นายอลงกต วงศ�หม่ัน

63063006120 นางสาวภัณฑิรา วงศ�สวรรค�
หน�า 204 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063006121 นางสาวภัทรภา ดาทอง

63063006122 นายสุขสันต� ลือแสนทวีทรัพย�

63063006123 นางสาวฉัตรฏาภรณ� สุขเจริญ

63063006124 นางสาวกิตติพร บุญมาเลิศ

63063006125 นางสาวจิดาภา โตเขียว

63063006126 นางสาวทัศนีย� คะปานา

63063006127 นายธีรภัทร ทองอินทร�

63063006128 นางสาวธัญญนารี สกุลนคร

63063006129 นางสาวอันฐิกา นาคโถม

63063006130 นางสาวทิพย�จุฑา จินากูล

63063006131 นางสาวระพีพรรณ ชัยเนตร

63063006132 นายษัษฐบุรุษ ตันเจริญ

63063006133 นางสาวอนุสรา พูลศิลปX

63063006134 นางสาวพัชราภรณ� เรืองเดช

63063006135 นางสาววัธภาลักษณ ธีระกุล

63063006136 นางสาวอรุณี จูชาวนา

63063006137 นายมารุต บินสะเล

63063006138 นายศิริศักด์ิ วัฒนคณิต

63063006139 นางสาวอลิสา สามารถ

63063006140 นายนนท�สฤษด์ิ โภคทรัพย�

63063006141 นายอํานาจ ทองแจ�ม

63063006142 นางสาวสุจิตรา สวัสดี

63063006143 นายนคร กอยขุนทด

63063006144 นางสาวธัญภัทร� เหลืองอ�อน

63063006145 นางสาวสุจิตรา งามกิจ

63063006146 นายคณาธิป สอนเสนา

63063006147 นายสัมฤทธ์ิ ตรีทิพย�

63063006148 นายวีระยุทธ จันทํา

63063006149 นางสาวมยุรา จันโทวงค�

63063006150 นางสาวสุภัสสรณ� เข็มประดับ
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63063006151 นางสาวเนธิษา นักการรอง

63063006152 นางสาวกฤติยา ทอนสูงเนิน

63063006153 นางสาวพิชญ�สินี โสภณ

63063006154 นายวสุ งานเกณฑ�

63063006155 นายเอกสิทธ์ิ ดวงทิพย�

63063006156 นางสาวแสงมณี อู�ศิริ

63063006157 นายติรนนท� สุ�มมาตย�

63063006158 นางสาวสุชานันท� ครองบุ�งคล�า

63063006159 นางสาวจิรัชญา พัฒนาวุฒิวงศ�

63063006160 นางนรินทร ชนะศรี

63063006161 นางสาวจริยา ละครพล

63063006162 นางสาวศิลัดดา สมบัติมี

63063006163 นางสาวศรัญย�พร แก�วโชติ

63063006164 นางสาวกชพร คนล่ํา

63063006165 นางสาวชรินรัตน� ศิริแก�วเลิศ

63063006166 นางสาวเกษร สุดสุข

63063006167 ว�าที่ ร.ต.สมทบ สมพงษ�

63063006168 นางอริญชย�ปวีร� มะลิซ�อน

63063006169 นางสาวจิราพร ชัยดิษฐ�

63063006170 นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร�

63063006171 นางสาววิไลวรรณ พลรักษา

63063006172 นางสาวสุภาวดี สมฤทธ์ิ

63063006173 นางชาลินี ยอดสว�าง

63063006174 นางสาวนันทวัน นันทากุล

63063006175 นางสาวปKยะนันท� เจนรอบ

63063006176 นายดุสิต ศรีศุภวุฒิ

63063006177 นายอภิวัฒน� พงษ�สุภา

63063006178 นายนนทพร มูลวรรณ

63063006179 นางสาวจุฑามาศ ใจดี

63063006180 นายจักรี คันทะโสม
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63063006181 นางสาววราภรณ� ชินวุฒิ

63063006182 นายศราวุฒิ เหมือนอุย

63063006183 นายวิชชา สุวรรณวรนนท�

63063006184 นางสาวศศิธร วีสม

63063006185 นายนรวีร� นีละไพจิตร

63063006186 นายพสุธร ศรศิลปX

63063006187 นางสาวศิริลักษณ� คงสมกัน

63063006188 นายสมคิด ปLตติศานต�

63063006189 นายพีรพัชฏ� ดวงใจ

63063006190 นางสาววลัยลักษณ� อินทรัตน�

63063006191 นางสาวจันทร�จิรา วรวงค�

63063006192 นางสาวประภัสสร จุลหุ�น

63063006193 นางสาวอ�อยทิพย� พานเงิน

63063006194 นายพละพล เปล�งปลั่ง

63063006195 นางสาวกนกวรรณ บัณฑุเจษฎา

63063006196 นางสาวสุวรรณา อินริน

63063006197 นางสาวพิมนภา ฝาปาฝา

63063006198 ว�าที่ร�อยตรีจินตนา โตมรวัชรินทร�

63063006199 นายอนุชา วงค�สนิท

63063006200 นางสาวฐิติรัตน� เหมทานนท�

63063006201 นายรัตพนธ� เปGนตามวา

63063006202 นายวินัย ภูจอมขํา

63063006203 นางสาวธนัชญา ธรรมเมืองปLก

63063006204 นายอมร บัวทิพย�

63063006205 นางสาวสุพัตรา พรหมมา

63063006206 นางสาวพัชรินทร� ทองนุช

63063006207 นางสาวณัฐนิชา คงเนียม

63063006208 นางสาวกฤษณา สมสกุล

63063006209 นางสาววนิดา พิศนอก

63063006210 นางสาวอามีเนาะห� แก�ววิลัย
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63063006211 นางสาวสิริลักษณ� สมัครบุญ

63063006212 นายยุทธนา เสนีลาด

63063006213 นางสาวผกามาส ศิริสวัสด์ิ

63063006214 นางสาวดวงทิพย� เส�งทั่น

63063006215 นายอรรถพล ทองดี

63063006216 นายณัฐกิตต์ิ นวลสุวรรณ�

63063006217 นางสาวนภาพร พิมพาลัย

63063006218 นางสาวปภาวรินทร� ชาญวานิชกุล

63063006219 นางสาวดวงกมล ฉันคนุช

63063006220 นายวิเชียร แสงคํา

63063006221 นายพลชวิชญ� สิงห�สมบัติเตชะ

63063006222 นางสาวสุดารัตน� กลั่นรักษา

63063006223 นางสาวจิรัชญา รอยรัตน�

63063006224 นางสาวไพลิน วงค�โซ

63063006225 นางสาวสิริกานดา นัคเรศ

63063006226 นายชัยชนะ ทรัพย�รักษา

63063006227 นางสาวอารียา สง�างาม

63063006228 นายศักด์ิสิทธ์ิ เงินกลั่น

63063006229 ว�าที่ร.ต.หญิงภัทรวดี แห�สถิตย�

63063006230 นางสาวสุฐิตา สัชชานนท�

63063006231 นางสาวเหมวรรณ มงคล

63063006232 นายฟQามีชัย ศรีตะวัน

63063006233 นางสาวสุภาภรณ� ขัดทะเสมา

63063006234 นางสาววนิดา โสกําปLง

63063006235 นางสาวณัฐจรีย�พร ชุมทอง

63063006236 นางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช

63063006237 นางสาวสุดธิดา แผ�นทอง

63063006238 นางสาวพณิฎา วิชิตโชติ

63063006239 นายปราการ กลั่นอ่ํา

63063006240 นางบุษบง จันทรศรี
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63063006241 นางสาวพิมพ�อัปสร กุหลาบซ�อน

63063006242 นางสาวธณัณพัชร� ปKจดี

63063006243 นางสาวสุพัตรา สาช�อฟQา

63063006244 นางสาวดวงหทัย เสาวคนธ�

63063006245 นายพชรพล ปาวิชัย

63063006246 นายทรงกลด ตันประเสริฐ

63063006247 นายวรวุฒิ แก�วบัวดี

63063006248 นางสาวสุนิสา ปKPนสุวรรณ

63063006249 นางสาวฉันทนา แพรสุวรรณ

63063006250 นางสาวพิชญานิน เพ็ชรหึง

63063006251 นางสาวอรณิช ยุทธสุขประเสริฐ

63063006252 นางสาวสุจิณณา ทรารมย�

63063006253 นายปาณวัฒน� ซุยซวง

63063006254 นางสาวมาลีวัลย� สะและหมัด

63063006255 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมพูล

63063006256 นางสาวพิชญาวี เด�นดวง

63063006257 นางสาวพัชรี กรุอน�อย

63063006258 นางสาวปKยวรรณ พุกเปYPยม

63063006259 นางสาวขวัญกมล เครือคล�าย

63063006260 นางทัศนีย� เขียวเหล็ก

63063006261 นางสาววราภรณ� คําแก�ว

63063006262 นายนิมิตร ชมภูพื้น

63063006263 นางสาวถวิกา เฟOPองทรัพย�

63063006264 นายปฏิวัติ เหล�าวงษี

63063006265 นางสาวขวัญหทัย นิติสวน

63063006266 นางสาวจุฑามาศ กําริสุ

63063006267 นางสาววิสา สําราญดี

63063006268 นางสาววรรณวิศา วัดสิงห�

63063006269 นางสาวเขมรุจิ บุญภักดี

63063006270 นายสันติชนข� สุคนธ�ทองเจริญ
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63063006271 นางสาวปณิตา ศรีบัว

63063006272 นางสาวสุพรรณี จันทร�ภักด์ิ

63063006273 นางสาวอมรรัตน� นาแก

63063006274 นายสมณะ รตินรภัทร

63063006275 นายพงศพัศ ชลาลัย

63063006276 นางสาวกิตติมา สุวรรณภา

63063006277 นางสาวนิลมัย ดวงมาลา

63063006278 นายฉัตรชัย อทะจา

63063006279 นายธีระพล ฉายบัณดิษฐ�

63063006280 นางสาวชโลทร เจริญการ

63063006281 นางสาวนฤมล แก�วพิทักษ�

63063006282 นายวีระวุฒิ แก�วสาร

63063006283 ว�าที่ร�อยทรัพย�ทวี ชัยวงศ�

63063006284 นางสาววาสนา เทศนา

63063006285 นางสาวเสาวลักษณ� วัฒนาสมบุญดี

63063006286 นางสาวกนกพร ย่ิงรุ�งเรือง

63063006287 ว�าที่ ร.ต.ภัทคม เมนไทยสง

63063006288 นางสาวปุณยาพร เพ็งพันธ�

63063006289 นางสาวผุสชา ห�างภัย

63063006290 นายเพรชรัตน� ฤทธ์ิคํารพ

63063006291 นางสาวกาญจนา จันทรศรี

63063006292 นางสาวปานิสา จ่ันเจริญ

63063006293 นางสาวลลนา สังข�ถ�วง

63063006294 นางสาวภัคจิรา เจริญสุข

63063006295 นางสาวผกากรอง เกิดสุข

63063006296 นางสาวบุษยากร ทิมพูล

63063006297 นางสาวเกียรติสุดา ชื่นบาน

63063006298 นางสาวแพรวนภา บิณฑะ

63063006299 นายสมศักด์ิ สารบัว

63063006300 นายกิตติพงษ� ชัชวาลโชคทรัพย�
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63063006301 นางสาวนิภาดา กองแก�ว

63063006302 นายพิริยุต ประศาสน�ศิลปX

63063006303 นางณัฐปาณี มากกล่ํา

63063006304 นางสาวสุภานันท� จันทร�ปLญญา

63063006305 นางสาวธนภรณ� บุญเลิศ

63063006306 นางสาวรัตนาภรณ� ผลวิจิตร�

63063006307 นางสาวโชติกา รัศมี

63063006308 นางสาวนุชนาถ ภูธร

63063006309 นางสาวสุมาลิน ทิวาคํา

63063006310 นางปLญจรี กลับชม

63063006311 นายพชร ใจอารีย�

63063006312 นายชาตินรินทร� ประทุมชาติ

63063006313 นายรัฐพล สังขมณี

63063006314 นายทศพร ตุ̂ยเจริญ

63063006315 นางสาวภาณีณัฏฐ� ปรียธนานนท�

63063006316 นางสาวอทิตยา ช�างก�อ

63063006317 นางสาวเกศแก�ว เกลี้ยงรส

63063006318 นายสุทธิพงศ� สุภาพ

63063006319 นางสาวกรรณิการ� แปQนทอง

63063006320 นางสาวกนกพร ศรีตระเวร

63063006321 นางสาวอัมภิกา บางโป]ง

63063006322 นางสาววนิดา เสาร�วงษ�

63063006323 นางสาวศิริลักษณ� เหมือยพรม

63063006324 นางสาวพัฒน�นรี ชากะจะ

63063006325 นางสาวศจีวรรณ วงษ�บุญธรรม

63063006326 นางสาวพลอยประดับ จูเกต

63063006327 นางสาวสุชัญญา มิลาวรรณ

63063006328 นายเทพทัต สุภาไชยกิจ

63063006329 นางสาวเจนจิรา แก�วฉาย

63063006330 นายอาวุธ สามี
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63063006331 นางสาวดวงพร เรืองสุวรรณ

63063006332 นางสาวธิดารัตน� ชุมปLญญา

63063006333 นางสาวศิริวรรณ สงวนศิลปX

63063006334 นายคุณานนท� เพ็งปฐม

63063006335 นางสาวจันทิมา แก�วสุพรรณ

63063006336 นางสาวอินทิรา แก�วมะณี

63063006337 นายพงศกร รัตนวราหะ

63063006338 นางสาวฤทัยทิพย� สมบูรณ�

63063006339 นางสาวปราลี พิณแพทย�

63063006340 นางสาวเรวดี บุญจันศรี

63063006341 นางสาววิภาภรณ� ทาทิตย�

63063006342 นายสิทธิพัต ภานุทัศน�

63063006343 นางสาวมนัสนันท� วงค�กําภู

63063006344 นางสาวณัฐชญา แก�วเกลี้ยง

63063006345 นางสาวมุทิตา อร�ามรุ�งทรัพย�

63063006346 นายธนพงศ� เอี่ยมอ�อน

63063006347 นางสาวภรณ�ทิพย� เตียวเจริญ

63063006348 นางสาวรจนา ส�านสิงห�

63063006349 นายวาริส เทียนทองดี

63063006350 นายอังคาร วงศ�เกียรต์ิมณี

63063006351 นางสาวพัชญา รัตนรักษ�

63063006352 นางสาวภัทรวรรณ ปะระใจ

63063006353 นายอุซามะห� อับดุลเลาะห�

63063006354 นางสาวพัชรพร วิเท

63063006355 นางสาวธิดาวรรณ� อําประเสริฐ

63063006356 นางสาวเนตรณรินทร� เกิดแกร

63063006357 นางสาวธนัญญา สีหัดสา

63063006358 นางสาววนิดา คํามูล

63063006359 นายวิเชียร จํานงเพียร

63063006360 นางสาวนันท�นภัส สุขมี
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63063006361 นายวุฒิพงษ� ยวงทอง

63063006362 ว�าที่ ร.ต.เดชณรงค� ไชโย

63063006363 นายเจษฎา วงศ�จีน

63063006364 นางสาววาสนา ด�านคําแพง

63063006365 นายมนตรี บัลลังก�เดช

63063006366 นางสาวพีรชญา นันต้ือ

63063006367 นางสาวพัชรี วิชัยพรม

63063006368 นางสาวปLทมนิภา ไหว�พรหม

63063006369 นายณพวัฒน� ตัญกาญจน�

63063006370 นางสาวกสิณา สง�าเดช

63063006371 นายภัทรพล วิชาชัย

63063006372 นางสาวณัฐฌา โตSะยี

63063006373 นางสาวฐิติมา ภักดีวุฒิ

63063006374 นางสาวนราวดี หีบพิมาย

63063006375 นางสาวพัฒนี มีแยบ

63063006376 นางกิตยาภรณ� ดุรงค�กาญจน�

63063006377 นางอรพิน ช�างชนะ

63063006378 นางสาวอาภาพร กังขอนนอก

63063006379 นายอัครวินท� อินทรคุปต�

63063006380 นางสาวอรุณกมล นิติสวน

63063006381 นายราชภูมิ เนตรเขมา

63063006382 จ�าอากาเอกเฉลิมชัย ประวัติ

63063006383 นายรัตนชัย ภิรมย�รักษ�

63063006384 นางสาวผกามาส ชัยยูประถัมภ�

63063006385 นางสาวจีรภัทร� วงษ�เจริญ

63063006386 นางสาวอัญชิษฐา โพธิวงษ�

63063006387 นางสาวกุสุมา มานโสม

63063006388 นางสาวนวรัตน� ยินดีสิงห�

63063006389 นางสาววัลย�ลิยา มุ�งการงาน

63063006390 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพล พิทักษ�ศิลปX
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63063006391 นายอธิคม วีระนนท�

63063006392 นางสาวเมธิรา กระมีมูล

63063006393 นางสาวเมทินี ทศพร

63063006394 นางสาวกุลจิรา สิงห�ชุมพร

63063006395 นางสาวอารยา สิทธิมงคล

63063006396 นางสาวทัศนีย�พร มุกดา หาญ 

63063006397 นางสาวนพวรรณ บุญชู

63063006398 นายพฤฒิกาญจน� ต้ังพจน�ทวีพร

63063006399 นายกิติศักด์ิ แสนทวีสุข

63063006400 นางสาวเนรัญชลา รามจะตุ

63063006401 นายวรากร บ�ายเจริญ

63063006402 นางสาวรวิภา อดิษะ

63063006403 นางสาวปวีณา อินทโชติ

63063006404 นางสาวสุรีพร คู�คิด

63063006405 นางสาวประภาพร นามบุญลือ

63063006406 นางสาวฤทัยกมล ทองอ�อน

63063006407 นางสาวพัชรี น�อยจินดา

63063006408 นางสาววาสนา ทองเสี่ยน

63063006409 นางสาวจิราวรรณ คุ�มวงษ�

63063006410 นางพรศิล ทองเลิศ

63063006411 นางสาวพรรณพัชร จูห�อง

63063006412 นางสาวปริษา ภิญญาจิรกุล

63063006413 นางสาวทิพวรรณ พ่ึงเกษม

63063006414 นางสาวอรณา ถาวรนันท�

63063006415 นายภานุวัฒน� ศิริรักษ�

63063006416 นางสาวภัสรา วงศ�สุรินทร�

63063006417 นางสาวสุวรรณนีย� เพ็งพิน

63063006418 นายณัฐวุฒิ คูสกุล

63063006419 นายกฤษณ กันหาวัก

63063006420 นายณัฐชัย บุญสอน
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63063006421 นางสาวกาญจนา ศรีปราชวิทยา

63063006422 นายนพดล หนูพรหม

63063006423 นายกฤษดา บัวสละ

63063006424 นางสาววรินทร เผ�าพงษ�

63063006425 นางสาวเสาวณีย� ศรีเหมือนทอง

63063006426 นางสาวรัตนา อุทธา

63063006427 นางสาวศิรินพร ปQอสาย

63063006428 นางสาวแสงดาว ก�อมขุนทด

63063006429 นางสาวมะลิสา คําใสแสง

63063006430 สิบเอกจักรพันธุ� จุลมุสิ

63063006431 นางสาวจุฑามาศ ลบศรี

63063006432 นายอรุณชัย ลาลุน

63063006433 นางสาวภัสรา เวียงสิมมา

63063006434 นางสาวสิริลักษณ� ภู�ถนนนอก

63063006435 นางสาวอรอุมา พุทธศรี

63063006436 นางสาวณัฐชากร ธรรมมา

63063006437 นางสาวจิรัปภา ปKยะไพร

63063006438 นางสาวอุไรรัตน� เขม�นงาน

63063006439 นายไชยวัฒน� สัมฤทธ์ิ

63063006440 นางสาวรัตนา สาหร�ายทอง

63063006441 นางสาวกุสุมา คําบุญเกิด

63063006442 นางสาวมัลลิกา แก�วเหลา

63063006443 นางอภิญญา สุวรรณ�ดวง

63063006444 นางสาวณัฐกานต� บุญหิรัญ

63063006445 นางสาวภัทรสุดา ปLญจาระ

63063006446 นางสาวนันทนา วรรณสูญ

63063006447 นางสาวสุจารีย� ทีสุกะ

63063006448 นายจักรี อาษาดี

63063006449 นางสาวเบญจวรรณ ภูดาย

63063006450 นางสาวเกศินี กฤษสุวรรณ
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63063006451 นายวงศ�ธร พาลาด

63063006452 นางสาวเดือน อาจสูงเนิน

63063006453 นางสาวสกุลรัศม� ยวงสอาด

63063006454 นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน

63063006455 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐกานต� บุญประกอบ

63063006456 นางสาวระพีพัฒน� จําปาทอง

63063006457 นางสาวธมลพรรณ พลจันทร�

63063006458 นางพัชชา ซัลบิโน

63063006459 นางสาวกาญจนา แว�นศิลา

63063006460 นายศรัณย�ภัทร ปฏิพัฒนพงศ�

63063006461 นายวัชระ สถาวรนันท�

63063006462 นางสาวกัญญารัตน� ฉํ่ากลาง

63063006463 นางสาวชมพูนุท วงษ�โสพนากุล

63063006464 นายศรายุทธ ดํามินเสส

63063006465 นางสาวรุ�งระวี แดงทอง

63063006466 นางสาววราพร บูรณ�เจริญ

63063006467 นางสาวผุสนี สมพามา

63063006468 นายทนงศักด์ิ ทองไชย

63063006469 นางสาวรัตนมน สุขชํานาญ

63063006470 นายศุภกิจ รุ�งฟQา

63063006471 นายอนุรักษ� วงนะทิ

63063006472 นางสาววราภรณ� กึกก�อง

63063006473 นางสาวฐาปพัฒณ� อมาตย�มนตรี

63063006474 นางอําพร เบ�าเงิน

63063006475 นายณัทราพงศ� สมใจ

63063006476 นางจิตติมา ย่ิงยงค�

63063006477 นายนําพล สุขสมพงษ�

63063006478 นางสาวสุพรรษา เม�นสุวรรณ�

63063006479 นางสาวมัทนา รูปโลก

63063006480 นายจักรพันธ� หิ้งทอง
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63063006481 นางสาวมัลลิกา โสภา

63063006482 นางสาวสุธิดา ช�อดารา

63063006483 นางสาวศศิธร ยาวีระ

63063006484 นายธงรบ สุวรรณเสนีย�

63063006485 นายอนุพงษ� ภาคกุล

63063006486 นางสาวปุณยวีร� ภูดิศจุลเศรษฐ�

63063006487 นายศุภชัย ภูครองพลอย

63063006488 นางสาววรรณพร พานทอง

63063006489 นางสาวสุทธาวรรณ จันดา

63063006490 นางสาวศศิณา พรหมถนอม

63063006491 นางสาวนิตย�อนงค� พันเกียรต์ิ

63063006492 นายณัฐพล กุระปะ

63063006493 นายณัฐวุฒิ หลงนิยม

63063006494 นายจําลอง วริวงค�

63063006495 นายศิวกานต� มาสันเทียะ

63063006496 นางสาวธิติสุดา เกตุมา

63063006497 นางสาววนัชพร ลียะตา

63063006498 นายสิทธิกร วัฒนะ

63063006499 นางสาววรรณวนัช สุวรรณรินทร�

63063006500 ว�าที่ร�อยตรีคํารพ ทองธวัช

63063006501 นางสาววราพรรณ พรหมสุวรรณ�

63063006502 นางสาวเยาวภา เขาลาด

63063006503 นางสาวรัตติญา เจียงพุดซา

63063006504 นางสาวอาภัสรา รัตนกุญชร

63063006505 นางสาวปLทมา อร�ามเรือง

63063006506 นายจักรพงษ� วิญญรัตน�

63063006507 นายไม�สัก ทองสอน

63063006508 นางสาวมัทนา โพธ์ิศรีดา

63063006509 นางสาวณิชาภา มะฮูเซ็น

63063006510 นางสาวโสรยา จันทร�แดง
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63063006511 นางสาวนภสร กนกวัฒนะพันธุ�

63063006512 นางสาวอรยา ศรีคงเพ็ชร

63063006513 นางสาวจารุวรรณ ศาสตร�กระจ�าง

63063006514 นายกิตติพงษ� สุขสมบูรณ�

63063006515 นายพรเทพ เเสงลบ

63063006516 นายเฉลิมชัย ก�อนเพ็ชร�

63063006517 นางสาวเขมิกา แสงคํากุล

63063006518 นางสาวจรินธร หาญพิทักษ�

63063006519 นายศิริชัย มากศิริ

63063006520 นางสาวเมทิดา สถิรเศรษฐ

63063006521 นางสาวอรทัย ศรีวิเชียร

63063006522 นางสาววิลาศิณี เรไร

63063006523 นางสาวอารีวรรณ แก�วประดับ

63063006524 นางสาวนริณี ปLจฉิมนันท�

63063006525 นายพีรวัส ท�าประเสริฐ

63063006526 นายนพรัตน� วิถี

63063006527 นางสาวญาณิศา อินทยงค�

63063006528 นายเนติพงษ� น�อยประเสริฐ

63063006529 นางสาวปวีณา จงหาญ

63063006530 นางสาวชนารัญช� สาริกภูติ

63063006531 นายอธิคม จําเริญนาม

63063006532 นางสาววิชุดา บุญพรม

63063006533 นางสาวสุนิศา ประพันธ�เลิศ

63063006534 นางสาวอัจฉราภรณ� พะวงค�จิตร�

63063006535 นางสาวพัชรา สอนแพง

63063006536 ว�าที่ร�อยตรีหญิงธิติมา ดาวเรือง

63063006537 นางสาวอภิญญา จ�าทัน

63063006538 นายสมภพ แสงอนันต�

63063006539 นางสาวปทิตตา คงเพ่ิม

63063006540 นางสาวกัลยรัตน� เพ็งกับหนู
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63063006541 นายสถิรวิชญ� ภูมิศรีจันทร�

63063006542 นายอนุสรณ� ไชยจันทร�

63063006543 นางสาวอรพรรณ เพนินศรี

63063006544 นางสาวช�อทิพย� ทิฉลาด

63063006545 นางสาวณัฐรินทร� กันทะเขียว

63063006546 นางสาวภัทรพร สุขเกษม

63063006547 นางสาวอินทิรา จิตรเย็น

63063006548 นางสาววรรณภา ประครองพันธ�

63063006549 นางสาวสุทธิดา ดีทับทิม

63063006550 นางสาวประวีณา จารยุ�ย

63063006551 นางสาวบุษราคัม คําหาญ

63063006552 นางสาวธนธรณ� รักษ�สุจิตรัตน�

63063006553 นางสาวดวงตา หลีหมัด

63063006554 นางสาวจิณห�นิภา ศิวทัศน�

63063006555 นายพงษ�ธร รุ�งเรืองศุภรัตน�

63063006556 นางสาวนราทิพย� อุดมศิลปX

63063006557 นางสาวศิรินาถ หนูฤทธ์ิ

63063006558 นางสาวนัทธ�ธนัน ศรีเกษ

63063006559 นางสาวอังคณา แปQงร่ํา

63063006560 นางสาวเมทินี เทศกูล

63063006561 นายศิวา สุขุม

63063006562 นายชัยณรงค� มะหารักษ�

63063006563 นายฉัตรชัย แก�วตาล

63063006564 นายวรพงษ� สันติศิริ

63063006565 นายภาวัช มาณะพรชัย

63063006566 นางสาวณัฐพร หนูเอียด

63063006567 นางสาวลวิตรา ปLจฉิมางกูร

63063006568 นายภาณุวัฒน� กันยา

63063006569 นางสาวกาญจนา อนุชาด

63063006570 นางสาวจตุพร อินทรพิทักษ�
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63063006571 นางสาวมาริสา ภูเงิน

63063006572 นายนาท เพียทา

63063006573 นายอัครเดช ชงกลาง

63063006574 นางสาวอนุสยา อุ�นอนงค�

63063006575 นางสาวประภาสา งามแก�ว

63063006576 นางสาวก่ิงกาญจน� แก�วบัวดี

63063006577 นางสาวฐิตาภรณ� หินโทน

63063006578 นางสาวไข�ขวัญ ทุมพุฒิ

63063006579 นางสาวอนงค�นาง อุทัยเลิศ

63063006580 นายทศพร ศรีสังข�

63063006581 นางสาวรุ�งทิวา สีน�อย

63063006582 นางสาวรักตาภา ศรีลิโก

63063006583 นางสาวชลริกา สําลีพันธ�

63063006584 นางสาวปKณฑิรา นาบํารุง

63063006585 นางสาวลินดา หุ�นแย�ม

63063006586 นางสาวเกศิณี เจริญผล

63063006587 นายบุญญฤทธ์ิ ทิพย�ศรี

63063006588 นางสาวอธิวรรณ บุญธรรม

63063006589 นายประกาย หลักด�าน

63063006590 นางสาวญาณินท� น�อยสุวรรณ

63063006591 นางสาวจุฑามาศ วัฒนะ

63063006592 นางสาวณัฐริกานต� มณีล้ํา

63063006593 นายธีระฃัย เปYยวัน

63063006594 นางสาวรพีแพรว แปQนปลื้ม

63063006595 นายตฤณธร เล็กพรประเสริฐ

63063006596 นางสาวภาริณี ทับอ่ํา

63063006597 นายภุชงค� พัสดุ

63063006598 นายอากาศ หัสดง

63063006599 นางสาวนริศรา จันทดี

63063006600 นางสาวสุดารัตน� วิปุลากร
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63063006601 นางสาวนันทวัน ดอนทอง

63063006602 นางสาวจิรภัทร เล�ห�สิงห�

63063006603 นางสาวพรรณราย วิมลรัตน�

63063006604 นางสาวประภาพร ถาวรย่ิง

63063006605 นายโสฬส ประสิทธ์ินอก

63063006606 นายนิมิต ภู�ระหงษ�

63063006607 นางสาวโสภิดา พรรัตนพันธุ�

63063006608 นายพีรณัฐ คุณากรพันธุ�

63063006609 นายรุสลัน มาหะ

63063006610 นางสาววรลักษณ� โม�เอม

63063006611 นางสาวพรทิพย� ชาวนา

63063006612 นางสาวจุฑามาศ นาสืบ

63063006613 นางสาวสายฝน คชาวงษ�

63063006614 นายอุเทน พูลสวัสด์ิ

63063006615 นางสาวพรสวรรค� แสนท�าว

63063006616 นางสาวมัลลิกา คณะธรรม

63063006617 นางสาวชณิตา โรจน�ศิริวุฒิกุล

63063006618 นายกิตติศักด์ิ วงอินตา

63063006619 นางสาวกมลชนก วงศ�พยัคฆ�

63063006620 นางสาวณัฏฐนิตย� สุขทอง

63063006621 นายกุลธร พลเสน

63063006622 นายสรวิศ เขียวชะอุ�มงาม

63063006623 นายขจรพัฒน� ชื่นชมน�อย

63063006624 นายเทอดพงษ� สุรินทร�

63063006625 นางสาววราภรณ� ชมภู

63063006626 นางสาวรุ�งราวรรณ จันทร�รอด

63063006627 นางสาวอารยา หนูจันทร�

63063006628 นางสาวนันทิพร ปุริเกษม

63063006629 นางสาวณภัทร มะลิแย�ม

63063006630 นางสาวพราวพริมา แจประดิษฐ�
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63063006631 นางสาวเนตรนภา สมณะ

63063006632 นางสาวสุปรียา อุสาหะ

63063006633 นางสาวสุชาดา จุ�นน�อย

63063006634 นางสาวณิชากร สุขสนตรี

63063006635 นางสาวอรณัชญ� อัจฉราวรรณ�

63063006636 นางสาวจริยาภรณ� มากล้ํา

63063006637 นายสันติภาพ จันทร�มนตรี

63063006638 นายพงศ�พล ภัทรพงศ�พันธ�

63063006639 นายกิตติ กรุดอินทร�

63063006640 นางสาวเนตรนภา ฤทธิรณ

63063006641 นางสาวสรรณสนี เย็นวิชัย

63063006642 นางสาวรุ�งฤดี คงเล็ก

63063006643 นางสาวทรงศรีพัฒน� นราสมโภชกิจ

63063006644 นายเรืองฤทธ์ิ ชุ�มเย็น

63063006645 นางสาววาสนา จันทร�เสน

63063006646 นางสาวศิรินันท� มัคคที

63063006647 นางสาวสิริลักษณ� แตงกระโทก

63063006648 นายศักรินทร� ยอดมณีย�

63063006649 นางสาวนารีรัตน� บุญม่ัน

63063006650 นางสาวรัตนาวดี พวงพุ�ม

63063006651 นางสาวณัฐปวีย� สิงห�โตวงษ�

63063006652 นายรัตน จรัสศรี

63063006653 นางสาวปKยะดา โสภาพรหม

63063006654 นายชาติชาย ขุนกล่ํา

63063006655 นายทรงธรรม สาลํา

63063006656 นางสาวมาลี เพ็ชรัตน�

63063006657 นางสาวสุชาวดี ชูเชิด

63063006658 นางสาวญาณิศฌาน� ชะเอมทอง

63063006659 นางสาวพัชรินทร� เทียมสุวรรณ

63063006660 นางสาวชมภูนุช วิเศษโหาร
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63063006661 นายภพธร ธรรมคํ้าจุน

63063006662 นางสาวศศิพัช เอี้ยววัฒนา

63063006663 นางสาวปKยธิดา แก�วสุพรรณ�

63063006664 นายวิศรุส ไพโรจน�

63063006665 นายอนันต� เก้ือกูลราษฎร�

63063006666 นางสาวกาญจนา กลีบเมฆ

63063006667 นางสาวภูษิตา บุญรักษา

63063006668 นางสาวนฤมล ตะเส

63063006669 นางสาววาฤทธ์ิ คนเพียร

63063006670 นางสาวอาริษา อารีย�สุริยาศักด์ิ

63063006671 นางสาวณัชชา กิมเต็ง

63063006672 นางสาวขวัญสิริ รื่นวงษา

63063006673 นางสาวปพิชญา ปุยละเทิม

63063006674 นายกฤษณะ อุดด�วง

63063006675 นายสุเมธ ฉิมไทย

63063006676 นางสาวธัญชนก กาฬศิริ

63063006677 นางสาวนุชดา ชูนิน

63063006678 นางสาวชินานาฎ ประเสริฐสังข�

63063006679 นางสาวอาทิตยา แสงสาร

63063006680 นางอมรรัตน� เหตานุรักษ�

63063006681 นางสาวศิริกาญน� ผึ้งดี

63063006682 นางสาวสุกัญญา จันทร�เทียม

63063006683 นางสาวเพ็ชรเภรี เจริญสุข

63063006684 นางสาวชลภัคสรณ� สุภาพงษ�

63063006685 นางสาวทิพวรรณ� ก�องกังวาฬ

63063006686 นางสาวสุตติกานต� ดิษฐ�อําไพ

63063006687 นางสาวรัชดา อันทะปLญญา

63063006688 นางสาวจุฑามาส สายเมฆ

63063006689 นางสาวอิงอร วานิชพงษ�พิเชฐ

63063006690 นายณภทร ไตรโพธ์ิ
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63063006691 นางสาวปKยณัฐ บุบผาชาติ

63063006692 นายภากร วิเชียรวรรณ

63063006693 นางสาวอมรรัตน� อมาตยกุล

63063006694 นางสาวณัฐริกา สุขสกุล

63063006695 นางสาวศจีรัตน� ดิษฐ�ศิริ

63063006696 นางสาวกาญจนา ลุลบุตร

63063006697 นายธนพัฒน� กิจเดช

63063006698 นางสาวรักชนก โกสุมสวรรค�

63063006699 นางสาววิมลวรรณ เหลืองสีทอง

63063006700 นางอทิตยา ไชยรบ

63063006701 นางสาวนพรัตน� บุญตาม

63063006702 นางสาววรรณพร สุภากิจ

63063006703 นางสาวอสมา พุคโต

63063006704 นางสาวเจนจิรา น�วมเจริญ

63063006705 นางสาวรัตนา เวชสุขสวัสด์ิ

63063006706 นางสาวอังคณา จะมัง

63063006707 นายชัยวัฒน� ศรีสวัสด์ิพงษ�

63063006708 นางสาววิรัญดา สันเสนาะ

63063006709 นางสาวเสาวนีย� ลิ้มประไพ

63063006710 นายอาทิตย� โชคมณีรุ�งเรือง

63063006711 นางสาวอรวรรณ สาพา

63063006712 นางสาวกนกวรรณ พรหมพินิจ

63063006713 นางสาวฑิคัมพร แซ�เตียว

63063006714 นางสาวธันยพัฒน� สระพิลึก

63063006715 นางสาวศิริพร ลิ้มรังษี

63063006716 นายชลธิศ เฮ็งไล�

63063006717 นายภูกิจ นิธินวกุล

63063006718 นายกรีติวัฒน� เรือนพิมพ�

63063006719 นางสาวอรุณรัชช� เทพลําลึก

63063006720 นางสาวสุรัตน�วดี พรมสุข
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63063006721 นางสาวกัลยาณี เปลี่ยนประเสริฐ

63063006722 นายกฤษดากร เข็มสีดา

63063006723 นางสาวรัญษิณี พ่ึงชื่น

63063006724 นางสาวธัญชนก ขยันสํารวจ

63063006725 นางสาวฟาริดา ไชยวัฒน�

63063006726 นายกิตติศักด์ิ สายโสภา

63063006727 นายวีรยุทธ ไชยธงรัตน�

63063006728 นายณรงค�พล เมืองรื่น

63063006729 นายปฐวี จันทา

63063006730 นางสาวเขมรัชต�ชยา อันแสน

63063006731 นายธีระวุฒิ เนียมสินธุ�

63063006732 นางสาวกุลกัลยา กิติวิริยะชัย

63063006733 นางสาวลลิตา เฮ�าฮู�เที่ยน

63063006734 นางสาวชาริณี หนูแก�ว

63063006735 นางสาวเกวลี คงเกิด

63063006736 นางสาวจิราวรรณ สวยศรี

63063006737 นางสาวสุกฤตา ม�วงจันทร�

63063006738 นางสาวฉัตริญาภัคศ� ภัคพลพิพัฒ

63063006739 นางสาวภิญญา ชWัยสวัสด์ิ

63063006740 นางสาววนิดา หลีกชั่ว

63063006741 นางสาวเบญญทิพย� บริสุทธ์ิ

63063006742 ว�าที่ ร.ต.วรพล สุขญาติ

63063006743 นายเดชา บุตรเพ็ญ

63063006744 นางสาวคุณิตา ปุญยะสาร

63063006745 นางสาวพิมผกา รุ�งสาง

63063006746 นายธีรพงษ� คลังใหญ�

63063006747 นางสาวภัทราพร บัวทรัพย�

63063006748 นางสาวิตรี ทัพผา

63063006749 นางสาวปวีณา กิตติคง

63063006750 นางสาวภูริษชญา กลมเกลี้ยง
หน�า 225 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063006751 นางสาวตวงทอง ญาณทิพย�นิรันดร

63063006752 นางสาวประภาศิริ แสงศร

63063006753 นางสาวจิรธรณ� บุญเพ็ง

63063006754 นางสาวศิรดา มาปQอง

63063006755 นางราตรี เณรน�อย

63063006756 นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ�ผล

63063006757 นางสาวสุชาดา บุญรอดรัมย�

63063006758 นางสาวศิริลักษณ� คุ�มวงษ�

63063006759 นางสาวสาวิตรี อ�างรัมย�

63063006760 นางสาวนิศารัตน� สุระถา

63063006761 นางสาวปวีณา ศรีวงษ�

63063006762 นายจิรภัทร พจน�จริยาพร

63063006763 นางสาวสาลี่ ทุมมี

63063006764 นางสาวธนัญภรณ� คํามุกชิก

63063006765 นางสาวธนาวดี เที่ยงตรง

63063006766 นางสาวเมรี สงนางรอง

63063006767 นายนาวาวี มะเซ็ง

63063006768 นางสาวปKยะดา ราชคาม

63063006769 นางสาววรรณภา พิลาวุธ

63063006770 นางสาวนุสบา ศรีเพ็ชร

63063006771 นางสาวสุภัทรี พรหมประโคน

63063006772 นางสาวน้ําทอง พิมพ�บุญ

63063006773 นางสาวนิตินันท� เพ็ชรรัตน�

63063006774 นางสาวฐิตาพร ชาวนา

63063006775 นายชนาธิป อ�วมเจริญ

63063006776 นางสาวอารีรัตน� สาสมจิตร�

63063006777 นางสาวลดาวัลย� เพียรงาน

63063006778 นางสาวกุลชน ชนะรัตน�

63063006779 นางสาวธวัลหทัย วิถี

63063006780 นายจตุพล มณีสาย
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ระดับปริญญาตรี

63063006781 นางสาวกาญจนาภรณ� เชิดฉิน

63063006782 นางสาวประภาพร พลประสิทธ์ิ

63063006783 นางสาวสาวิตรี คําซาว

63063006784 นางสาวหนึ่งฤทัย กระจาดเงิน

63063006785 นางสาวกาญจนา กิริยาดี

63063006786 นายสุรศักด์ิ บริสุทธ์ิ

63063006787 นายกิตติ ลาดล�าย

63063006788 นางสาวสุรัตตญา ชิณวงค�

63063006789 นางสาวเกษสุรางค� กะกุลพิมพ�

63063006790 นายกฤษดา พาพบโชค

63063006791 นางสาวภาวิกา กรอบจินดา

63063006792 นางสาวสุภารัตน� กองเงิน

63063006793 นางสาวAnusara Chaodorn

63063006794 นางอัจฉรา ลบศรี

63063006795 นางสาวจุฑาทิพ พวงมาลา

63063006796 นางสาวทัศนีย� ธรรมธร

63063006797 นางสาวอัญรินทร� โพธิศิระวงศ�

63063006798 นางสาวอรพรรณ พิมพ�สุวรรณ

63063006799 นายภาณุวิชญ� ถาวรคุณ

63063006800 นางสาวนิชนันท� ดวงคําจันทร�

63063006801 นางสาวปKยะพร สอนคําหาร

63063006802 นางสาววนิดา นาคนาวา

63063006803 นางสาวปฐมพร เนียมน�อย

63063006804 นางศิริพร บุญทัพ

63063006805 นายธวัชชัย กินตาว

63063006806 นางสาวพรรณทิพย� ฆะศิริ

63063006807 นางสาวสรัญญา นันทวัฒน�โสภณ

63063006808 นางสาววงษ�เดือน บ�านยาง

63063006809 นางสาวพิชามญชุ� เหมือนศรี

63063006810 นายกะเสนา บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
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63063006811 นายหิรัญ สวนดอกไม�

63063006812 นางสาวรุจิรา สมเร็จ

63063006813 นางสาวมลิวัลย� ผลประโยชน�ย่ิง

63063006814 นางสาวกนกวรรณ ยุ�นประยงค�

63063006815 นางสาวกาญจนา มีชัย

63063006816 นางสาวกาญจนา ใจวงศ�

63063006817 นางสาวชิตชเนตร บุญเฉลียว

63063006818 นางสาวพัทยา สุวรรณา

63063006819 นางสาวกรรณิกา การะเกตุ

63063006820 นางสาววรรณิภา ทองขาว

63063006821 นางสาวเตชินี นวลบัตร

63063006822 นางสาวนิตยา ฟูบุญมา

63063006823 นางสาวณัชชา อู�พิทักษ�

63063006824 นางสาววิรุฬห�ลักษณ� โสมาพิมพ�

63063006825 นางสาวสิริมา ภูตน

63063006826 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณคํา

63063006827 ว�าที่ ร.ต. หญิงยาจิตรา แก�วดวง

63063006828 นางสาวประภาภรณ� เกณฑ�กระโทก

63063006829 นางสาวสุภัสตรา เยวรัมย�

63063006830 นางสาวเกษมณี วัฒนพรไพโรจน�

63063006831 นายณัฐนันท� ทาหอม

63063006832 นางสาวอนัญญา สุขพงษ�ไทย

63063006833 นางสาวกิตติภรณ� บุญคุ�มครอง

63063006834 นางสาวบุษยา ธงนําทรัพย�

63063006835 นางสาวศุภิสรา ถาโคตร

63063006836 นายดนัย เจนจิตไพบูลย�

63063006837 นางสาวอุมาพร แช�มเจริญ

63063006838 นายปองภพ ตระกูลศุภชัย

63063006839 นายตะวัน อ�วนแก�ว

63063006840 นางสาวสุชัณญา เย็นสบาย
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63063006841 นายพิตตินันท� ปLญญาศิริ

63063006842 นายอาชาวิน ชอบธรรม

63063006843 นางสาวดารณี พลโรม

63063006844 นางสาวศรณ�ธนฉัตร มนูญญรัตน�

63063006845 นายนววีร� รอมลี

63063006846 นางสาวพิมพ�พิศา อินทร�นวล

63063006847 นางสาวณัฏฐณิชา บุตรดี

63063006848 นางสาวสุภาภรณ� สมุดรัมย�

63063006849 นายณัชชพัฒน� วรพัทธ�วิจิตร

63063006850 นางสาววรรณวิสา บุญเสริม

63063006851 นางสาวธิดารัตน� เคนไชยวงค�

63063006852 นายลาเชษฐ� น�อยศรี

63063006853 นางสาวอาภัสนีย� กันธง

63063006854 นางสาวสุนิสา ตาดทอง

63063006855 นางสาวเบญจวรรณ จันมานิจ

63063006856 นางสาวปKยาพร วงศ�คูณ

63063006857 นายวัชรพงษ� คงชุ�ม

63063006858 นายคณพศ บุญอุไร

63063006859 นางสาวละอองดาว ด�วงแก�ว

63063006860 นางกนกพร คงทอง

63063006861 นางสาวสุชาวดี เอื้อใจ

63063006862 นางนันทิตา มงคล

63063006863 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา

63063006864 นางสาวสุพิชฌาย� ธรรมวันนา

63063006865 นายอนุพันธ� โสมนัส

63063006866 นางสาวจิตติญาพร ประจิตร

63063006867 นางสาวศศิฏา พันธุ�พงศ�

63063006868 นายนัฐพงษ� ปุกคํา

63063006869 นางสาววรรณา สุขมาก

63063006870 นางสาวผกาทิพย� งามเกตุสุข
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63063006871 นายสิรวิชญ� แสงสว�าง

63063006872 นายสุประดิษฐ� บรรดิษฐ

63063006873 ว�าที่ร.ต.หญิงศรัญญา บุญฮวด

63063006874 นางกฤตติกา แสงพันธุ�

63063006875 นายพูลทรัพย� สิริสมบูณณ�

63063006876 นางสาวฉัตรฑริกา ธิบดี

63063006877 นายธีรศักด์ิ ชนิดนอก

63063006878 นางสาวพัชรินทร� รุจิรานุกุล

63063006879 นางสาวจันทร�จิรา กุลนอก

63063006880 นายสุกฤษฏ์ิ ชวนเชย

63063006881 นางสาวนริศรา เด�นดวง

63063006882 นางสาวภัสรา โคตรโยธา

63063006883 นายสุทธิพงษ� เสือสา

63063006884 นางสาวรังศิญา วังซ�าย

63063006885 นางสาวศรัณย�พร หนองกระทุ�ม

63063006886 นายตุลาการ สังอ�อนดี

63063006887 นางสาวสุกัญญา จันทะเส

63063006888 นายภัทรยศ สิทธิสร

63063006889 นายอัมรินทร� ศรีลาโล�

63063006890 นางสาวสุภารัตน� ลาโพธ์ิ

63063006891 นางสาวทิยา ปานะดิษฐ

63063006892 นายพันธกานต� เธียรศิริพิพัฒน�

63063006893 นางสาวอุไรรัตน� ทิพย�สิงห�

63063006894 นายสาริน เซ็มมุกดา

63063006895 นางสาวชัญญณัท พิมทอง

63063006896 นายภูวนัด กระแหน�

63063006897 นางสาวสุไอลา มะสาแม

63063006898 นางสาวสายทอง มาตดี

63063006899 นายรัชพล กองอุดม

63063006900 นางสาวมัลลิกา สุทธิสถิตย�
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63063006901 นายนันทชัย ลายทอง

63063006902 นางสาวขนิษฐา นราภรณ�

63063006903 นายสมเกียรติ ผิววงษ�

63063006904 นายวิชาญ การพิมาย

63063006905 นางสาวรจรินทร� สีคาม

63063006906 นางสาวภัทรสุดา มาเจริญ

63063006907 นางสาวชุติมา สุดจํานง

63063006908 นางสาวกรรณิการ� อินจันทร�

63063006909 นายอานนท� นิจรัญ

63063006910 นางสาวสุชาดา นุตตานนท�

63063006911 นางสาวพัชรนันท� กันนิยม

63063006912 นางสาวพุทธชาติ มีมาก

63063006913 นายกาจพล ปานหัตถา

63063006914 นางสาววิไลรัตน� เง็กเอี่ยม

63063006915 นางสาวเสาวลักษณ� จันทรา

63063006916 นางสาวสุรินธร เจริญศรี

63063006917 นายโชคอํานวย งอกคํา

63063006918 นางสาวรัตนา นฤภัย

63063006919 นางสาวปKยะวรรณ เปลี่ยนวงษ�

63063006920 นางสาวณภกร หลุยแสง

63063006921 นางสาวเสาวลักษณ� ประดับศรี

63063006922 นางสาวปนิดา มงคลเคหา

63063006923 นายเมธาสิทธ์ิ ทองคํา

63063006924 นางสาวลัทธวรรณ คะวิลัย

63063006925 นางสาวอาริญา พ�อค�าช�าง

63063006926 นางสาวปาริษา ชัยลา

63063006927 นางสาวนริษา บุญทูล

63063006928 นางสาวธัญลักษณ� สงสวัสด์ิ

63063006929 นายพงศธร เข็มขํา

63063006930 นางสาวฟารีดา ปะดุกา
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63063006931 นางสาวอภิสรา วิภาโตทัย

63063006932 นางสาวพรทิพย� พลขันธ�

63063006933 นายจักรกฤษณ� เสน�หา

63063006934 นายจิรศักด์ิ ธนะขว�าง

63063006935 นางสาวนันทวรรณ เสถียรวุฒิไกร

63063006936 นางสาวปรัญญาพร แก�วของแก�ว

63063006937 นางสาวพนิตนันท� ศรวิชัย

63063006938 นายณัฐพงษ� สุจันทร�

63063006939 นางสาวดารารัตน� กิตติพัฒน�เมธากุล

63063006940 นางสาวสุวิมล พุมเจาะ

63063006941 นางสาวภัณฑิรา กันไชย

63063006942 นางสาวศิริรัตน� สิงหะ

63063006943 นางสาวชลธิชา ดีบุตร

63063006944 นายปKยะรัฐ ท�าวจ�าคํา

63063006945 นายพงศ�ธาริน สืบสวน

63063006946 นางสาวฐิตินันท� เรืองรอง

63063006947 นางสาวสลิลดา ศรีถาการ

63063006948 นางสาวสิรินาถ ขอญาติกลาง

63063006949 นางสาวภิพัชร�อร หันย่ีไล�

63063006950 นางสาวกนกวรรณ ตันติศรีไกรแสง

63063006951 นายภานุวัฒน� โคกกระชาย

63063006952 นายวิชบูล พันธุมสุต

63063006953 นายธีรโชติ สุขวิลัย

63063006954 นางสาวหทัยทิพย� วัฒนพรไพโรจน�

63063006955 นางสาวนันทวัน ใจประเสริฐ

63063006956 นางธัญภัทร ปวงคํา

63063006957 นางสาวกัลยาณี งามแฉล�ม

63063006958 นายอนุชิต สุวรรณปLต

63063006959 นางสาวอรอนงค� ภูมิแสง

63063006960 นางสาวกันยา เมืองอินทร�
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63063006961 นายพงพันธ� ฤทธิกุล

63063006962 นางสาวอภิญญา เวชปรีชา

63063006963 นายเอกชัย ช�างฟอก

63063006964 นายศิวกร ภู�เชี่ยวชาญวิทย�

63063006965 นายณัฐฐ�ดนัย ศรีสุนทร

63063006966 นางสาวยุวธิดา เชียงทอง

63063006967 นายประจักษ� อังคะณา

63063006968 นางสาวชวัลพัชร อุดมผล

63063006969 นายศรชัย ใจเสง่ียม

63063006970 นายพงศกร กิมัง

63063006971 นางสาวฟาริดา เจตน�เขตกิจ

63063006972 นายเอกขัย พันตรา

63063006973 นางสาวชฎาพร อรุณรุ�ง

63063006974 นางสาวณัฐวิภา นิยม

63063006975 นายเอกรัฐ ปLPนกําจร

63063006976 นางสาวสุธาทิพย� ศรีนางทุม

63063006977 นางสาวปานใจ ซันนุ

63063006978 นางสาวสุชานันท� จินตนา

63063006979 นางสาวอรปรีญา โพธ์ิโต

63063006980 นายศุภชัย ปานชารี

63063006981 นางสาววิไลรักษ� จอกแก�ว

63063006982 นางสาววัลลภา รัตนทารส

63063006983 นางสาวจรัญญา วงษ�ชาลี

63063006984 นายจิรันธนิน ธนโชติวรัฐฐากุล

63063006985 นางสาวจันทนิภา ปาเดช

63063006986 จ�าอากาศตรีนัฐพล กิติมศักด์ิ

63063006987 นางสาวอรทัย ปานสิงห�

63063006988 นายสิรภพ ผาลีเสม

63063006989 นายทวีป ตรีหะจินดารัตน�

63063006990 นางสาวณัฐกฤตา แต�มทอง
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63063006991 นางสาวลักขณา ราชพลี

63063006992 นางสาวศิริมล สาระบุตร

63063006993 นางสาวเกตุวดี สุดทอง

63063006994 นางสาววนิดา ทีดงเย็น

63063006995 นางสาววรรณวิชญา คําธง

63063006996 นางสาวธัญรดา สมานบุตร

63063006997 นางสาวอันนา ปานนพภา

63063006998 นางสาวจันทร�ธิวา บุญสนิท

63063006999 นางสาวอาภาภัทร แพงสุพัฒน�

63063007000 นางสาวเสาวณีย� เปลี่ยนประเสริฐ

63063007001 นายธวัชชัย แซ�ฮุย

63063007002 นางสาวกชมน เวชพานิชย�

63063007003 นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง

63063007004 นายอภิชาติ คัดทจันทร�

63063007005 นางสาวนิชานันท� ธิติโรจนกุล

63063007006 นางสาวกุลวลี คงปราโมทย�

63063007007 นางสาวแพรวไพลิน นามโคตร

63063007008 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทธัมโม

63063007009 นางสาวชาลิสา เสียงหวาน

63063007010 นางสาวสุพัตรา ขุนภิรมย�

63063007011 นายนัทธพงศ� มีเงิน

63063007012 นายศิริพงศ� วรอิสรีย�

63063007013 นายเช�าวันสุข โยธารักษ�

63063007014 นายศิวดล ประสงค�สุขสันติ

63063007015 นางสาวธิดารัตน� แสงนิล

63063007016 นายสุทธิศักด์ิ ปLMนทอง

63063007017 นายอภินัน กันประดับ

63063007018 นางสาวกฤษญาภรณ� ดอนมอญ

63063007019 นางสาวพัชรีภรณ� คามะดา

63063007020 นางสาวอภิญญา ไพรหาญ
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63063007021 นางสาวกาญจนา เฉยเจริญ

63063007022 นางสาวณัฐนรี วงษ�เปรม

63063007023 นางสาววัลลภา เบญจกุล

63063007024 นางสาวปณิศา เตโช

63063007025 นางสาวสุนิศา ตะเภาพงษ�

63063007026 นางสาวพัณณ�ชิตา เพ็ชรสะอาด

63063007027 นายสหชาติ เครือปQอ

63063007028 นางสาวโชติกา ศรีสุมาตย�

63063007029 นายอรรถสิทธ์ิ อุดมแก�ว

63063007030 นางสาวธัญพิชชา นิลอ�างทอง

63063007031 นางสาวอรุณี วิเศษสิงห�

63063007032 นายธนพล เลาะหมุด

63063007033 นายศิลา นิ่มโอษฐ�

63063007034 นางสาวอารีวรรณ มีผล

63063007035 นางสาวมัลลิกา สอดสี

63063007036 นางสาวธิดารัตน� วงค�นางาม

63063007037 นางยุวดี มูลนาค

63063007038 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชรเปลี่ยน

63063007039 นางสาวสายธาร ฆ�องแสง

63063007040 นายบัญชา บุญชาลี

63063007041 นางสาวสุจิรา รอดคง

63063007042 นายวศิน คนองศรี

63063007043 นายจิรายุส บุญฤทธ์ิ

63063007044 นางสาวธัญญาศิริ ทองเหลา

63063007045 นางสาวสุวรรณา แย�มดี

63063007046 นางสาวญาณิศา ทิพยาวงษ�

63063007047 นายเกียรติพงษ� ภูรัพพา

63063007048 นางสาววรรณิษา โพธ์ิกัณฑ�

63063007049 นางสาวจิตราภรณ� ศรีมันตะ

63063007050 นางสาวชรีรัตน� มราชรี
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63063007051 นางสาวทิพย�ปทุม ผาริโน

63063007052 นายธัชพงศ� นาราศิริฤกษ�

63063007053 นายชนวีร� นิธิวัฒนพงษ�

63063007054 นางสาวปณิดา แผงฤทธ์ิ

63063007055 นางสาวจาริยา เซะวิเศษ

63063007056 นางสาวเทวิกา เผือกแก�ว

63063007057 นายคงศักด์ิ แก�วสิงห�

63063007058 นางสาวสุทารัตน� บุญยังประเสริฐ

63063007059 นางสาวทิพวรรณ น�อยเคน

63063007060 นางสาวนิยม ห�อคํา

63063007061 นายเอกพจน� จงดี

63063007062 นางสมหมาย บุญร�วม

63063007063 นางสาวสุพัตรา สมบูรณ�ทรัพย�

63063007064 นางสาวพนิดา แตงสวัสด์ิ

63063007065 นายสุพรรณ ทรัพย�สม

63063007066 นางสาวจิราพร ปุเรชะตัง

63063007067 นายสุพิศ สุพรรณ

63063007068 นางสาวกิติยาพร แก�วกอง

63063007069 นายสิทธิพงษ� บุญไทย

63063007070 นายสันตพงษ� ปLตตา

63063007071 นางสาวอนุสรา จันทะวงสา

63063007072 นางสาวเกศรินทร� เดวิเลาะ

63063007073 นายณัฐพล ปLญญาแสง

63063007074 นางสาวพรรษชล ไกรสุวรรณ�

63063007075 นางสาวปLทมา ยูซบ

63063007076 นางสาวสาวิตรี พูนมาก

63063007077 นางสาวจิรภัทร� เถาวัลณีย�

63063007078 นางสาวเพ็ญภักด์ิ อินทร�ยู�

63063007079 นางสาวศิริพร ธรรมโสภณ

63063007080 นายณัฐพงษ� ทัศคร
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63063007081 นางสาวสุภาพร เปGนดี

63063007082 นางสาวจุฑามาศ ศิริ วน สกุล 

63063007083 นายศราวุฒ อยู�เกิด

63063007084 นางอัญชลี บุญรังษี

63063007085 นางสาวอนุรัตน� ภาโส

63063007086 นางสาวประภาพรรณ เลิศไทยตระกูล

63063007087 นางสาวปKยวรรณ สุขาพันธ�

63063007088 นางสาวเสาวรส รักจันทึก

63063007089 นายพลกฤษณ� ตินานพ

63063007090 นายนันทวัฒน� พระพรหม

63063007091 นางสาวเสาวภาคย� สําอางค�

63063007092 นางสาวชมาภรณ� นาสินส�ง

63063007093 นายกิตตากร วิริยะศาสตร�

63063007094 นายพงษ�ศิริ ยศคําลือ

63063007095 นางสาวอภัสนี อภัยจิตต�

63063007096 นายกล�าณรงค� วงศ�ใหญ�

63063007097 นายณัฐชนน เลื่อนเจริญ

63063007098 นางสาวประภาพร เดชมนต�

63063007099 นายโพธิวัฒน� แสงจันทร�

63063007100 นายสักรินทร� ศรีสมนึก

63063007101 นายพงศธร พูลเกษม

63063007102 นางสาวปKยะฉัตร นิลกําแหง

63063007103 นางสาวอริษา ใหม�ผึ้ง

63063007104 นางสาวกาญจนา วินิจฉัย

63063007105 นายชินพัฒน� ทองชั้น

63063007106 นางสาวสุดารัตน� ฤกษ�สุวรรณ

63063007107 นางสาวภัทราภรณ� วันจงคํา

63063007108 นางนุจรี ยินดีรัมย�

63063007109 นายพชร สงวนชม

63063007110 นางสาววิชาดา วัฒนา
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63063007111 นางสาวศิริลักษณ� ศิริทรัพย�

63063007112 นางสาวกัญจน�รัชฐาน� ตรีสงค�

63063007113 นายชานนท� มาสวัสด์ิ

63063007114 นายศตวรรษ เขียวหวาน

63063007115 นางสาวพิมพ�พิชชา ถวิลวงษ�

63063007116 นางสาวสุนิสา ศรีสิงห�

63063007117 นางสาวกิตติยา วินากลม

63063007118 นางสาวพรพิมล วังทองชุก

63063007119 นางสาวพัชรีภรณ� กันศัสตราชัยศรี

63063007120 นางสาวชมพูนุท หัวใจเพชร

63063007121 นางสาวศุภากร ชัยเชื้อ

63063007122 นางสาวอัมพร เจริญศรี

63063007123 นางสาวอุทุมพร ทางทอง

63063007124 นางสาวศิตมน ปราบวงษา

63063007125 นางสาวจุฬาภรณ� หันพะเนิน

63063007126 นางสาวพลอยนภัส ศิลปXนาวา

63063007127 นายภูลิภพ เงาแสง

63063007128 นางสาวอนันตญา ใหม�โสภา

63063007129 นางสาวเนตรนภา เพชรพราว

63063007130 นางสาวลัดดา วัฒนแสง

63063007131 นางสาวปKยะดา ไชยศิลปX

63063007132 นางสาวนิภาพร เพ็งเต็ม

63063007133 นางสาวหทัยชนก เขียนงาม

63063007134 นางสาวพัฒนาพร แสงจันทร�นวล

63063007135 นางสาวจิตราภรณ� บุญสุด

63063007136 นายภูวนนท� พรมมา

63063007137 นางสาวสุกัญญา ธัญญผล

63063007138 นางสาวธันยพร ดาวงษา

63063007139 นางสาวพรพรรณ เทพรุณ

63063007140 นายพรชัย สมพันธ�
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63063007141 นางสาวณิชกานต� เหลืองเจริญพัฒนะ

63063007142 นางสาวมลทิรา วนมา

63063007143 นางสาวสุชาดา รอดสัตรู

63063007144 นายสมชาย ใจกล�า

63063007145 นางสาวศุภาฤดี พันธ�คง

63063007146 นางสาวศรีไพร จันหอม

63063007147 นางสาวพรไพลิน เบ�าเดช

63063007148 นางสาวปาจรีย� กนกทอง

63063007149 นางสาวธาริณี ศรีไชย

63063007150 นางสาวกิตติยา ไกรเพ็ชร�

63063007151 นายสุทธิเกียรติ สิทธิเลิศ

63063007152 นางสาววาสนา วาปYกา

63063007153 นางสาวอภิญญา วงเวียน

63063007154 นางสาวมณัชยา วงษ�บุญธรรม

63063007155 นางสาวปริศนา แข็งขัน

63063007156 นายกรีฑาพล สุขเฟOPอง

63063007157 นางสาวกิจติยาภรณ� แสงแก�ว

63063007158 นางสาวปุนยวีร� ชื่นสบาย

63063007159 นางสาวจุไรรัตน� สร�อยศรี

63063007160 นางสาวกัลยาณี เติมวรรธนภัทร�

63063007161 นายไพรวรรณ ขํายวง

63063007162 นายสง�า มหาราช

63063007163 นางสาวกรรณชนก แพงสุภา

63063007164 นางสาวบุษบา โหระโช

63063007165 นางสาวอริสา คําภูนา

63063007166 ว�าที่ ร.ต.ธวัช รัตนบุรี

63063007167 นางสาววัชราภรณ� ยุบลชู

63063007168 นางสาวลักษณา อัยสานนท�

63063007169 นายเทวัญ เกตุด�วง

63063007170 นางสาวฐิตาภา ตามประดับ
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63063007171 นางสาวพรธิภา บุญทศ

63063007172 นางสาวดวงเดือน อินปLนบุตร

63063007173 นางสาวรัชฎากรณ� สร�อยจิตร

63063007174 นางสาวพชรวรรณ ถายะเดช

63063007175 นางสาวกันยาพักตร� เทียนดํา

63063007176 นางชุติมา โพธ์ิศรี

63063007177 นางสาวสุนิสา บุญฉิม

63063007178 นายเมธาสิทธ์ิ นึกรัก

63063007179 นางสาวฉัตรแก�ว เดชขจร

63063007180 นางสาวเม็ดทราย สมบุญ 

63063007181 นางสาวจิราพร นามอญ

63063007182 นายฉัตรชัย ด�วงเงิน

63063007183 นางสาวดวงกมล แสนสระ

63063007184 นายชัยสิทธ์ิ ตระการพงษ�

63063007185 นางสาวธิดารัตน� แซ�เล�า

63063007186 นายสุวินัย เนียมศิริ

63063007187 นายรณชัย คงไชย

63063007188 นางสาวณัฐริกา มิตรย้ิม

63063007189 นายรักสกุล สัตย�ซ่ือ

63063007190 นายพีรวัฒน� ทวงค�อารี

63063007191 นางสาวแสงแข เยาวกูล

63063007192 นางสาวจิตรานุช เทียมเขา

63063007193 นางสาววชิราภรณ� เอมเปYย

63063007194 นายสัญชัย สังข�เรืองยศ

63063007195 นายณัฐวุฒ ต�นแพง

63063007196 นางสาวณัฐพร คุ�มตระกูล

63063007197 นายนพดล กลิ่นพ�วง

63063007198 นางสาวนิติยาภรณ� มูลนิธิ

63063007199 นายธีรพงษ� ธชัคครัตนกิจ

63063007200 นางสาววลัยพร สมบุญจันทร�
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63063007201 นางสาวอาทิตยา สังขศิลา

63063007202 นางสาวพลอยไพลิน มณีรัตน�

63063007203 นางสาวรัชติยากร เต็งห�อจ่ัน

63063007204 นางสาวนิภาวรรณ ถิตย�รัศมี

63063007205 นายพลากร เจียรมาศ

63063007206 นางสาวพรรณวดี ผิวงาม

63063007207 นายอดิศักด์ิ ถนัดกิจภัทราวุธ

63063007208 นายอธิชัย บุญมี

63063007209 นางสาวมณีนุช สีวังราช

63063007210 นางสาวมลวิภา แก�วฉลวย

63063007211 นางสาววรารัตน� เทียมเก�า

63063007212 นายนนทชัย สะกํา

63063007213 นายสัญญา วงค�สันต�

63063007214 นางสาวศิรินภา คําดวง

63063007215 นางสาวณัฐจีรา จิตต�บรรจงกิจ

63063007216 นางสาวพิมพ�ใจ กัณธรรม

63063007217 นางสาวณัฐชากร เอี้ยงพังเทียม

63063007218 นางสาวณัฏฐรี แจ�มเจริญสุขศรี

63063007219 นางกฤษณี จอนเทศ

63063007220 นางสาวศุภรัตน� บุญมี

63063007221 นางสาวรัตนาภรณ� แก�วทอง

63063007222 นางวีณา ประดาสุข

63063007223 นางสาวอรวรรณ อ�นเกษม

63063007224 นายณัฐพงษ� ทิวากรศศิธร

63063007225 นายจุลดิต ปามะ

63063007226 นายศิลา ม�ายอง

63063007227 นายสามารถ เลิศรัศมีมาลา

63063007228 นางสาวเกวรินทร� มณีฤทธ์ิ

63063007229 นางสาวกัณทิมา นิลนนท�

63063007230 นางสาวหยาดพิรุณ เจริญดง
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63063007231 นางสาวธัญญาภรณ� โตแสง

63063007232 นางสาวนรมน วงศ� วณิชย� รัตน� 

63063007233 นางสาวกัญญาณี นุ�นสุวรรณ�

63063007234 นายชาญพงศ�เศษฐ อภิโชติมหาคุณ

63063007235 นางสาวกมลวรรณ นักบุญ

63063007236 นายชินภัทร วิจันทมุข

63063007237 นางสาวศิรินันท� ภูวงษ�

63063007238 นางสาวนภสร เกตแก�วเจริญ

63063007239 นางสาวจิรภา กันยาสนธ์ิ

63063007240 นางสาวสุจินดา สุโทวา

63063007241 นางสาววันวิสา โสSะแอ

63063007242 นางสาวโชติกา สุดตานี

63063007243 นางสาวนันทิยา เทพนม

63063007244 นายพงษ�พล ราชโสภา

63063007245 นางสาวธัชชา ภักดีอุทธรณ�

63063007246 นางสาวอาภาพร เจริญศรี

63063007247 นายพลช นิธิวัฒนพงษ�

63063007248 นางสาวภาวินี บานเย็น

63063007249 นางสาวมาริสา ขันโท

63063007250 นายกษิด์ิภูมิ อินทร

63063007251 นางสาวสุพัตรา สมสุข

63063007252 นางสุภาพร ขัติยะวงษ�

63063007253 นางสาวจิณัฐตา อินทรวงศ�

63063007254 นางสาววีรวรรณ บุญช�วยแล�ว

63063007255 นางสาวนงนุช บุญสร�าง

63063007256 นายประวันวิทย� พรมสุข

63063007257 นางสาวอนุสรา ชมภู

63063007258 นางสาวพรระวี ไตรพัฒน�

63063007259 นางสาวกัญญ�ภัทร� เทศกุล

63063007260 นายสหรัฐ ร�มเกตุ
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63063007261 นายนันทวุฒิ ศรีดาทน

63063007262 นางสาวอัจฉราภรณ� นะอ�อน

63063007263 นายกิตติศักด์ิ บุญกระพือ

63063007264 นางสาวกวิตา บํารุงธรรม

63063007265 นายธนไชย มานา

63063007266 นางสาวอังคณา วงศ�กา

63063007267 นายฉัตรชัย มากอง

63063007268 นางสาวเมธาวดี สวัสดี

63063007269 นายนักรบ บัวคอม

63063007270 นายศุภวัช สอนมนต�

63063007271 นายณัฐพงศ� ศรีไพโรจน�

63063007272 นางสาวณัฐริกา ทรงศิริ

63063007273 นางสาวภาวิดา ตอวิเชียร

63063007274 นายสุเมธ หะมะ

63063007275 นางสาวจิราพร จันทร�ศิริ

63063007276 นางสาวชนาภา มุสิกดิลก

63063007277 นางสาวนฤมล วาจาสิทธ์ิ

63063007278 นางสาวจุฑาธิป ต๋ิววิลาศ

63063007279 นางสาวพีรยา ย้ิมสอาด

63063007280 นายอานุภาพ การรักษ�

63063007281 นายกฤษณะ อุดมพัฒนาสิน

63063007282 นายพิทักษ�พงศ� งามอ�อง

63063007283 นายจักราวุฒิ ชูแสง

63063007284 นายกฤตพงษ� สังข�วัย

63063007285 นางสาวสุทธาทิพย� ฤทธิมงคล

63063007286 นางสาวอนัญพร เหลื่อมศรี

63063007287 นายกังวานไกร ศรีคชา

63063007288 นางสาวประภัสสร ฐิติรัฐอมรกิจ

63063007289 นางสาวมณฑิชา เกิดสว�าง

63063007290 นายตรีทเศศ คงทอง
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ระดับปริญญาตรี

63063007291 นางสาวญาตาวี เหล�าจันทร�

63063007292 นายพัชรพงศ� ศรีพุ�ม

63063007293 นางสาวปรียานุช คําวงษา

63063007294 นางสาวกนกพิชญ� สุขเกษม

63063007295 นายพงษ�ดนัย สวัสดิวงษ�

63063007296 นางสาวอนิสรา ต้ังพิทยาเลิศ

63063007297 นางสาวปารณีย� กรับฉ่ิง

63063007298 นางสาวจันทร�สุดา สัตถาผล

63063007299 นางสาวชาลินี เนตรพัตร�

63063007300 นายพันธะกานต� ยืนยง

63063007301 นายธนดล วรุณศรี

63063007302 นางสาวปLทมา แสวงงาม

63063007303 นายภาสกร จันทร�เจริญ

63063007304 นายสุพัฒน� เอี่ยมสอาด

63063007305 นางสาวณัฐพิชา อิ่มเอิบ

63063007306 นางสาวนิชาภา นพรัตนาพร

63063007307 นางสาววรยา อํานาพร

63063007308 นางสาวนนทรี พัฒนคมสันต�

63063007309 นางสาวสุพัฒสา บุษบา

63063007310 นายภูชิสส� เภาพงษ�

63063007311 นายปKยวัฒน� ธุระทํา

63063007312 นายพงษ�พันธ� กลีบลําดวน

63063007313 นางสาวพรพิมล ใจสุข

63063007314 นายภัทรพล อุปละวงศ�

63063007315 นางสาวณัฐพร คุณยงค�

63063007316 นายธนกานต� จันทร�ฟLก

63063007317 นายวรพจน� สัมปLนณา

63063007318 นางสาวกิตติมา คดีพิศาล

63063007319 นางสาวรสิกา จันทร�โชติเสถียร

63063007320 นายเฉลิมพงศ� กัลยานะปรีชา
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ระดับปริญญาตรี

63063007321 นางสาวศุทธินี วงศ�สุวรรณ

63063007322 นางสาวสุเบ็ญจา มานีมาน

63063007323 นางสาวสุพรรณี พันธุ�พืช

63063007324 นางสาวศจิกา ช�อดารา

63063007325 นางสาวบัณยดา พุกเปYPยม

63063007326 นางสาวเบญจรักษ� ประสพสุข

63063007327 นางสาวสุนิสา สุวานิช

63063007328 นางสาวซัลวานี เจะบือราเฮง

63063007329 นางสาวศรัญญา วงษ�บาท

63063007330 นางสาวจุฬารัตน� ฦาแรง

63063007331 นางสาวพัชดาภา ทนุผล

63063007332 นางสาวกวินทิพย� ไกรสิงห�

63063007333 นายเอกชัย มลศิลปX

63063007334 นายเอกวิชญ� พลเย่ียม

63063007335 นายปรีติบุตร ต้ังวัฒนสุนทร

63063007336 นางสาวพิริยาภรณ� ประทุมวัน

63063007337 นางสาวมัลลิกา อรชร

63063007338 นางสาวพูลลาภ คุ�มวงค�

63063007339 นายธนัช โง�สกุล

63063007340 นายสิรภพ เจือจันทร�

63063007341 นายโยธิน เม่ียงอิ่ม

63063007342 นายณัฐวุฒิ สอนอิ่ม

63063007343 นางสาวสุนิสา ภู�ประสม

63063007344 นายธวัช พลชาลี

63063007345 นางสาววรรณณิสา คดหอย

63063007346 นางสาวเบญจมาศ สร�อยสังวาลย�

63063007347 นายเชาวลิต การรัตน�

63063007348 นางสาวปรียาภรณ� อินรอด

63063007349 นางสาววัลวิชา แก�วบุบผา

63063007350 นางสาวจุฑารัตน� ฤกษ�ยาม
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63063007351 นางสาวณัฐกุล ของนา

63063007352 นายสมชาย ศรีบุญขํา

63063007353 นายตรีติยะ เอื้อเจริญ

63063007354 นางสาวกฤษณา สัญญะเข่ือน

63063007355 นางสาวกมลทิพย� กันบัวลา

63063007356 นางสาวสาวิตรี จันทรานุสรณ�

63063007357 นายอธิป สังข�จุ�ย

63063007358 นางสาวเสาวลักษณ� สารกุล

63063007359 นายพรภิรมย� ยอดบุญ

63063007360 นางสาวรุสนีย� ดือเรSะ

63063007361 นางสาวชมพูนุช ศรีสกุล

63063007362 นางสาวดูไรยา ล�านุ�ย

63063007363 นางสาวมลีวัน ก�อแก�ว

63063007364 นางสาวกรวรรณ กํ่าศรี

63063007365 นางสาวปาลิกา อ่ําไพบูลย�

63063007366 นางสาวอภัสนันท� ซอเฮง

63063007367 นางสาวสุติมา ผ�องแผ�ว

63063007368 นางสาววิมลทิพย� พรมมาฤทัย

63063007369 นางสาวสายธาร โนนเภา

63063007370 นายวิวัฒน� สุระเสียง

63063007371 นางสาวสาวิตรี แก�วชนะ

63063007372 นายธีรภัทร� ทาสีทอง

63063007373 นางสาวไผ�งาม ยุทธชัย

63063007374 สิบตํารวจตรีหญิงทรงศิริ อินทร�ภูงา

63063007375 นางสาวกรรณิการ� ผลสมบูรณ�

63063007376 นางสาวทองนพมาศ โพธ์ิสวัสด์ิ

63063007377 นางสาวปาริฉัตร ยะคะเสม

63063007378 นางสาวสมพร คุณแสง

63063007379 นางสาวสุวรรณา รุจิโมระ

63063007380 นางสาวนิศาชล วิชัยศร
หน�า 246 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา
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63063007381 นายสุเมธ พยุงศิริผล

63063007382 นางสาวกมลวรรณ กิมสอ

63063007383 นายวรวุฒิ หอยมณี

63063007384 นางสาวพิรุณรักษ� สมบูรณ�

63063007385 นางสาวณัฐริกา สันตะลับ

63063007386 นายธีระศักด์ิ บุดดางาม

63063007387 นางสาวศุภางค� กิจพาณิชย�

63063007388 นายภัคพล ตันติวิวัฒน�

63063007389 นางสาวสรวงสุดา คงนคร

63063007390 นางสาวศิริพร จันทรัสสะ

63063007391 นายศิวะ ศิริรัตน�

63063007392 นายนิภัทร� จรัสวงษ�

63063007393 นายทักษ�ดนัย สิทธ์ิเสนา

63063007394 นางสาวสุวิภา พิมทา

63063007395 นางสาวชนิตา ยศพรม

63063007396 นางสาวดารานาถ โรจนนิติธาดา

63063007397 นางสาวพนิตนันท� ศรีพิกุล

63063007398 นายนฤเบศร� อภิพัฒน�ไกรเดช

63063007399 นางสาวพรรณนิภา ซ้ิมฉาย

63063007400 นางสาวสุภาวรรณ ช�วยคงมา

63063007401 นายสุรสิทธ์ิ ศรีทอง

63063007402 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา

63063007403 นางสาววชิราภรณ� ม่ิงฉาย

63063007404 นางสาวโยลันดา เก่ืWองกระโทก

63063007405 นางสาวชลธิชา รื่นเกษม

63063007406 นางสาวกุลกันยา ตันเหลียง

63063007407 นางสาวชุติมา นุชพงษ�

63063007408 นางสาวปริสา แซ�ตัน

63063007409 นางสาวณัฐริกา สโมสร

63063007410 นางสาวฐิติวรดา สุจริต
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63063007411 นางสาววราภรณ� สัญจรดง

63063007412 นางสาวพรหมปภัสสร เปYยนขุนทด

63063007413 นางสาวอารยา นันทวิชิต

63063007414 นายพงษ�พิพัฒน� ธิติมูล

63063007415 นายศิลปXชัย หาญพยัคฆ�

63063007416 นายณัฐพล แก�วติน

63063007417 นางสาวณรันนันท� วิบูลย�ชนม�

63063007418 นางสาวณิชกานต� ฉาบฉวย

63063007419 นางสาวรมย�ชลี เสนเข็ม

63063007420 นางสาวณัฐธิดา ศรีพรหมษา

63063007421 นางสาวจุริรัตน� สิงอ�อน

63063007422 นายนพดล บรรเลง

63063007423 นางสาวอภิชาภัสร มีนิล

63063007424 นางสาวกมลชนก แจ�มสร�อย

63063007425 นายวิทยา สังขวัตร

63063007426 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรเจริญ

63063007427 นางสาวมัลลิกา อินทรบุตร

63063007428 นางสาวธิดารัตน� แก�วพิลา

63063007429 นายธงไทย เสียงก�อง

63063007430 นางรัตนา อุดมศรี

63063007431 นางสาวศศิมาภรณ� ไชยเขียน

63063007432 นายกิตติศักด์ิ สุทาทิพย�พิมาน

63063007433 นางสาวนฤมล อริยะรุ�งวัฒนา

63063007434 นางสาวดาวรุ�ง เยาวกูล

63063007435 นายพณปภัส วิไลพันธุ�

63063007436 นางสาวกมลรัตน� เกิดทอง

63063007437 นายเอกรัตน� สุวรรณนะ

63063007438 นางสาวลินดา วงค�พิมพ�

63063007439 นางสาวจิตรา กุลนาด

63063007440 นายกิตติภพ มีชัย
หน�า 248 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063007441 นางสาวจริยาพร เบ็ญขุนทศ

63063007442 นางสาวนิโลบล ตันศิริ

63063007443 นางสาวเมทะนี จันทร

63063007444 นางสาวศุภาภรณ� จันทร�เพ็ญ

63063007445 นางสาวสุทารัตน� สุริฉาย

63063007446 นางสาววิจิตรา พลซา

63063007447 นางสาวกนกวรรณ ชัยมารถ

63063007448 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิพึ่ง

63063007449 นางสาวนันทวรรณ ยามใสย�

63063007450 นางสาวพรธิดา ว�องประจันทร�

63063007451 นางสาวอรปรียา อัศวเมธี

63063007452 นายชูศักด์ิ กันแตง

63063007453 นายธีรชัย ณรังษี

63063007454 นางสาวสมัญญา สิริไสยาสน�

63063007455 นางสาวอัญเชิญ สุวรรณประสิทธ์ิ

63063007456 นางสาวรุ�งนภา สมบัติมาก

63063007457 นายอนุศักด์ิ กรัตพงศ�

63063007458 นางสาววาสนา โสชะรา

63063007459 นางสาวทิพวรรณ ศรีพันลม

63063007460 นายอดิศักด์ิ มากเจริญ

63063007461 นายธนันธร ปLทมามาลย�

63063007462 นางสาวทัศนัยต� โพธ์ิบางหวาย

63063007463 นางสาวธิดารัตน� อังคะนาวิน

63063007464 นางสาวปรียาภรณ� คุ�มจิตร�

63063007465 นายสืบพงศ� ยอดพยุง

63063007466 นางสาวธนิกา ภัทรกุลนันทพร

63063007467 นายจักรพงษ� แพงดี

63063007468 นางสาวพัชรี ทองกาย

63063007469 นางสาวกาญจนศิริ ช�างจัด

63063007470 นายอํานาจ กุสุมายุทธ
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63063007471 นางสาวบุณฑริกา อภิบาลศรี

63063007472 นางสาวสุทัตตา ปLญญาพูนผล

63063007473 นางสาวธัณณิชา มุลม�อม

63063007474 นางสาวกัลยาณี จุกจันทร�

63063007475 นายอนุพงศ� หม่ืนโฮ�ง

63063007476 นางสาวโชษิตา ภูติเกียรติขจร

63063007477 นางสาวณัฐพร ยมรัตน�

63063007478 นางสาวสุรีย�พัชร กระมลวงษ�

63063007479 นางสาวธนัญญา ใต�คีรี

63063007480 นางสาวภัทร�ธีรา กลิ่นพิพัฒน�

63063007481 นายภคิน อินทุวร

63063007482 นางสาวพัสตราภรณ� นามซุย

63063007483 นางสาวมัลลิกา แก�วงาม

63063007484 นางสาวพรหมพร ดอนผา

63063007485 นางสาวญาณิศา เจริญสุข

63063007486 นางสาวมัลลิกา มะธิปKไข

63063007487 นางชญาดา เรือนพิมาย

63063007488 นางสาวชลธิชา เมธาสถิตย�สุข

63063007489 นางสาวธนิษฐา แจ�มอุทัย

63063007490 นายธนิศร�ศักด์ิ เตชนิธิรังษี

63063007491 นางสาวสุราณี เพ็ชรใส

63063007492 นายนรินทร� แชเปYย

63063007493 นางสาวศรัณญา ปLทมังสังข�

63063007494 นางสาวกุลนิษฐ� ศิริพันธ�

63063007495 นายมนตรี ก�อนเก้ือ

63063007496 นายพรหมชาติ กล่ําแก�ว

63063007497 นางสาวยุวดี นกศิริ

63063007498 นางสาววรรณิศา พรักพร�อม

63063007499 นางสาวสุภัสทรา ตาแสงโคตร

63063007500 นางสาวขวัญชนก ผิวทอง
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63063007501 นายพงศ�ระพี นุชพงษ�

63063007502 ว�าที่ร�อยตรีนพพล ทองแก�ว

63063007503 นางสาวพรเพ็ญ บุตราช

63063007504 นางสาวจินดารัตน� ศัทธาคลัง

63063007505 นางสาวชนาภรณ� สุคนธ�ธรรม

63063007506 นายสิทธิชัย สุวรรณทิพย�

63063007507 นางสาวอชิตา รัตนภรณ�

63063007508 ส.ต.ท.ภาณุ ปดิฐพร

63063007509 นางสาวปวีณา พาวินันท�

63063007510 นายจิรวัฒน� ทองแพง

63063007511 นายณัฐพล พิศหนองแวง

63063007512 นางสาวกัญญารัตน� ใจเย็น

63063007513 นางสาวนัทถินี พันธุพล

63063007514 นางสาวเกศกนก มัติโก

63063007515 นางสาวศุภิชญา ทองดี

63063007516 นางสาวรัตนาภรณ� ปวนสุวรรณ�

63063007517 นายชญนนท� พุทธเสน

63063007518 นายวรพงศ� ปKนตาพวง

63063007519 นายณรงค�กร ยะหัตตะ

63063007520 นางสาวรัตนาวลี เชื้อไทย

63063007521 นางสาวจิรภิญญา จันทร�เทวี

63063007522 นางสาวณัชชา บัวแย�ม

63063007523 นางสาวกัญญารัตน� พรหมเจริญ

63063007524 นางสาวสุภาวดี จิตราภิรมย�

63063007525 นายไตรภพ คุ�มหนองแดง

63063007526 นางสาวกุสุมา สมศรี

63063007527 นางสาวศิรัญญา เชิงหอม

63063007528 นางสาวรัตนจินดา แซ�บ�าง

63063007529 นางสาววรรณวิษา คําผิว

63063007530 นางสาวพชรี กันสิทธ์ิ
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63063007531 นางสาวอัญวลี จันทร�น้ําท�วม

63063007532 นางสาวศิริรัตน� ศรีโยวัย

63063007533 นางสาวเกศสุดา พันธ�ภา

63063007534 นายทศพล ใหญ�ยอด

63063007535 นางสาววนิดา ฤทธิเดช

63063007536 นางสาวธนพร กิจประมงศรี

63063007537 นางสาวจริยา พารีวงค�

63063007538 นายวิระพงค� กางเทา

63063007539 นางสาววรรณวิสาข� คําภา

63063007540 นางสาวภัทรภา จิตรวิไลย

63063007541 นางสาวปรีญาภรณ� อาหมัด

63063007542 นางสาวพนิดา ชาญวิจิตร

63063007543 นายวศิน สุรเกียรติขจร

63063007544 นางสาวกาญจนา จันทนะ

63063007545 นางสาวนัทธมน แพงวงษ�

63063007546 นางสาวรัตนพร เทียนแท�

63063007547 นางสาวพรรณนภา สายแดง

63063007548 ส.ต.ท.ทนุศิษฎ� ถนนทอง

63063007549 นางสาวกรรณนิกา โพธิสอน

63063007550 นางสาวสุภาพร วิเชียร

63063007551 นางสาวนิติยา นุ�มนวน

63063007552 นายสุพจน� สุวรรณชาติ

63063007553 นางสาวพุทธิดา หาญปราบ

63063007554 นางสาวสุทธาทิพย� จ่ันศิริ

63063007555 นายไชยวุฒิ แตงรื่น

63063007556 นายนันทพัทธ� แดงปุ]น

63063007557 นางสาวสุชาดา เกตุจรัส

63063007558 นางสาวเมวีญา ผลบุญ

63063007559 นางสาวอรพิน มีเจริญ

63063007560 นางสาวกฤติญากร อุดทาโกสุม
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63063007561 นายสิทธิภูมิ เปรมผล

63063007562 นางสาวปKยาภา แก�วมณี

63063007563 นางสาววัชราภรณ� พาผล

63063007564 นางสาววราภรณ� เจริญสง�า

63063007565 นางสาวณัฐชยา นาลาภ

63063007566 นางสาวเบญจวรรณ นาสมนึก

63063007567 นางสาวบังอร บําเพ็ญศิลปX

63063007568 นางสาวเขมภัทร� นาไชย

63063007569 นางสาวจุฑารัตน� หอมหวล

63063007570 นางสาวมาริษา ศรีน้ําทอง

63063007571 นางสาวปรนันท� ยอดประทุม

63063007572 นายวิชญ�พล สายันเกณะ

63063007573 นายพูลศักด์ิ เพชรชู

63063007574 นายโชติวัฒน� อนันตกูล

63063007575 นายกิตติพงษ� ปานคํา

63063007576 นางสาวศศิกัญญา พิมพ�สุ

63063007577 นางสาววรรณพร สีคุณโคตร

63063007578 นายไววิชช� สอนไว

63063007579 นางสาวฐิติพร ภักดีวิโรจน�

63063007580 นางสาวทิวาพร กองแก�ว

63063007581 นายเสาร�ทอง พิมพาสาร

63063007582 นางสาวพิภัทรา สร�อยประไพ

63063007583 นางสาวชนันพร มะหะหมัด

63063007584 นางสาวขนิษฐา ทองใบ

63063007585 นางสาวสุภากาญจน� สัมฤทธ์ิบุญผ�อง

63063007586 นายกฤชนน คําผาย

63063007587 นายชินาวี ดอกเหม

63063007588 นางสาวขวัญชนก โอสถานนท�

63063007589 นางสาวนุจรี อิ่มสะดี

63063007590 นางสาวกนกพร ประจันตะเสน
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63063007591 นางสาวศศิวรรณ เกตุวงษ�

63063007592 นายณัฐวุฒิ ช�วยเพชร

63063007593 นายคณิน ภัทรนาวิก

63063007594 นางสาวฉัตริยา ตันยะกุล

63063007595 นางสาวหทัยรัตน� กิตติพลารักษ�

63063007596 นางสาววิรงค�รอง เกตุอุดม

63063007597 นางสาวมินตรา แก�วสุขา

63063007598 นายอภิชาติ วงษ�เชื้อ

63063007599 นางสาวเครือทิพย� บํารุงผล

63063007600 นายยุวพันธ� อุผา

63063007601 นางสาวอริสรา พิลุน

63063007602 นางสาวทวินันท� ชาวพรหม

63063007603 นางสาวคีรีบูรณ� เสียงพานิช

63063007604 นายธีรวัฒน� ชัยภิบาล

63063007605 นายอรรถชัย ทองดีสวัสด์ิ

63063007606 นางสาวสุนิทรา ลิ่มซ้ิว

63063007607 นางภาวดี สมพงษ�

63063007608 นางสาวฤทัยรัตน� พังโพธ์ิ

63063007609 นางสาววิภาพร คําพึง

63063007610 นายณัฐภัทรพงษ�ชัย โกศีร�

63063007611 นายจิรายุทธ สุธี

63063007612 นายจาตุรนต� สุขสวย

63063007613 นางสาวสารัตน� ยอดมงคล

63063007614 นางสาววรรณภา สินอ�วน

63063007615 นางสาวขวัญฤทัย พันชาติ

63063007616 นางวัชราภรณ� ประเสริฐศิลปX

63063007617 นางสาวกัญณิกา เชาว�ม่ันคง

63063007618 นางสาวพัชรี ขันติวงศ�

63063007619 นางสาววิภาณี วงศ�สม

63063007620 นางสาวชนิกานต� จุ�นเงิน
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63063007621 นางสาวชุติกาญจน� เอี่ยมสอาด

63063007622 นางสาววนิดา เขียวจันทร�

63063007623 นางสาวนฤมล สมศักด์ิ

63063007624 นางสาวณัฏฐณิชา ทรัพย�ทิม

63063007625 นางสาวพิมศิริ นาคปุนบุตร

63063007626 นางสาวนันทินี หนูทอง

63063007627 นางสาวธัญชนก ชัยชาญ

63063007628 นางสาวดวงลักษณ� ขัดปLญญา

63063007629 นางสาวนิภาดา ทําทัน

63063007630 นายอรรถชัย วงค�Wชัย

63063007631 นางสาวณัฐชลียา น�อยสําราญ

63063007632 นางสาวอารดา โสประชุม

63063007633 นายกลวัชร ท�าวธงชัย

63063007634 นางสาวปพัชญา จิตต�แก�ว

63063007635 นางสาววริศรา พิสุทธ์ิเสรีวงศ�

63063007636 นางสาวอารยา กันนะพันธุ�

63063007637 นางสาวอุไรวรรณ ฃัยนอก

63063007638 นางสาวรัญชณา แซมหิรัญ

63063007639 นางสาวมณีนุช ศรีวารี

63063007640 นางสาวประภาพรรณ ศรีทอง

63063007641 นางสาวจิราธร พรมเวินโขง

63063007642 นางสาวทรัพย�ทวี สาวิสัย

63063007643 นางสาวรัตนพร ลัยลัดพล

63063007644 นายพิทักษ�สิน พระไตรยะ

63063007645 นางสาวภาวิณี พูลทรัพย�

63063007646 นายอนิรุฒน� เหมือนเพชร

63063007647 นายศุภกร ผลัดรื่น

63063007648 นางสาวจรรยมณฑน� บุญโชติ

63063007649 นางสาวยุพาพร หลักหมู�

63063007650 นางสาวปLณณิกา โพธิสาร
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63063007651 นางสาวเอกอนงค� เรืองสุริยัน

63063007652 นางสาวนิตนภา ภูมิคอนสาร

63063007653 นางสาวสุภาณี พิมเสน

63063007654 นางสาวนฤมล ณ พนม

63063007655 นายธีระ พิริยะวรรณ

63063007656 นางสาวฐิติรัตน� จวนชัยภูมิ

63063007657 นางสาวจุฑาทิพย� แก�วสนธ์ิ

63063007658 นางสาวธนัญชนก บุพิ

63063007659 นางสาวณัฐมล ปLททุม

63063007660 นายอําพล รัตนโคตร

63063007661 นายเกรียงไกร ไชยมูล

63063007662 นางสาวอรศิรา วงศ�น�อย

63063007663 นางสาวศศิกันยา นพสมบูรณ�

63063007664 นายอนวัช สุขเจริญพูนผล

63063007665 นายธัชพล เฮงจิตร�

63063007666 นายนนทวัฒน� พรหมธารี

63063007667 นายมนตรี พร�อมอําไพพงษ�

63063007668 นางสาวปนัดดา ศรประสิทธ์ิ

63063007669 นายวันชัย ลิลากุล

63063007670 นายธีรภัทร เจริญอาจ

63063007671 นายสมาคม มะทะธง

63063007672 นางสาวเยาวลักษณ� อิ่มอร�าม

63063007673 นายเกรียงไกร คําปLญญา

63063007674 นางสาวพัชรี โมรา

63063007675 นางสาวพรพิมล วรรณพิรุณ

63063007676 นายอภินพ เพชรโยธา

63063007677 นางสาวอุบลวรรณ พงศ�อัมพรดุสิต

63063007678 นางสาวภีรดา ทรัพย�ประเสริฐ

63063007679 นางสาวสกุณา พันเลิศจํานรรจ�

63063007680 นางสาวพีระพร ทองบาง
หน�า 256 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063007681 นางสาววชิราภรณ� พันธุ�พึ่ง

63063007682 นางสาวเขมจิรา มะโนศรี

63063007683 นางสาววรรณประภา สีสังข�

63063007684 นางสาวฐปนี เกศสุภะ

63063007685 นางสาววธูสิริ ขยันคิด

63063007686 นายหยก ชาวสวน

63063007687 นายสุธิวัฒน� อาทร

63063007688 นางสาววนาลี วรสิทธ์ิ

63063007689 นางสาวศุภรัตน� พัฒบุญมา

63063007690 นายณัฐชนน ศรีมีทรัพย�

63063007691 นางสาวสุธาสินี อิ่มทรัพย�

63063007692 นางสาวเพ็ญนภา รอดภัย

63063007693 นางสาวณิชชา พันธ�ศิริ

63063007694 นางสาวศศิประภา เทียนทอง

63063007695 นางสาววราภรณ� จันทวงษา

63063007696 นายทิวากร กลิ่นสุคนธ�

63063007697 นางมานิกา รุ�งเรืองศรี

63063007698 นายศักดิเมธ ขจรฤทธ์ิเดช

63063007699 นางสาวอรจิรา ภูขมร

63063007700 นางสาวจิตฎิญา จิตรจักร

63063007701 นางสาวพีรดา แสงจันทร�

63063007702 นายชวการ ยะสะวุฒิ

63063007703 นางสาวพิมพ�แพรว นิยมไวทยะ

63063007704 นายจักรวาล เวฬุคามกุล

63063007705 นายทศพร กิริยา

63063007706 นายนรินทร� บุญเหลือ

63063007707 นายอนันตชัย ปรีชาชาญ

63063007708 นางนูรียSะ ประสพนุช

63063007709 นายศิขรินทร� นาคขาว

63063007710 นางสาวปKยะพร มิเกลี้ยง
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63063007711 นางสาวพิชญ�ธนัน ดีเทศ

63063007712 นางสาวนันทิชา บุญสมพงษ�

63063007713 นางสาวกัลยรัตน� โมรินทร�

63063007714 นายเฉลิมพล หล�าล้ํา

63063007715 นายวีระพล ฤทธา

63063007716 นางสาวกรทิพย� เขามะหิงษ�

63063007717 นางสาวศุภางค� อุปถัมภ�

63063007718 นางสาวนพมัลลี ทับธานี

63063007719 นางสาวจินตพร กฤษเพ็ชร�

63063007720 นายปรเมษฐ� กรบัณฑิตย�

63063007721 นางสาวกิติยา ธรรมรังรอง

63063007722 นายณัฐพล ปLญญาใหญ�

63063007723 นางสาวอริสรา จุลเจริญ

63063007724 นางสาวปาริฉัตร แย�มกลิ่น

63063007725 นายวรุตม� จุนเจริญวงศา

63063007726 นายทศพร ศรีจันทร�

63063007727 นางสาวสุรัสวดี ถาวร

63063007728 นายกฤติธี ภูทอง

63063007729 นางสาวภคินี กันประดับ

63063007730 นางสาวปวีณา สืบจากน�อย

63063007731 นายวรันต�พงษ� วัชรพงศ�วณิช

63063007732 นางสาววิมลสิริ ชูเอน

63063007733 นางสาวนันท�นภัส เสาร�ไพศรี

63063007734 นายชัยสิทธ์ิ อิ่มกมล

63063007735 นางสาวจิราพร บุญศรี

63063007736 นายจักรกฤช อ�นรักษ�

63063007737 นางสาวกันติศา ตุลาคม

63063007738 นางสาวฝLตมา อินทรเทพ

63063007739 นายฐพงศ� ประมวลพัฒน�

63063007740 นางสาวนภาพร ไตรสรณะพงษ�
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63063007741 นางสาวสุวรรณี พรรณขาม

63063007742 นางชลธิชา เอ็นดู

63063007743 นางสมจินต� ปKPนแก�ว

63063007744 นางสาวฝากฝLน ชั้นงาม

63063007745 นางสาวอารยา ทองแก�ว

63063007746 นายกิตติพร มีสิทธ์ิ

63063007747 นางสาวพรสุวรรณ ศาลารักษ�

63063007748 นางสาวมัลลิกา ต�นอาจ

63063007749 นางอมรรัตน� พิมพ�จันทร�

63063007750 นางสาวจีรนันท� บุญหนู

63063007751 นางสาวศุภลักษณ� วงค�ศรีทา

63063007752 นางสาวชญานี แก�นพิทักษ�

63063007753 นางสาวปLทมา เพ่ิมพูน

63063007754 นางสาวจันทรรัตน� เมฆโสภณ

63063007755 นางสาวศศิพิมพ� โพธ์ิทอง

63063007756 นางสาวปรีรัชญา ภัควัร�กิตยาธร

63063007757 นางสาวทิวาวรรณ โพธ์ิคํา

63063007758 นายพัชรพล บุญรักษา

63063007759 นางสาวบุปผา ทัศนีย�ประภากร

63063007760 นางสาวเกษรินทร� ศรีจําพันธุ�

63063007761 นายณัฏฐพล วงศ�นารากิตต์ิ

63063007762 นางสาวสไบทิพย� คําแสน

63063007763 นางสาวอุมาพร ช�างเสวก

63063007764 นางสาวอิศรารักษ� มาลัยทอง

63063007765 นางสาวสุนิสา ทรัพย�เชาว�

63063007766 นางสาวมณีรินทร� ศรีภักดี

63063007767 นางสาวดารัตน� แดงฤทธ์ิ

63063007768 นางสาวฐิตินันท� ยางงาม

63063007769 นางสาวสุดารัตน� แสนสุข

63063007770 นายยสวัฑฒ� ฟLงเสียง
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63063007771 นางสาวพรพรรณ ปKPนทอง

63063007772 นางสาวอภิญญา ต�อสกุล

63063007773 นางสาวณัฐพร คําบุบผา

63063007774 นางสาวเยาวลักษณ� งามศัพท�

63063007775 นางสาวณัฐสิมา เชยมาน

63063007776 นางสาวสุรีย� ผลฟLก

63063007777 นางสาวไอลดา ปLนทวัน

63063007778 นางสาวรุจิรา เขียวจํารัส

63063007779 นางสาวภาวิณี วิฬาสุวรรณ�

63063007780 นางสาววัลยา ศรีวิชัย

63063007781 นายมณเฑียร แกล�วทนง

63063007782 นางสาวธนภร นพศิริ

63063007783 นางณัฐวดี ศรีเสริม

63063007784 นายมงคล จิรัฐติกาลกุลเวท

63063007785 นางสาวขวัญชนก สายทองคํา

63063007786 นางสาวกวีกานต� กูลแก�ว

63063007787 นายกาจน� ภักดีชุมพล

63063007788 นางสาวจุฑามาส บุรพรัตน�

63063007789 นางสาวอัญชลี ดุษฎี

63063007790 นางสาวณัฐชยา แหลมชิม

63063007791 นางสาวนิลวดี คงพิพิธ

63063007792 นายพิชญวัฒน� ลิ้มรัชชานนท�

63063007793 นางสาวอุษา นาคสมบูรณ�

63063007794 นางสาวรุ�งตะวัน เจริญช�าง

63063007795 นางสาวอุษณี เหมือนทิพย�

63063007796 นายสุบัณฑิต กระจ�างโพธ์ิ

63063007797 นางสาวธัญพร จุลเกาะ

63063007798 นางสาวสําลี บุญทรัพย�

63063007799 นายกฤษฎา กาวีละเต็ม

63063007800 นางสาวนิศา นพพวง
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63063007801 นางสาวณัฐพร อาหวัง

63063007802 นายณัฐนันท� พลีใหญ�

63063007803 นางสาวพชรพร สังข�ทอง

63063007804 นางสาวอรธนา เรืองกัลปX

63063007805 นางสาวอารีย� ไชยบุตร

63063007806 นางสาววรรณฤดี ประคีตะวาทิน

63063007807 นางสาวลําดวน บุญส�ง

63063007808 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญมี

63063007809 นายวงศ�วณิช ม�วงทอง

63063007810 นางสาวอารยา มะติมุ

63063007811 นายศรัณย� เหล็กกล�า

63063007812 นางสาวปLทมา ศิลาผ�อง

63063007813 นายกรวิก พิบูลย�ศักด์ิ

63063007814 นายวรโชติ วรสุทธ์ิ

63063007815 นางสาวสุรีรัตน� เปรมวินัย

63063007816 นายพิสิษฐ� สินเพ่ิมเติม

63063007817 นางสาวอรชา ลิ่มสุวรรณ

63063007818 นายจิรพัฒน� จารุทโรภาสน�

63063007819 นางสาวสุภาวดี เด�นดวง

63063007820 นางสาวสุภาพร จําปางาม

63063007821 นายสิริคัท นาสมใจ

63063007822 นางสาวมีนา ปLMนทิม

63063007823 นางสาวกาญจนา ชนะกุล

63063007824 นายกษิด์ิเดช เอี่ยมพินิจ

63063007825 นางสาวทิพวรรณ สีชมภู

63063007826 นายฉัตรพนม ศิวาชัย

63063007827 นายวัชรพล คํายา

63063007828 นางสาววรรณฤดี ไกรเจริญ

63063007829 นางสาวสุทธิดา บุตรดี

63063007830 นางสาวจันทร�จิรา คงทอง
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63063007831 นางสาวภควรรณ รุ�งเจริญ

63063007832 นางสาวพัชรินทร� ทั่งทอง

63063007833 นางสาวชนาพร ลอยฟQา

63063007834 นายสมัชชา รุทรพันธ�

63063007835 นางสาวมยุรี ตู�สําราญ

63063007836 นางสาวกัลญา พิมพธรรม

63063007837 นางสาวอุษาวรรณ อุปโคตร

63063007838 นางสาวรัชนีวรรณ หงษ�ดําเนิน

63063007839 นางสาวณฐาพร ริศิริ

63063007840 นางสาวจินตราพร ศรีมงคล

63063007841 นางสาววิภาวี ภู�ทิม

63063007842 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร

63063007843 นายณัฐธิพล เต็มราษี

63063007844 นางสาวเสาวลักษณ� ดุลยชาติ

63063007845 นางสาวจันทนี วงษ�สุวรรณ�

63063007846 นางสาวน้ําอ�อย สอนอ�อน

63063007847 นางสาวนฤมล สุขเกษม

63063007848 นายสิทธิชัย บุญสุข

63063007849 นายสันติ ธราดลธนสาร

63063007850 นางสาวจรีพรรณ ผุดบ�อน�อย

63063007851 นายภูเบศ วงศ�วัฒน�

63063007852 นางสาวสุภาพร สมย่ิง

63063007853 นายศรัทธาเทพ แก�วเกตุ

63063007854 นายณรงค� ศรีสุข

63063007855 นายภพสรรค� สว�างสุข

63063007856 นางสาวละอองดาว สืบเพ็ง

63063007857 นางสาวสุมณฑา มณียม

63063007858 นายณัฐพล พุทธสุวรรณ

63063007859 นางสาวศศิประภา จันสุตะ

63063007860 นางสาวมยุรี อดุลย�เดช
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63063007861 นางสาวธาศิณี ฉวีจันทร�

63063007862 นายรัตนพล สุขมาก

63063007863 นายชัยรัตน� ธงสิบสอง

63063007864 นางสาวกัญจนา รื่นจิตต�

63063007865 นางสาวจิราภรณ� เพียรความ

63063007866 นางสาวพัณณ�ชิตา ธนวัจน�โชคทวี

63063007867 นางสาวจุฑามาศ ธัญลักษณภูมิ

63063007868 นายศิรวัชร� ศรีมณี

63063007869 นายชลอ น�อยม�วง

63063007870 นางสาวทิพพาวรรณ ภูเจริญ

63063007871 นายอิศเรน ปLญญา

63063007872 นางสาวศศิธร แซ�ต้ัง

63063007873 นางสาวสุภาวลี เหล�ามูล

63063007874 นายธงชัย พูลภีไกร

63063007875 นางนิลรัตน� เจริญศิริ

63063007876 นางสาวทัดดาว เจริญดี

63063007877 นางสาวนริศรา ถาวรสาลี

63063007878 นายวิษณุ พัฒนทายาท

63063007879 นางสาวระพีพร ฐิตตะคุโน

63063007880 นายเจนภพ แก�วจันทร�

63063007881 นางสาวสุธิดา ฮาบิดิน

63063007882 นางสาวธณิฌา สุขเฟOPองฟู

63063007883 นายประพันธ� ขยันเปGนนิจ

63063007884 นายนุชิต ไชยพงษ�

63063007885 นางสาวแสงเดือน รัตนะ

63063007886 นายภิญโญ ปานพรม

63063007887 นางสาวศิริลักษณ� สีมาพล

63063007888 นางสาววริยา สาระขันธ�

63063007889 นายเอกวัฒน� บุญวัฒน�

63063007890 นางสาวอรุณี สีลม
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63063007891 นางสาวกานต�รวี เกิดอยู�

63063007892 นายกรชาล กSวยเจริญ

63063007893 นางสาวจุฑาธิป กุหลาบเพ็ชรทอง

63063007894 นายกิตติชัย โมธินา

63063007895 นางสาวปวันรัตน� คล�ายสุวรรณ�

63063007896 นางสุวรรณา สุขกิจเจ

63063007897 นางสาวสาธิตา ชาริโต

63063007898 นางสาวประยูร โพธ์ิพันธ�ไม�

63063007899 นางสาวดวงฤทัย น�อยทองสี

63063007900 นางสาวปLทมา รักราวี

63063007901 นายศรัทธา เชื้อชาญ

63063007902 นางสาวสาวิตรี ทิมศรี

63063007903 นางสาวพิชยา อักษรกริช

63063007904 นายธเนตร บุญสุข

63063007905 นางสาวนิภาพร ท�าไข�

63063007906 นายสุรชัย คําจําปา

63063007907 นางสาวมณีวงค� อ�อนน�อม

63063007908 นายขจรศักด์ิ ไหมศรีขาว

63063007909 นางสาวอังคณา วิจิตรโท

63063007910 นายพันธกานต� รัตนวงษ�

63063007911 นางสาวสุนันท� เสือเอ็ง

63063007912 นายสิทธิชัย ศรีทองคง

63063007913 นางสาวรุจิรา โพธ์ิดี

63063007914 นายสุริยา แก�วตา

63063007915 นางสาวภาวิณี ตรีสวัสด์ิวงษ�

63063007916 นางสาวอ�อยทิพย� กูวันโซSะ

63063007917 นางสาวปาวีณา สุทธินนท�

63063007918 นางสาวณภัทราชล คนดี

63063007919 นางสาวกนกอร การบรรจง

63063007920 ว�าที่ร.ต.ศุภชัย แย�มกลิ่น
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63063007921 นายเจตนิพัทธ� แสงล้ําเลิศ

63063007922 นายศรายุทธ กรุงธน

63063007923 นางสาวเกษราภรณ� อินทสุวรรณ

63063007924 นางสาวปรียานุช เมืองปาน

63063007925 นางสาวสุพัศษร อํานาจดี

63063007926 นางสาวกนกอร วณิชไชยสกุล

63063007927 นายจิตริน นาคเจริญสุข

63063007928 นายธานินทร� แย�มบุญชุม

63063007929 นางสาวจิราภรณ� สุขอินทร�

63063007930 นางสาวพัสตราภรณ� สุขเจริญ

63063007931 นางสาวสุวรรณา ไทยเจริญ

63063007932 นางสาววริฏฐา ปานเพ็ง

63063007933 นางสาวสุวรรณี ผาทอง

63063007934 นายธนพัฒน� ศรีโคตร

63063007935 นายนิติ บุญทัน

63063007936 นางสาวธนพร นิลประวิทย�

63063007937 นายปรีชา วันเดวา

63063007938 นางสาวบังอร เตมาชิก

63063007939 นางสาวมลฐิฌา หมู�สกุล

63063007940 นายภีมพนธ� ทองคํา

63063007941 นางสาวจุฑามาศ มากสวัสด์ิ

63063007942 นายดําเนิน ถินกระโทก

63063007943 นางสาวพิชญามล เพ่ิมพูล

63063007944 นางสาวสุพิชชา ชัยศรีษะ

63063007945 นายอภิสิทธ์ิ พลายแก�ว

63063007946 นางสาวปาลินี สายโสภา

63063007947 นายบุญฤทธ์ิ สุขมาก

63063007948 นายนนทกร ผุดผ�อง

63063007949 นางสาวนพรัตน� ศักดี

63063007950 นางสาวณัฎฐาสิริ ย่ิงรู�
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63063007951 นางสาวพรรษชล ราชะพริ้ง

63063007952 นางภัทราพร ณ  เมธา

63063007953 นางสาวเรวดี กันภัย

63063007954 นางสาวธารทิพย� อินทร�ทองมาก

63063007955 นางสาววศินี ธัญสิริโภคิน

63063007956 นางสาวทศรัสม์ิ คุมพล

63063007957 นางสาวอธิตยา เยาวราฤทธ์ิ

63063007958 นางสาวธมลวรรณ ศิริโสภาพงษ�

63063007959 นายพรพิชชา ยศไพโรจน�

63063007960 นายกิตติศักด์ิ จําเริญ

63063007961 นางสาวหทัยกาญจน� ไกรสร

63063007962 นายเจริญทรัพย� นารีนุช

63063007963 นางสาวปLญจรัตน� อธิคมศาสตร�

63063007964 นางสาวศริญญา ถ�วนวงษ�

63063007965 นางสาวเพ็ญ นภา นามคุณ 

63063007966 นางสาวภณิดา ธรรมมา

63063007967 นางสาวนภิศชนัญญ� สุวรรณไตรย�

63063007968 นางสาวญาณิศา แก�นจันทร�

63063007969 นายภัทรพล นามพุทธา

63063007970 นายนัทธพงศ� พิมพ�ทอง

63063007971 นายพัชรพงษ� มณีเนตร

63063007972 นางสาวอารยา มาลัย

63063007973 นางสาวสงกรานต� สักลอ

63063007974 นางสาวธัญพิชชา กองคํา

63063007975 นางสาววิรยา ภัทรธนากุล

63063007976 นางสาวสุรภา แซ�เอี๊ยะ

63063007977 นางสาวพัชรินทร� อําพันเสน

63063007978 นางสาวทิพย�ติยา จันเทียม

63063007979 นายณรงค� สุวรรณทิตย�

63063007980 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขนิษฐา เณรพงษ�
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63063007981 นางสาวสุวรรณา แมะเฮม

63063007982 นางสาวสิริกาญจน� จันทราธนาภรณ�

63063007983 นายศุภกร วิเศษสิงห�

63063007984 นายนิวพล วัฒนจิตต�

63063007985 นางสาวชนิตา มัสเยาะ

63063007986 นายโกสินทร� ศรีธนานุวัฒน�

63063007987 นายปLญญา นาคนุ�ม

63063007988 นางสาวภริตา เสน�หา

63063007989 นางสาวฐิตารีย� แจ�มเจริญสุขศรี

63063007990 นางสาวปรียาภรณ� ทิพย�พิทักษ�

63063007991 นางสาวปรางรวี รักดีศิริสัมพันธ�

63063007992 นางสาววิภารัตน� ถนอมเมือง

63063007993 นายวนัส ช�วยแก�ว

63063007994 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชุติมา บุญชู

63063007995 นางสาวลลิตา ม�วงศรี

63063007996 นางสาวนัยน�ปพร จันทรา

63063007997 นางสาวชญานี มีห�อข�าว

63063007998 นายธงชัย ขัติยะวงษ�

63063007999 นางสาวจุฑาทิพย� วงค�ฉายา

63063008000 นางสาวปLทมา หนูชาวนา

63063008001 นางสาวมาริสา กองกํ่า

63063008002 นางสาวศิริลักษณ� ศิริพฤกษ�

63063008003 นางสาวประภัสสรา ศิริยาน

63063008004 นางสาวนุสรา บุญหม่ัน

63063008005 นางสาวนุจรินทร� คําแท�

63063008006 นางสาวบุษญา ไชยศักด์ิ

63063008007 นางสาววราภรณ� สีลา

63063008008 นางสาวสุจารี หอมหวล

63063008009 นางสาวขนิษฐา นวนไสย

63063008010 นายธนวัฒน� เล็กสุวัฒน�
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63063008011 นางสาวเปรมฤทัย ไพโรจน�

63063008012 นายเกศณรงค� กมลลิ้มสกุล

63063008013 นางสาวศิริอาภา สังข�ศิริ

63063008014 นางสาววีรกุล วิชัยศิรินุกูล

63063008015 นางสาวชิดชนก เปลี่ยนศรี

63063008016 นางสาวสุกัญญา เทียบมัง

63063008017 นายอนุพันธ� ชํานาญกรณ�

63063008018 นางสาวณิศรา เผด็จศึก

63063008019 นางจรวยพร ดีอําภา

63063008020 นายชาญวิทย� รัตนสินทร�

63063008021 นางสาวธิยาภรณ� สุวรรณรัตน�

63063008022 นางสาวนวพร แตงมณี

63063008023 นางสาวรังสิยา จรัมฤทธ์ิ

63063008024 นางสาวกุลธิดา เหมือนสมัย

63063008025 นางสาวเพ็ญภักด์ิ มีสุข

63063008026 นางสาวชลิตา กองแก�ว

63063008027 นายณภัทร วงศ�ชนเดช

63063008028 นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง

63063008029 นางสาวมาเรีย มาตรแม�น

63063008030 นางสาววิมลกานต� ศรีทะวงษ�

63063008031 นางสาวเกศกนก แปยอ

63063008032 นางสาวณฐมน ทานาม

63063008033 นางสาวโสภิดา เมรสนัด

63063008034 นางสาวสิรภัทร อินทร

63063008035 นายกฤษณ� นาคกล�อม

63063008036 นางสาวนพมาศ พีรวัฒน�

63063008037 นางสาวศิลามณี วงค�หิรัญ

63063008038 นายจักรพงศ� สาระณา

63063008039 นางสาวกานต�รวี ชัยเสนา

63063008040 นายณัฐพล อุตส�าห�
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63063008041 นางสาวศิริลักษณ� ช�างปOน

63063008042 นางสาวศันสนีย� ตาละนาค

63063008043 นายชลอ เอกกันทา

63063008044 นางสาวหริณโรจน� โนนซี

63063008045 นางสาวนัยนา สุขถาวร

63063008046 นางสาวจารวีย� เซะวิเศษ

63063008047 นายธีระศักด์ิ กองเหียะ

63063008048 นางสาวปาณิสรา อมรึก

63063008049 นายทรงวุฒิ จันทร�อาหาร

63063008050 นายวงกต ชื่นชม

63063008051 นายสิทธิศักด์ิ สีสดเขียว

63063008052 นางเพชรรัตน� อมรพลัง

63063008053 นางสาวธมลวรรณ นาสมวาส

63063008054 นางสาวเบญจมาศ สายวุฒิกุล

63063008055 นางสาวสุภาวรรณ ธงศรี

63063008056 นายณัฐพงศ� แก�วนาคูณ

63063008057 นางสาวศิริพร ศรัทธาธรรม

63063008058 นางสาวเบญญาภา แสนโภชน�

63063008059 นางสาววิภาวรรณ บุญมา

63063008060 นางสาวอรทัย ใจกล�า

63063008061 นางสาวจุไรรัตน� สุริยเชิดชูสกุล

63063008062 นางสาวสรินทิพย� จินดา

63063008063 นางสาวฑิตยา คู�แก�ว

63063008064 นางสาวศิริพร พรมวงศ�

63063008065 นางสาวภัทราพร ยุติธรรม

63063008066 นางสาวพัชรวิภา เรือนเรือง

63063008067 นางสาวนฤมล พงษ�ศิริ

63063008068 นางสาวรัชนีพร เสนาไชย

63063008069 นางสาวอัญธิกา สอนสมนึก

63063008070 นางสาวภรณ�ศุภา สุขศิริ
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63063008071 นางสาวปุณิกา ปLญญาบวรภัค

63063008072 นายตรีกมล สืบสกุล

63063008073 นางสาวทิพรัตน� ปKยไพร

63063008074 นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ

63063008075 นางสาวภัทรวดี คมศรี

63063008076 นางสาวจตุรพร วงษ�คําจิต

63063008077 นางสาวสมฤดี ปรุกระโทก

63063008078 นายวีระภัทร ยุวพันธ�

63063008079 นางสาววิญาดา จันปHอก

63063008080 นางสาวสุภาพร วรวิสันต�

63063008081 นางสาวฐาปนา นามจุมจัง

63063008082 นางสาวสุภาพร ศรีจันทร�

63063008083 นางสาวสมหทัย บุญครอบ

63063008084 นางสาวจิราภรณ� สิงห�แหลม

63063008085 ว�าที่ร.ต.พัฒนศักด์ิ ไม�ทิพย�

63063008086 นางณัฐิดา ใหลอ�อน

63063008087 นางสาวเนตรนภา นาทองบ�อ

63063008088 นางสาวปรัศยาภรณ� คงชู

63063008089 นางสาวปณิศรา ศิริกุล

63063008090 นางสาวสมพร วงศ�ยุทธนานนท�

63063008091 นางสาวจินตนา อาจสามารถ

63063008092 นางสาวประภาภรณ� ก�ายโนนสูง

63063008093 นายอิทธิพัทธ� ช�วยเกลี้ยง

63063008094 นางสาวจุฑามาศ ธนะศรี

63063008095 นางสาวรัชฎาวรรณ กรมมิ

63063008096 นางสาววนิดา แซ�อึ๊ง

63063008097 นางสาวปราณปริยา วิชัยดิษฐ

63063008098 นางลลิตา คณาศรี

63063008099 นายสิทธิพงค� ถ่ินนคร

63063008100 นางสาวชุติกาญจน� ประยูรสุข
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63063008101 นางสาวชนิกานต� อื้อเทียน

63063008102 นางสาวหทัยทิพย� รอดเทียน

63063008103 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนโฮ�ง

63063008104 นางสาวภาวิณี สามิตร

63063008105 นางสาวภีมพิมล มุงคุล

63063008106 นายสันติพงค� ช�วยนุ�ย

63063008107 นางสาวสุดารัตน� บุญรอด

63063008108 นายพิชัย สันประเทียบ

63063008109 นางสาวบุษบงกช นามลายทอง

63063008110 นางสาวกันยาลักษณ� สุจริต

63063008111 นายกฤติพงศ� สมศรี

63063008112 นายอิทธิกร เจริญรัตนาภิญโญ

63063008113 นางสาวอุไรวรรณ แซ�อึ้ง

63063008114 นางมณีวรรณ บรรณศรี

63063008115 นายชัยพิชิต หลวงยศ

63063008116 นางสาวธัญธีรา เพชรพันธ�

63063008117 นางสาวชนัฐกานต� ขันติมงคล

63063008118 นางสาวชุติมา สะละ

63063008119 นางสาวสุนิสา นาซิน

63063008120 นางสาวอมราวี สําราญจิตร

63063008121 นางสาวณัฐริกา แซ�ซ้ิม

63063008122 นางสาวอรุณประไพ โคสุวรรณ�

63063008123 นางสาวชณาชา พูลสวัสด์ิ

63063008124 นายนริศร ประกายประเสริฐ

63063008125 นายมานพ พรหมศรี

63063008126 นางสาวเสาวณีย� เซSะวิเศษ

63063008127 นายนฤนาท ม�วงไทย

63063008128 นางสาวจิราพร โคตรยอด

63063008129 นายทศพร จันทร�พึ่งพลาย

63063008130 นางสาววิลาลักษณ� อรพิพัฒนากุล
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63063008131 นางสาววรรณวิภา ขาวงาม

63063008132 นายศตวรรษ เธียรวรรณ

63063008133 นายเอนก มนทา

63063008134 นางสาวอารีย�พร วิเศษอักษร

63063008135 นายรัฐภัทร� กุมภีร�

63063008136 นางสาวนภัสสร เผื่อนพันธุ�นิต

63063008137 นางสาวนฤมล กลิ่นสุคันธ�

63063008138 นางสาวปภาวดี ม�วงเขาแดง

63063008139 นางสาววรวีร� กุรุตร�

63063008140 นายสมพงษ� บัวพา

63063008141 นางสาวครองศิริ พรมอินทร�

63063008142 นางสาวศุทธินี ชื่นชีพ

63063008143 นางสาวจิตรา พูนเพ่ิม

63063008144 นางสาวสโรชา ทองสุข

63063008145 นางสาวสุคันธา บุญสุด

63063008146 นางสาวกาญจนา บุญจันทร�

63063008147 นางสาวมนัสชนก สนธิ

63063008148 นายกิตติศักด์ิ สายลุน

63063008149 นายลัทธิ รอดไทย

63063008150 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัทราวดี แสงรัตน�

63063008151 นางสาวศิริพร ไปนาน

63063008152 นางสาวศรีดา ลับแล

63063008153 นายเสรี สังขโชติ

63063008154 นางสาววิลาสินี เดชพิบูลย�

63063008155 นางสาวสิรินยาพัทธ� บัวเรือง

63063008156 นายรุ�งเพชร ปLญญาวุฒิ

63063008157 นางสาวสิริยากร มีดอนดู�

63063008158 นางสาวสาวิตรี ศรีสอาด

63063008159 นางสาวรัตนา ระวีวงษ�

63063008160 นางสาววาสนา พาณิชย�
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63063008161 นางสาวพีชญาดา ห�วยหงษ�ทอง

63063008162 นางสาวศศิประภา คําผง

63063008163 นายณรงค�ศักด์ิ มาตราวงค�

63063008164 นางสาวจิระภรณ� นนท�พละ

63063008165 นางสาวนัชชา ด�านจับกุม

63063008166 นางสาวจิตรานุช ศิริศุภเชษฐ

63063008167 นางสาวรําแพน ดวงดูสัน

63063008168 นางสาวเกศวรี วชีระสกุล

63063008169 นางสาวเพียงหทัย วงษ�ดี

63063008170 นางสาวปรินันท� ไทยโส

63063008171 นายกิตติรัตน� น�อยธิ

63063008172 นางสาวปรียานุช จํานงค�รักษ�

63063008173 นางสาววันทนี กันยารัตน�เจริญ

63063008174 นายกฤษฎา เรืองรักษา

63063008175 นางสาวรุ�งทิวา จรดํา

63063008176 นายจําเนียร อิ่มจันทร�

63063008177 นางสาวฉายณุมาศ ไชยวงษ�

63063008178 นางสาวสุวนันท� วังชัง

63063008179 นายรัฐสิทธ์ิ แซ�ลี้

63063008180 นางสาวจิรนันท� สุขะปLญญา

63063008181 นายธนนันท� รุ�งเรือง

63063008182 นางสาววรรณวิสา ล�อมเวียง

63063008183 นางสาวจิรนันท� อัฐกุลชัย

63063008184 นางสาววราพรรณ นันเจริญ

63063008185 นางสาวพรพิมล อักษร

63063008186 นางสาวสิรินัดดา ธนูวัฒนา

63063008187 นางสาวมัทธุรส ม้ิงพรม

63063008188 นางสาวญาณิศา ชํานิพันธ�

63063008189 นางสาวเยาวลักษณ� พ่ึงอ่ํา

63063008190 นางสาวมลิสา ไพสาลี
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63063008191 นางสาวพรสุดา บุญอยู�

63063008192 นางสาวยุวเรศ มโหธร

63063008193 นายพรพินิต คงหมุน

63063008194 นางสาวนิภาพร อามีน

63063008195 นายชนนันท� ทวีทรัพย�

63063008196 นางสาวมยุรี สีสด

63063008197 นายอธิษฐ� ผาสุข

63063008198 นายบุรินทร� สัมปLนณา

63063008199 นางสาวกุลสตรี โชติวิวัฒน�

63063008200 นางสาวจิดาภา ศรีเทียนทอง

63063008201 นายปฐวี จันทร�ตระกูล

63063008202 นายคุณวุฒิ บูชาบุญ

63063008203 นางสาวสุนีย� วิจิตธาดา

63063008204 นางสาวษมาวรรณ น�าบัณฑิตย�

63063008205 นางสาวธนภร ประดิษฐศร

63063008206 นางสาวบุญญารัศม์ิ ถือสัตย�

63063008207 นางสาวอนุชิดา สุขใส

63063008208 นางสาวพรทิพา นาคสําราฯญ

63063008209 นางสาวพรนัชชา กลับดี

63063008210 นางสาวกัญญ�ณพัชร ก̂งมีประเสริฐ

63063008211 นางสาวจุฑามณี อุดปKน

63063008212 นางสาวเวณิกา อินสว�าง

63063008213 นางสาวจันทร� สุดา อรัญ แล

63063008214 นางสาวชนัฎฐา มังสา

63063008215 นางสาวเบญจารัตน� สุขจิต

63063008216 นางสาวโสพิศ กําลังเสือ

63063008217 นางสาวฑริกกา อินหล�า

63063008218 นายอาดัม มะดะเรส

63063008219 นายสุพัฒน� เส็มหมาด

63063008220 นางสาวชนัญชิดา สอนดี
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63063008221 นายอนุกูล สิงห�หา

63063008222 นางธัญลักษณ� ประทุมสินธุ�

63063008223 นางสาวจรัญญา จําปาบุรี

63063008224 นางสาวจันทร�จิรา เราะห�มานีย�

63063008225 นางสาวสุทธิดา ยนต�ชัยไทรงาม

63063008226 นางสาวปนิดา นวมเอม

63063008227 นางสาวพิยดา กรุณา

63063008228 จ�าสิบตรีชวนกร หอมจันทร�

63063008229 นางสาวจุฑามาส พันธ�ศรี

63063008230 นางสาวจารุณี จําพานิชย�

63063008231 นายจิรายุ บุญมา

63063008232 นายเกียรติศักด์ิ งามศักด์ิ

63063008233 นางสาวกนกวรรณ ฉายพูน

63063008234 นางสาวกรรณิกา ชินวิชา

63063008235 นางสาวจารุวรรณ ซ�อนกลิ่น

63063008236 นายธนากร นิ่มเรือง

63063008237 นางสาวประวิณา ขยันทํา

63063008238 นางสาวนัทธมน ทวีโชคสิริกุล

63063008239 นายณัฏฐนันท� ศรีสงคราม

63063008240 นางสาวนวินดา นึกสู�

63063008241 นางสาวบุญส�ง เเผ�นผา

63063008242 นายจักรกฤษณ� ดิษฐโชติ

63063008243 นางสาวกรานต�ธีรา จันโสดา

63063008244 นางสาวอัยรฎา สุวดิษฐ�

63063008245 นายวสวัตต์ิ เสรีฐิติวรโชติ

63063008246 นางสาวณัฐฐาพร แซะพาง

63063008247 นางสาวยศวดี เขียวคล�าย

63063008248 นางกรรณิการ� ขันใจ

63063008249 นางสาวดลภัค รักษาวงค�

63063008250 นายเอกฤทธ์ิ สุพรรณพันธุ�
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63063008251 นายเศกสรรค� เงินหล�อ

63063008252 นางสาวศิวนาถ นพกิจ

63063008253 นางสาวศิริกัญญา ไชยมาตย�

63063008254 นางสาวนุชธิดา จันทํา

63063008255 นางสาวจิราพร สมาเดSะ

63063008256 นางสาววราภรณ� เวชการ

63063008257 นางสาวพรทิพย� ธิมาชัย

63063008258 นางสาวปานประภา อุ�นเพ็ญ

63063008259 ว�าที่ร.ต.หญิงสาวิตรี พงษ�สะพัง

63063008260 นายวรเทพ นากเกิด

63063008261 นางสาวธนพร วงษ�พินิจ

63063008262 นายธานินทร�ณัฐ มานะกุล

63063008263 นางสาวอังคณา รัตนมังคละ

63063008264 นางสาวสิริลักษณ� ครองธัญการ

63063008265 นางสาวอรณิชา สมนาค

63063008266 นางพัชรพร สงพูล

63063008267 นายนฤนาท ช�วงจ่ัน

63063008268 นายปฏิภาณ บุญเจริญ

63063008269 นางสาวฐิตาภรณ� อรัญเจริญย่ิง

63063008270 นางสาวจารุณี จันทา

63063008271 นางสาวบุศกร จ๋ิวรับพร

63063008272 นางสาวอรอุมา น�อยนวล

63063008273 นางสาวศิรประภา ทองดี

63063008274 นางสาวสนิฎา นามตรง

63063008275 นายวรชาติ ขลากระโทก

63063008276 นายอนุศิษฏ� บริบูรณ�พานิช

63063008277 นายวรพล สกุลพิทักษ�ผล

63063008278 นางสาวบุญญรัตน� ไตรพิมพ�

63063008279 นางสาวมนัญญา อินชํานาญ

63063008280 นางสาวกนกวรรณ ณ วรรณา
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63063008281 นางมาลียา หมันนSะ

63063008282 ส.ต.อ.พชรพรรณ บุญนาม

63063008283 นางสาวสริญญา เหลาสิงห�

63063008284 นางสาวบุษราคัม มะลิมาศ

63063008285 นางสาวยศวดี วงศ�ศิริ

63063008286 นางสาวปรัศนีย� รักมิตร

63063008287 นางสาวกัญยณัฐ อู�ศิริ

63063008288 นางสาวสุทธิดา พิมพ�แก�ว

63063008289 นางสาวสุกัญญา บัวบานพร�อม

63063008290 นางสาวษรวิวรรณ อบเชย

63063008291 นายอดิศร สุวรรณวงศ�

63063008292 นางสาวศรุตา อั๊งเจริญ

63063008293 นางสาวขวัญสุรีย� คนเสง่ียม

63063008294 นางสาวชุติมา เจริญชนม�

63063008295 นางสาวโสภิต บุญลาภ

63063008296 นายนพพล วงษ�มณี

63063008297 นางสาวปKยวรรณ วงศ�สุข

63063008298 นางสาวศิริลักษณ� ทองยืน

63063008299 นายเกริกเกียรติ บํารุงสุข

63063008300 นางสาวกรวิกา บุดดี

63063008301 นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจํานง

63063008302 นางสาวสุกัญญา พงษ�โต

63063008303 นางสาวฐิติพร สิทธิ

63063008304 นางสาวกรกนก มากแบน

63063008305 นางสาวพนิดา ก�อมมณี

63063008306 นางสาวนลพรรณ จันทรา

63063008307 นางสาววาสนา ตันปู

63063008308 นายธนัชพงศ� อัครกังาลภัสร�

63063008309 นางสาวกษมล สร�อยไซย�

63063008310 นางสาวกาญจนา ธรรมรัตนากร
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63063008311 นางสาวละมัย เชยกะรินทร�

63063008312 นางสาวจินดา บุญนาค

63063008313 นางสาวจิรารัตน� เศษคง

63063008314 นางสาวกชกร จันทร�ทิพย�

63063008315 นายชัชชัย ศรีสุทธ์ิ

63063008316 นางสาวจารุวรรณ แก�นจันทร�

63063008317 นางสาวชมชนก เหมียน้ําคํา

63063008318 นายกําพล วันเจียม

63063008319 นางสาวทิพวัลย� จูไหล

63063008320 นางสาวธัญญลักษณ� ม่ันสุวรรณ

63063008321 นางสาวศจี จันทะเคน

63063008322 นางสาวศุนัญดา หอยมณี

63063008323 นางสาวมยุรี ลาวัลย�

63063008324 นางสาวพิมพ�ใจ ทวิติยามัณฑ�

63063008325 นายสุริยา วงค�กําภู

63063008326 นางสาวบุภกรณ� เฉลิมสง

63063008327 นางฐิติพร พูลมา

63063008328 นางสาวยิษฐา จีนะเทศ

63063008329 นายกฤษฎ� สูงสุมาลย�

63063008330 นางสาวดวงพร อุดนัน

63063008331 นางสาวเกศแก�ว ตันสงวน

63063008332 นางสาวพนิดา หนูเขียว

63063008333 นางสาวบุหลัน ชาติวงค�

63063008334 นายชวลิต ถามาตรโยธี

63063008335 นางสาวรักษิณณา ยอดผักแว�น

63063008336 นางสาวแพรพลอย วงศ�กาสิทธ์ิ

63063008337 นางสาวประพัสนันท� แก�วอุดม

63063008338 นางปLฐมาพร แก�วโยน

63063008339 นางสาวอรดี คุ�มพ�วงดี

63063008340 นางสาวปติญญา อุ�นแก�ว
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63063008341 นางสาวรัตมณี โบว�สุวรรณ

63063008342 นางสาวพิมพ�รวี เดชบุญภา

63063008343 นางสาวโชติกา ธนาโชติจินดา

63063008344 นางสาวจิราภร กุลเนตร

63063008345 นางสาวเดือนเพ็ญ บุตะโชติ

63063008346 นางสาวสุภาพร สดวกดี

63063008347 นายศุภชัย ศรีจันทร�

63063008348 นางสาวเครือวัลย� กลิ่นขจร

63063008349 นางสาวจิดาภา ขุนชัย

63063008350 นางสาวธิดารัตน� เตียวประเสริฐ

63063008351 นางสาวนวรัตน� มีสง�า

63063008352 นางสาวกมลพร อร�ามวิทยานุกูล

63063008353 นางสาวพิมพรรณ วีระวงษ�

63063008354 นางสาวยลดา อินตรง

63063008355 นายสุพล อินโสม

63063008356 นางสาววรรษมล สาลีกุล

63063008357 นายอธิวัฒน� สุริยวาลย�

63063008358 นางสาวนิธิมา พูลเพ่ิม

63063008359 นางสาวมาริสา ต�นกันยา

63063008360 นางสาวมลิ สุขภานิด

63063008361 นางสาวกมลชนก ศิลปXนาวา

63063008362 นางสาวน้ําผึ้ง บุญขาว

63063008363 นางสาวทิพยุดา สวัสดี

63063008364 นางสาวธิดารัตน� เรืองศิริ

63063008365 นายพรภวิษย� ขันดี

63063008366 นางสาวณัฐชา วรศิริ

63063008367 นางสาวเกตุวลี ผกาฟุQง

63063008368 นายประพันธ�พงศ� นาคจันทร�

63063008369 นางสาวปวีณา เข่ือนจักร�

63063008370 นางสาววาสนา จันสุนทร
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63063008371 นางสาวพัชราพรรณ ใจผ�อง

63063008372 นางสาวอิสริยาภรณ� ศรีปLตตา

63063008373 นางสาวกฤติยา มหามาตย�

63063008374 นางสาวรัตติกานต� วงค�เมือง

63063008375 นายธนสิษฐ� คล�ายประดิษฐ�

63063008376 นางสาวรุจนี ธีระวัฒน�

63063008377 นางสาวนภาพร เจริญสุข

63063008378 นางสาวจิดติมา จันโท

63063008379 นายนนทชัย เทียนโต

63063008380 นายนิพนธ� คิดนุนาม

63063008381 นางสาวพนิดา ศุขปราการ

63063008382 นางสาวจุฬาลักษณ� ทศลา

63063008383 นายเกรียงศักด์ิ ศรีสุวรรณ

63063008384 นางสาวปภาพินท� แก�วเรือง

63063008385 นางขวัญเรือน สรสิทธ์ิ

63063008386 นางสาวนิชนิภา ชัยภักดี

63063008387 นางสาวกมลรัตน� ขานอยู�

63063008388 นางสาวพิมพ� พระพรหม

63063008389 นางสาวสุภัสสร เส็งนา

63063008390 นางสาวปLทมพร ทิศพรม

63063008391 นางสาวครองสุข แก�วคง

63063008392 นายปชานนท� สวนต�าย

63063008393 นางสาวนุชวรา แย�มสอิ้ง

63063008394 นายศุภวิชญ� นาโตนด

63063008395 นางสาวช�อทิพย� แก�วกุลภัทร�

63063008396 นายวัชรินทร� รวดเร็ว

63063008397 นางสาวรัชนีบูลย� แสงทอง

63063008398 นางสาวกันยารัตน� พิพัฒน�จําเริญกุล

63063008399 นางสาววรัญญา วัชรทัศนกุล

63063008400 นายนพฤทธ์ิ ช�างคิด
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63063008401 นางสาวสุพรรณี โสภาเคน

63063008402 นายธวัตรชัย เสวะกะ

63063008403 นางสาวอชิรญาณ� คุ�มสุพรรณ

63063008404 นางสาวมินตรา พละศักด์ิ

63063008405 นางสาวญาดา จันทร�งาม

63063008406 นางสาวไอลดา พงศ�ภี

63063008407 นางสาวรัญชนา ดวงตาดํา

63063008408 นายสุทธินันท� แก�วไชย

63063008409 นางสาวนันฐิกา อนุพันธ�

63063008410 นางสาวเพ็ญพลอย สุทธิวัฒน�

63063008411 นางสาวสมภักด์ิ หาญชนะ

63063008412 นางสาวณัฐวิภา ไชยสิทธ์ิ

63063008413 นางสาวอรทัย ลีลาศสง�างาม

63063008414 นางสาวโสภิดา เลี่ยมทอง

63063008415 นางสาวเปรมกมล ปราบไชยโจร

63063008416 นางสาวไพรินทร� เอียดจันทร�

63063008417 นางสาวอุมาศิริ อิ่มเอิบ

63063008418 นางสาวอ�อยจันทร� คุณม่ัน

63063008419 นางสาวอุษณี เจะอุมา

63063008420 นางสาววิชชุดา ใบสี

63063008421 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีทวีพร

63063008422 นางสาวสุดธิดา จันทารักษ�

63063008423 นางสาวภิรมย�ยา ประสิทธ์ิเขตกิจ

63063008424 นายพงศกร พ�วงสิน

63063008425 นางสาวปานทิพย� พุฒซ�อน

63063008426 นางสาวณัฐริกา อาบสุวรรณ�

63063008427 นางสาวพาขวัญ ขําทอง

63063008428 นายภานุภัทท� ฟุQงเฟOPอง

63063008429 นางสาวศศิกาญจน� ธีระนาวิน

63063008430 นางสาวลักขณา ทองเต็ม
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63063008431 นายวรกร วรชัยพิชชา

63063008432 นางสาวหฤทัย ไชยชนันท�

63063008433 นางสาวอรพินท� โม�หอชัย

63063008434 นางสาวภาวิณี พุทธา

63063008435 นายศิวาวุธ มณีรัตน�

63063008436 นางสาวรัชนี บารเฮม

63063008437 นางสาวชุลิตา ฉวีภักด์ิ

63063008438 นางสาวรุสลีนา เด�นสุมิตร

63063008439 นางสาวจุฑารัตน� บุญเรือง

63063008440 นางสิริน บุญนาม

63063008441 นางสาวไขโขษม ปLทมะเศรษฐ

63063008442 นางสาววรินทร�พร สุขเจริญ

63063008443 นางสาวศิริพร สุขสิงห�สําอางค�

63063008444 นางสาวพิมพ�ประภา ท�าข�าม

63063008445 นางสาววราภรณ� สุขบาง

63063008446 นายอภิชา หาญละคร

63063008447 นางสาวมันทนา แก�วมูล

63063008448 นางสาวปณิดาพร แก�วแสนเมือง

63063008449 นายสดายุ อ�อนพรม

63063008450 นางสาวกษมสร บุญยัง

63063008451 นางสาวนิติลัคน� กุ�มเรือง

63063008452 นายชาญชัย ษมาชัยเรืองฤทธ์ิ

63063008453 นางสาวจิรารัตน� เทศารินทร�

63063008454 นายชติ ตรีจักรสังข�

63063008455 นางสาวอ�อมใจ สิงหา

63063008456 นางสาวรวิปรียา หนองเฆ�

63063008457 นางสาวจุฑารัตน� คมกล�า

63063008458 นายธนโชติ วงษ�บําหรุ

63063008459 นางสาวบุญเรือน มรกต

63063008460 นางสาวอัญภิศาย� เทศนา
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63063008461 นางจุฑามาศ เฉลิมศุถาคุณ

63063008462 นางสาววชิรญาณ� นาชัยบูรณ�

63063008463 นางสาวนิชานาถ ศรีกระจ�าง

63063008464 นางสาวจิรนันท� ขัดทะเสมา

63063008465 นายสุรพัศ เพ็งสว�าง

63063008466 นางปKPนเพชร ศิลานุกรม

63063008467 นายฐิตวัฒน� กุมภาศรี

63063008468 นางสาวเบญจมาศ สงวนชม

63063008469 นางสาวมนฤดี ด�วงเงิน

63063008470 นางสาววิภาพร ใจกว�าง

63063008471 นางวราภรณ� ศรีทองคง

63063008472 นายเสกศักด์ิ จ๋ิว

63063008473 นายบุญเลิศ งามสมพงษ�

63063008474 นางสาววิจิตรา บุญสารวัง

63063008475 นางสาวศุภรัตน� อยู�ถาวร

63063008476 นางสาวสุนันท� รัตนขันธ�

63063008477 นายสหชาติ แสนศักด์ิ

63063008478 นางสาวชุติมา ศรีขจร

63063008479 นายปKยะวิทย� สาลี

63063008480 นายณัฐพงศ� พลาธิคม

63063008481 นางสาวจิตมณี กรานเขียว

63063008482 นางสาวกนกวรรณ คงสุทธ์ิ

63063008483 นางสาวภัสส�กุญช� ภู�พวง

63063008484 นางสาวตุลยา มูฮําหมัดโน

63063008485 นายนัฐพล พุทธากูล

63063008486 นางสาวมะลิณี นินทะ

63063008487 นางสาวเสาวภา สีตะเถร

63063008488 นายอภิรักษ� แย�มฎีกา

63063008489 นางสาวกาญจนาพร สิงห�น�อย

63063008490 นางสาวพัชรา ทองวิจิตร
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63063008491 นางสาววีรวรรณ ทองนพรัตน�

63063008492 นางสาวอนันตญา เทียมทนง

63063008493 นางสาวจิรารัตน� คูณทวีธนกร

63063008494 นางสาวพัชริดา ประหา

63063008495 นางสาวพรสุดา ธนวานนท�

63063008496 นางสาวรุจิษยา ปกปQอง

63063008497 นายปกรณ� กลิ่นศรีสุข

63063008498 นางสาววาทินี พรมทอง

63063008499 นายภานุวัฒน� ดุลยชาติ

63063008500 นางสาวปKยนุช วิเศษวงษา

63063008501 นายจักรพงศ� เตชะนอก

63063008502 นางสาวรัชชนันท� เจนาคม

63063008503 นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข

63063008504 นายสิริชัย ศรีหทัย

63063008505 นายปKยณัฐ มุ�งเจริญ

63063008506 นายปฐมพงศ� สุภาพ

63063008507 นางสาวศรีวรรณ อินทร

63063008508 นางสาวขวัญชนก โตศิริ

63063008509 นางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน�

63063008510 นางสาววรัญญา แยกวงษ�

63063008511 นางสาวสุนิภาพร ใจเย็น

63063008512 ว�าที่ร.ต.หญิง หทัยวรรณ ล�อดงบัง

63063008513 นางสาวพัฒนา กะชันรัมย�

63063008514 นางสาวณัฎฐธิดา เพลินจิตร

63063008515 นางสาวจําปา นะราแก�ว

63063008516 นายเจษฎา แก�วคุณ

63063008517 ว�าที่ร�อยตรีพงศ�เทพ พิษพิรมย�

63063008518 นายพลาธิป สมโภชน�

63063008519 นายเอกรัตน� เห็นจบทั่ว

63063008520 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุภาวดี เสาวคนธ�
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63063008521 นางสาวน้ําฟQา สําราญสุข

63063008522 นางสาวมาริสา ธานี

63063008523 นางสาวเสาวภา ชัยด�วง

63063008524 นางสาวสุดารัตน� กันแก�ว

63063008525 นางสาวณัฐณิชา บุตรดีวงค�

63063008526 นายกฤษฎา นาดี

63063008527 นางสาววิไลพร วงษ�มี

63063008528 นางสาวสุทธิดา โนนขุนทด

63063008529 นางสาวปรียา พรมถานา

63063008530 นางสาวปวันรัตน� หอมสวัสด์ิ

63063008531 นายวชิรวิทย� นาคสัมฤทธ์ิ

63063008532 นายเขษมศักด์ิ รอดบุญมา

63063008533 นางสาวแสงรวี ย่ิงคง

63063008534 นายมนูญ วงษ�ละคร

63063008535 นางสาวโฉมถวิล คนปQอม

63063008536 นายอุทัย ราญมีชัย

63063008537 นางสาวจันทรา จันทศร

63063008538 นางสาวสกาวเดือน ใจเปGง

63063008539 นางสาววรทัย อุตระ

63063008540 นายณัฐวุฒิ เข่ือนจันทึก

63063008541 นายเก�งกาจ ชูศรี

63063008542 นายปLณณทัต โลตุรัตน�

63063008543 นางสาวปLทมาพร โฮ�ศิริ

63063008544 นางสาวศิราภรณ� สังข�ไว

63063008545 นายฐิติ กร วิวัลชัย

63063008546 นายสุคีรีคงคา จรูญภาค

63063008547 ว�าที่ ร.ต.ภูวเรศ ครุธแก�ว

63063008548 นางสาวภัทรภา สรงนวล

63063008549 นางสาวนฤมล ลือชา

63063008550 นางสาวอารียา สืบนุการณ�
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63063008551 นางสาวณัชชา เจริญไชย

63063008552 นายมานิตย� พรมมา

63063008553 นายณัฐพล เกลี้ยงกมล

63063008554 นางสาวกัลยา บุญเฟรือง

63063008555 นางสาวชญาณิศา บั้นบูรณ�

63063008556 นางสาวกิตติยา คิดประโคน

63063008557 นางสาวศศิวิมล ปLกกาเวสูง

63063008558 นางสาวนาตยา ขุนศรี

63063008559 นายจอมยุทธ วาระโว

63063008560 นางสาวทัศณีย� โทบุตร

63063008561 นางศิรดา พิลายนต�

63063008562 นางสาวศรีสุดาวรรณ บูรณธัญญ

63063008563 นางสาวขวัญชนก อยู�เย็น

63063008564 นางสาวมินตรา พรมจันทะ

63063008565 นางสาวสุภาณี โพธิไชยะ

63063008566 นางสาวศลิษา วัฒนวิบูลย�กิจ

63063008567 นายศรันย� รักษาสัตย�

63063008568 นางสุพัตรา ศรีศุภอรรถ

63063008569 นายณัชพล สังขวรรณ�

63063008570 นายประกาศิต ก่ิงบู

63063008571 นายอาทิตย� บ�านมอญ

63063008572 นางสาวนิรินธนา แก�วใส

63063008573 นางสุรีรัตน แทนวารีรัตน�

63063008574 นางสาวนันถพร รักการษ�

63063008575 นางสาวเบญจพร พิมพ�สามสี

63063008576 นางสาวณัฐวีณ� สะอาด

63063008577 นางสาวอรสา พลายงาม

63063008578 นางสาววลัยพรรณ ไพรพิจิตร�

63063008579 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค

63063008580 นางสาวเมตตา พลยาง
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63063008581 นายสัญลักษณ� มะโนอิ่ม

63063008582 นางสาวบุณญานุช ใจบุญมาก

63063008583 นางสาวจิรพร จันทรังษี

63063008584 นายทนง วงษาโสม

63063008585 นางทิพย�วิภา ปะตังทาเน

63063008586 นางสาวพัชณิชา สุภาพ

63063008587 นายณรงค�ชัย แจ�มศรี

63063008588 นางสาวประวีนศะญา ล้ําจุมจัง

63063008589 จ�าสิบตรีธนากร ทองกล�อม

63063008590 นางสาวสุวรรณา บัวแก�ว

63063008591 นางสาวสุดารัตน� ท�าทองมา

63063008592 นายปานเพชร กระจ�างพัฒน�วงษ�

63063008593 นางสาวอาภัสรา ใจน้ํา

63063008594 นางสาวชลธิชา พาประจง

63063008595 นางสาวจันทร�สุดา วะโรรัมย�

63063008596 นายอรรคพล พงษ�พฤกษ�งาม

63063008597 นางสาวจิราภรณ� โสภา

63063008598 นายธนพล อวยพร

63063008599 นางสาวณัชฌา วันสุดล

63063008600 นางสาวภูริชญา สิงห�ชา

63063008601 นางสาวกัญญารัตน� ทองเอม

63063008602 นายภานุวัฒน� กลสันต์ิ

63063008603 นายศรัณยู เสนาประโคน

63063008604 นายศิวกร สากล

63063008605 นางสาวกานดา กรัสประพันธุ�

63063008606 นางสาวศิณีนาท ประชากลาง

63063008607 นายวุฒิชัย ยศย่ิงยงค�

63063008608 นางสาวธัญญวีร� สวยงาม

63063008609 นางสุกัญญา พิมพานิช

63063008610 นางสาวกรกมล เจ็กนอก
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63063008611 นางสาวอารีรัตน� ภูนะ

63063008612 นางสาวพรกมล อินทมาพลอย

63063008613 นางสาวเรณุกา ภู�ศรี

63063008614 นายพงษ�ศักด์ิ เมืองแสน

63063008615 นายวิกร กมลเลิศ

63063008616 นางสาวฐาปนี วังกานนท�

63063008617 นายวศิน บัวจันทร�

63063008618 นางสาวสกุลดาว พหลทัพ

63063008619 นายวัศพล ศรีศักดา

63063008620 นางสาวอรวรรณ ณ นคร

63063008621 นางสาวโสภาวรรณ อินทร�สุวรรณ

63063008622 นางสาวบรรธิชา ศรีหา

63063008623 นางสาวอัจฉรา ทองอรุณ

63063008624 นางสาวสุกานดา พอใจ

63063008625 นายวัฒนพงศ� เกตุสุวรรณ

63063008626 นายจักรภัทร คงเขียว

63063008627 นางสาวภัสธารีย� นาดี

63063008628 นางสาวฌัชลิกา มีมะโน

63063008629 นางสาวกนกวรรณ� ศรีบุญเรือง

63063008630 นางสาวพาฝLน ติรวรรณรัตน�

63063008631 นายธนาธิป กัณหาไชย

63063008632 นางสาวศุภวรรณ ถึกไทย

63063008633 นายวรพงษ� จินาพันธ�

63063008634 นางสาวทิชากร จันทรงาม

63063008635 นางสาวศศิประภา คุ�มศิริ

63063008636 นางสาวณัฐพร โตเจริญ

63063008637 นางสาวอลิสา หัตถี

63063008638 นางสาววัลวิภา คชาชาญ

63063008639 นางสาวลักขณา ปากพลีนอก

63063008640 นายนนทิพัฒน� ย้ิมเพ็ชร
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63063008641 นางสาวอนุสรา ชราศรี

63063008642 นายอัครวัฒน� รุ�งแสง

63063008643 นางสาวมณฑกาญจน� บุญล้ํา

63063008644 นางสาวกัญญาเรศ ทองเอม

63063008645 นางสาวอภิญญา จันทมาลา

63063008646 นางสาวรุ�งนภา รัตนไชยานนท�

63063008647 นายสุพจน� โกศิริ

63063008648 นางสาวพัลลภ า ชัยกุลเสรีวงศ�

63063008649 ว�าที่ร�อยตรีสิทธิพร ฃัยนอก

63063008650 นายดํารงค� พันธุ�วัด

63063008651 นางสาวนุชนาถ จันทร�อ�อน

63063008652 นางสาวขวัญเนตร หมกเมืองแล�ง

63063008653 นายเนติพงษ� เล็กศิริ

63063008654 นายอนุชา ทองสงค�

63063008655 นางสาวอัญชลี ชื่นอารมณ�

63063008656 นางสาวสุชาดา ศรีระพันธ�

63063008657 นายเบญจพล ประมวลทรัพย�

63063008658 นางสาวพรสุดา ดุนา

63063008659 นางสาวโฉมโสภา วุฒิสาร

63063008660 นางสาวธัญญารักษ� วงษ�รอด

63063008661 นางสาวมุทิตา เจริญศักด์ิ

63063008662 นายสถาพร แท�นกระโทก

63063008663 นายพิชิต สุวรรณชาติ

63063008664 นางสาวอังคณา คุณโคตร

63063008665 นางสาวจุฑามาศ ศกุนะสิงห�

63063008666 นางสาวสุรัจนีย� ธาราภิบาล

63063008667 นางสาวพรรณนิการ� เข็มสีดา

63063008668 นายศรายุทธ สาริยัง

63063008669 นางสาวประภัสสร ยืนนาน

63063008670 นางสาวจิรัชญา อึงสวัสด์ิ
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63063008671 นายขวัญชัย บุญเสนอ

63063008672 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมพร

63063008673 นายกฤตกร มูลกะศก

63063008674 นางสาวชญานิศ รุ�งรักษา

63063008675 นางสาวศิริวรรณ ทองเชิด

63063008676 นางสาวยุวภา ชาวโพธ์ิ

63063008677 นางสาวณปภัช สรรเสริญ

63063008678 นางสาวสุพัตรา ชัยก̂า

63063008679 นางสาวจุฬารัตน� ชัยเทศ

63063008680 นางสาวศิริญญา น�อยใจดี

63063008681 นางสาวกนกพร จันท�มาลา

63063008682 นางสาวสุภัสสร ปKPนเกตุ

63063008683 นางสาวนิตยา ทองมาก

63063008684 นายวัชรพงษ� มีศรี

63063008685 นางสาวจันจิรา รักษาชล

63063008686 นางสาวจิราพรรณ โฉมศรี

63063008687 นางสาวสุรางคณา นนทรัตน�

63063008688 นายอธิป ภู�โสภา

63063008689 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุชาดา ก̂าวงศ�

63063008690 นายชยณัช บัวศรี

63063008691 นายคุณัชญ� จันทร�ไพศรี

63063008692 นายธรรมนูญ หัวเมือง

63063008693 นางสาวชลิดา สอนสําแดง

63063008694 นายจิรภัทร� ผูกพันธุ�

63063008695 นางสาววรรษชล วงค�จําปา

63063008696 นางสาวสุวดี แสงบุญ

63063008697 นางสาวอมรรัตน� เถาวัลย�

63063008698 นางสาวณัฐภรณ� สําราญเลิศวิไล

63063008699 นายทิวัตถ� ภูจํานงค�

63063008700 นางสาวศศิวิมล ทับทิมทอง
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63063008701 นางสาวกัทรีพร เดชสุภา

63063008702 นางสาวนิสาชล ก่ิงชา

63063008703 นางสาวชนม�นิภา ยงยุทธ

63063008704 นางสาวชลลดา เชิดชูวิมลกิจ

63063008705 นายสิทธิกร เหมือนสังข�

63063008706 นายอรรณพ วิสัยเกตุ

63063008707 นางสาวอภัสรา เรียงวงษ�

63063008708 นายชินดนัย ม่ิงมิตรวัน

63063008709 นายพรรษวุฒิ รัตนกาญจน�

63063008710 นางสาวกฤษณา ยาป]าคาย

63063008711 นางสาวสุพิชญา สุวรรณกุล

63063008712 นายนิวัตร� กันภัย

63063008713 นางสาวศศิธร ใจเอื้อ

63063008714 นางสาวนภาลัย สําโรงแสง

63063008715 นางสาวราตรี พาที

63063008716 นางสาวดวงฤทัย ฮึงเสง่ียม

63063008717 นายเอกรินทร� ทิพเนตร

63063008718 นายศิริวัฒน� ชายชาญชัยวัฒน�

63063008719 นางสาวคณัฐชา เพ็ชรนวล

63063008720 นางสาวอัญชริกา ศรีจําปา

63063008721 นายพัชระ อินทร�จํานงค�

63063008722 นางสาววราภรณ� กองตSะ

63063008723 นางสาวสิริพร อ�อนประดา

63063008724 นางสาววิลาวัลย� สีมา

63063008725 นางสาวอติกานต� พัทนา

63063008726 ว�าที่ร�อยตรีทศพล ย้ิมเจริญ

63063008727 นางสาวพนัชกร ดวงปาโคตร�

63063008728 นางสาวสิริรัตน� พูลสวัสด์ิ

63063008729 นายอภิสิทธ์ิ มุคุระ

63063008730 นายนราธร มาวรรณ
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63063008731 นางสาวเตชิตา ภาณุฐิติกุล

63063008732 นางสาวสุพัตรา ทองอุบล

63063008733 นางสาวรจนา มรรควิมาญ

63063008734 นายพสิษฐ� กวีไชยพันธ�

63063008735 นางสาวณัฐกานต� พิพิธจันทร�

63063008736 นางสาวทิพย� อัคฮาด

63063008737 นายกณิศ เงินแก�ว

63063008738 นางสาวอมิตา ภูมิมาโนช

63063008739 นางสาววิภาภรณ� บุญญา

63063008740 นางสาวสุพรรณี เอมอ�อน

63063008741 นายกันตภณ ทุมนาหาด

63063008742 นางสาวสมฤดี โตงาม

63063008743 นายอนันต�สิทธ์ิ ขวัญเมือง

63063008744 นายธนกร ม�อมดี

63063008745 นางสาววรรณวดี อรัญญกานนท�

63063008746 นางสาวอฤษฏาชา พงศ�ศตนันทน�

63063008747 นายธันนธร กุศล

63063008748 นายเกียรติศักด์ิ บุญแสง

63063008749 นางสาววรารัตน� นิราช

63063008750 นางสาวปภาวี ปวงคําคง

63063008751 นางสาวปรียาภัทร พิมพ�สิงห�

63063008752 นางสาวจุฑามาศ ตาเลิศ

63063008753 นางสาวรังสิมา ผ�องผิว

63063008754 นางสาวจิรประภา โสภานะเวช

63063008755 นางสาวดวงจันทร� ถาวรกุล

63063008756 นายศรัณต� ฐปนานนท�

63063008757 นางสาวเสาวลักษณ� เนียมพิทักษ�

63063008758 สิบตรีพัชรพล ชมภู

63063008759 นางสาวสุวัจจนี ถานะวร

63063008760 นายณัฐพล วานิชกุล
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63063008761 นางสาวกีรติกา น้ําตอง

63063008762 นายฐานิส ตระกูลทา

63063008763 นางสาวประภัสสร วงศรีแก�ว

63063008764 นางสาวขนิษฐา มะลาด

63063008765 นายอธิวัฒน� บุญเติม

63063008766 นางสาวพิมพ�ชนก ปKPนทองเจริญดี

63063008767 นางสาวกิตติยา วงษ�เดอรี

63063008768 นางสาวกรรณิการ� วาใจทอง

63063008769 นางจุฬารัตน� ทะตัน

63063008770 นางสาวอรพรรณ มาลี

63063008771 นายศุภวัช ประมัดสระน�อย

63063008772 นางสาวแพรวนภา พรมทอง

63063008773 นางสาววรรณะสิริ โพธิสวาท

63063008774 นางสาวกัลยารัตน� วงค�ไชยชาญ

63063008775 นางสาวทิตย�ติยา ภูธิรักษ�

63063008776 นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

63063008777 นายธนภูมิ อําคา

63063008778 นางสาวนุชจิราพร จันทร�แสง

63063008779 นางสาวกมลชนก จันทร�เกษม

63063008780 นายบุรินทร� แก�วภัย

63063008781 นางสาวนภาภรณ� บรรพต

63063008782 นางสาวอัญชลี ผลทิพย�

63063008783 นางสาวจิราพร ศิวรานนท�

63063008784 นายวีรพันธ� งามใจ

63063008785 นายพลวัฒน� ทองจบ

63063008786 นางสาวเสาวภา แซ�กอ

63063008787 นางสาววราภรณ� กําสมุทร

63063008788 นางสาวพิชญ�สินี สังข�ทอง

63063008789 นายเอกชัย กัลยานุกูล

63063008790 นายศรายุทธ� เกษีสังข�
หน�า 293 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063008791 นางทองศรี มะปรางค�

63063008792 นางสาวศิริรัตน� ขาวอSอด

63063008793 นางสาวเกษร จิกจักร

63063008794 ส.ต.อ.พิภัชพนธ� จันทร�เรือง

63063008795 นายปLญญา พรามพิทักษ�

63063008796 นางสาวปริณภา พิมเสน

63063008797 นางสาวนิริศรา สายแคน

63063008798 นายพีระศักด์ิ เทพารส

63063008799 นายพงษ�พนัส นวลศิริ

63063008800 นางสาวรุจิรัตน� สุขโขใจ

63063008801 นางสาวอุมาพร ทองใบ

63063008802 นางสาวกอบกาญจน� คงใหญ�

63063008803 นางสาวศิฬิน สุขเจริญ

63063008804 นายมารุพงษ� ศรีสวัสด์ิ

63063008805 นางสาวเปรมกมล วงษ�หาญ

63063008806 นางสาวพัชรีภรณ� พุทธโคตร

63063008807 นางสาวอภิญญา อินทอง

63063008808 นางสาวอรอุมา เกาะประเสริฐ

63063008809 นางสาวศิริขวัญนภา ทาวงศ�

63063008810 นางสาวชลธิชา ธูปขุนทด

63063008811 นายอภิรักษ� รวมหมู�

63063008812 นางสาววศินี ธรรมมา

63063008813 นางธนพร นังตะลา

63063008814 นายสุวภัทร บุญยืน

63063008815 นายโต รศรีเรือง

63063008816 นายภัทร ปะโปตินัง

63063008817 นายเฉลิมพล คุ�มทอง

63063008818 นางสาวมุนินทร� ใจฉะวะ

63063008819 นายอภิโชติ มณีกาศ

63063008820 นางสาวกุลนุช ทองอยู�
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63063008821 นางสาวนพมาศ ซ�วนกุล

63063008822 นายพงษ�พันธ� พจนานุศิลปX

63063008823 นายโกศล ศุภกิจเดชา

63063008824 นางสาวสุปราณี น�อยจินดา

63063008825 นางสาวศิริลักษณ� น�วมเจริญ

63063008826 นางรัตนลักษณ� จําปาขีด

63063008827 นางสาวศิรินภา วาจาใจ

63063008828 นายจิรโชติ จันดาเขียว

63063008829 นางทิพวรรณ คงสนิท

63063008830 นางสาวฉัตรวรินทร� แดงน�อย

63063008831 นางสาวศิริพร บัวภา

63063008832 นางสาวอภิญญา ก่ึงวงษ�

63063008833 นายนิติพัฒน� เกษโส

63063008834 นางสาววรรณวิษา พาสี

63063008835 นางสาวปรียาภรณ� แว�นศิลา

63063008836 นางสาวพรนิภา ขุนนาพุ�ม

63063008837 นายกฤตเมธ สุไวศยวรรณ

63063008838 นางสาวปLทมาวดี ชวนนอก

63063008839 นางสาวนิตยา วัฒนะจํานงค�

63063008840 นางสาวศรัญญา วังวล

63063008841 นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ

63063008842 นางสาวปKยะกุล เล�าฮ�อ

63063008843 นางสาวกฤตยาณี ผันผาย

63063008844 นายนพกร จรัสเก้ือกูลพงศ�

63063008845 นายจารุภัทร ประจํา

63063008846 นางสาวจตุพร มุสิกะวัน

63063008847 นายชัชวาล เจริญสุข

63063008848 นางสาวกวินทรา พักน�อย

63063008849 นางสาวสุจิตตรา หุ�นประการ

63063008850 นางสาวปKยะนันท� บุญยอด
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63063008851 นางสาวอิศริญา ศรีกูล

63063008852 นางสาวธณาภรณ� ขําพิมาย

63063008853 นางสาวพิชชาภา ชมภูนุท

63063008854 นางสาวศิโรรัตน� เซ่ียงหลิว

63063008855 นายโรจน�ศักด์ิ เกษีสังข�

63063008856 นางสาวสมฤทัย จันทรสุก

63063008857 นางสาวสวรรยา ใสสุก

63063008858 นางสาวสุกัญญา แสนยามูล

63063008859 นางสาววรรณรัตน� คงเปGนไทย

63063008860 นางสาวปริตา อุระเพ็ญ

63063008861 นายพิศัณย� ชาติวัฒนสุคนธ�

63063008862 นายเรืองฤทธ์ิ ทบแก�ว

63063008863 นายณัฐ�พิสิฐ กุยประเสริฐ

63063008864 นางสาวเบญจมาภรณ� จันดี

63063008865 นางสาวทิพวรรณ ล�านทุมเหลือง

63063008866 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิพฤกษ�

63063008867 นายปวรุตม� เมืองช�าง

63063008868 นายสุรศักด์ิ ใจคํา

63063008869 นางสาวปณตพร บุญเดชากร

63063008870 นายจิตบุณย� จันทร�รัศมีวิไล

63063008871 นายคุณาวุฒิ เงินแจ�ง

63063008872 นางสาวกนกวรรณ ปLญญะปูน

63063008873 ว�าที่ร�อยตรีฐานันดร� ชาติเชื้อ

63063008874 นางสาวพรธรรมมิก ถึงแสง

63063008875 นางสาววิมลกานต� ฉิมเล็ก

63063008876 นางสาวพันธุ�พฤกษา แตงแก�ว

63063008877 นางสาววาสนา คอนพิทักษ�

63063008878 นางสาวจันทร�เพ็ญ ขําสอาด

63063008879 นายทวีศักด์ิ พุทธสุวรรณ�

63063008880 นางสาวสรียา ศิลาบุตร
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63063008881 นางสาวกนกวรรณ โกพล

63063008882 นางสาวปภาพร บุญประเสริฐ

63063008883 นายกชวรรธน� ลาชโรจน�

63063008884 นางสาวอารียา โพธ์ิกระจ�าง

63063008885 นายเกรียงไกร ฤทธ์ิเพ็ชร�นิล

63063008886 นายกฤษกร เดชาฤทธ์ิ

63063008887 นายสิทธิกร สุขไทย

63063008888 นางสาวสาวิตรี บุญตวง

63063008889 นางสาวสุคนธา ขมเจริญ

63063008890 นางสาวณัฏฐา ดีวรรณ

63063008891 นางสาวเจนจิรา เลิศกลาง

63063008892 นางสาวสุดารัตน� เหล�าวอ

63063008893 นางสาวเกตุนภัส คูณขุนทด

63063008894 นางสาวปริยากร ศรีสุข

63063008895 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนันทวรรณ หนูหล�อ

63063008896 นางสาวคอซีหยSะ แมฮะ

63063008897 นายศราวุธ เสือน�อย

63063008898 นางสาวณัฏฐริญา สุขเสมอ

63063008899 นายปฐมยศ พงษ�ศิริ

63063008900 นางสาวเสาวลักษณ� ธูปดี

63063008901 นางสาวปLญจรัตน� พิลาโท

63063008902 นางสาวพุทธธิดา แก�วตระกูลชัย

63063008903 นางสาวจตุรพร รอดร�วมบุญ

63063008904 นายฉกาจ ฤทธ์ิวุฒิ

63063008905 นางสาวอาทิตยา บุญโชติ

63063008906 นายธนวัฒน� ระดาเขต

63063008907 นางสาวจุทาพร บุญเรือง

63063008908 นางสาวสุธิตา บัวพา

63063008909 นายเริงฤทธ์ิ ขํานิ่ม

63063008910 นางสาวเมตตา สุขสมรุ�งเรือง
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63063008911 นายกัมปนาท นาคฤทธ์ิ

63063008912 นางสาวมณีรัตน� ลิ้มกุสุมาวดี

63063008913 นางสาวสุนารี จอมคํา

63063008914 นายอธิป กันภัย

63063008915 นางสาวกัณฐิกา โมนะ

63063008916 นางสาวศิริลักษณ� ปะมาโย

63063008917 นางสาวสุพชฌาย� บุญปก

63063008918 นางสาวเนรัญชญา กล�ารบ

63063008919 นายนันทวัฒน� ปลื้มสุข

63063008920 นางสาวลออรัตน� กาบทอง

63063008921 นายอวยชัย แซ�พั่ว

63063008922 นางสาวพรรณราย ชวนเสง่ียม

63063008923 นางสาวเกศราภรณ� ครุธทรัพย�

63063008924 นายบุญสนอง สัมฤทธ์ิ

63063008925 นางสาวนัฐสิมา กอเซ็ม

63063008926 นายไชยนิวัตร ศรีดาพันธ�

63063008927 นางสาวพัชมณฑ� ปรานต�พัทธนันท�

63063008928 นางสาวสุชาดา พันธุรัตน�

63063008929 นางสาวจันทร�ทิพย� ใจประเสริฐ

63063008930 นางสาวทิพย�อําไพ อ�างรัมย�

63063008931 นายวิริยะ ไตรภูมิ

63063008932 นางสาวธิดารัตน� สารจันทร�

63063008933 นางสาวจรี สุขทวี

63063008934 นางสาวธิพาพร รอดเกตุกุล

63063008935 นายณัฐพล สุนทรโชติ

63063008936 นายณัฐดนัย สุทาวัน

63063008937 นางสาวนลินี ลั่นสิน

63063008938 นางสาววิชญา อวยพร

63063008939 นายสุทธิชาติ เปGงเรือน

63063008940 นางสาวพรรณิภา ดวนพล
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63063008941 นางสาวศิริวรรณ อุ�นกล�อม

63063008942 นางสาวจรรยา ชมคง

63063008943 นางสาวอัญชลี ใจศิลปX

63063008944 นางสาวชนิดาภา เครือชัย

63063008945 นายเฉลิมภูมิ พูลสวัสด์ิ

63063008946 นางสาวจันทร�จิรา กําเนิดดี

63063008947 นายพงศธร จันทร�สว�าง

63063008948 นางสาวสุวัชรา อุ�นชื่น

63063008949 นายอนุรักษ� ทองเพ็ชร

63063008950 นายภัทรพล เพ็งแจ�ม

63063008951 นางสาวปองอําไพ ยังมี

63063008952 นายสุเมธ วัชชิรปLญญา

63063008953 นางสาวเกษร แสงรักษา

63063008954 นายทองดาว เชื้อสาทุม

63063008955 นางสาวพัชรินทร� ศรีคะโชติ

63063008956 นายสิทธิศักด์ิ อรุณสิทธ์ิ

63063008957 นางสาวฐิตินันท� ชื่นแผ�ว

63063008958 นางสาวนุสบา การะพิทักษ�

63063008959 นางสาวกิติยา มะติมุ

63063008960 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริธน

63063008961 นางสาวปLณฑิตา ปLญญาลือ

63063008962 นางสาวศศิธร สืบจากต๊ิบ

63063008963 นางสาวนูรอาซีฟะ ฮะ

63063008964 นางจันธิมา ดีระเบียบ

63063008965 นางสาววรัญญา ผลสมบูรณ�

63063008966 นายยอดยุทธ แย�มบาน

63063008967 นางสาวกาญจนา พันธุ�เผือก

63063008968 นายศุภกฤต บุญสุข

63063008969 นางสาวนัยนา แสงอรุณ

63063008970 นางสาววิสุดา วงศ�ษา
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63063008971 นายวิทวัชร� บุราณรัตน�

63063008972 นายสุธีรพงษ� สมุติรัมย�

63063008973 นางสาวจารุวรรณ พรมบันดิษฐ�

63063008974 นายวันชัย ปานมพฤกษ�

63063008975 นายศักด์ิดา ทูคํามี

63063008976 นางสาวยุวดี มังเดชะ

63063008977 นายวีรภัทร อชนนท�

63063008978 นางสาวประกายรุ�ง สุวรรณสิทธ์ิ

63063008979 นางสาวชญาภา ทองอินทร�

63063008980 นางสาวนิภา สิงห�สถิตย�

63063008981 นางสาวบุษกร อยู�มา

63063008982 นางสาวดวงกมล สิงห�แก�ว

63063008983 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีกระจ�าง

63063008984 นายจามร สุกสี

63063008985 นางสาวกมลรัตน� บุญกํ่า

63063008986 นางญาสุมินทร� ศรีน�อย

63063008987 นางสาวฐิตารีย� ปกแก�ว

63063008988 นางสาวกัลยกร วันทุมมา

63063008989 นางสาวกนกวรรณ ไชยวิศาล

63063008990 นายนราธิป ศรีรักษา

63063008991 นายถิรวุฒิ ขวัญทวี

63063008992 นางสาวอังคณา วัฒนาสมบุญดี

63063008993 นางสาวศรุษตา ชัยวงค�

63063008994 นายศิวณัฐ ศิริลาภ

63063008995 นางสาวฐิติมา ชี้ทางให�

63063008996 นายวาที อยู�มา

63063008997 นายวงศธร จิตรวิไลย

63063008998 นางสาวธรณ�ธันย� แก�วรานนท�

63063008999 ว�าที่ร�อยตรีนครชัย พุ�มขจร

63063009000 นายธนาคม ตรีสุรนรา
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63063009001 นายอภิสิทธ์ิ กันทะหม่ืน

63063009002 นางสาววรรณา เต็มเปYPยม

63063009003 นายเกียรติศักด์ิ เพชรสังหาร

63063009004 นางสาวกาญจนาพร เข็มทอง

63063009005 นางสาวพิจิตรา จริงประโคน

63063009006 นางสาวกานต�สินี เจียมกิจรุ�ง

63063009007 นางสาวสุภาวรรณ จันทนาวงษ�

63063009008 นายเสรี สัมฤทธ์ิ

63063009009 นายวิทยา สิงห�ทอง

63063009010 นายวีระพงษ� ทองศรี

63063009011 นางสาวอรธิดา กิจที่พึ่ง

63063009012 นางสาววราภรณ� คะเสนา

63063009013 นางสาวธัญวรัตม� วงษ�ทองแท�

63063009014 นางสาวขนิษฐา ทองอุดม

63063009015 นางสาววิลาวัณย� เดชชีวะ

63063009016 นางจารุณี จารุรัศมีวงศ�

63063009017 นางสาวพิมพ�ชนก ประมูลทรัพย�

63063009018 นางสาววจีวรรณ ทองแม�น

63063009019 นางสาวศิริวรรณ ภูพลผัน

63063009020 นางสาววรรณิภา ศรีขัน

63063009021 นางสาวจิดาภา โรจนรวีกูล

63063009022 นายฐิติภูมิ วงษ�สมบูรณ�

63063009023 นางสาวกนกวรรณ ไพรดี

63063009024 นางสาวสลิลลา อาคุลเคล

63063009025 นางสาวรัตนาภรณ� ทาทราย

63063009026 นางสาวกัญญา สว�างแจ�ง

63063009027 นางสาวสุนิสา สุดเสนาะ

63063009028 นางสาวมนสวรรค� ขุมทรัพย�

63063009029 นายคุณาวุฒิ วิชาดี

63063009030 นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมเติม
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63063009031 นางสาวกมลวรรณ เกตุสมาธิ

63063009032 นางสาวภัสรา พัสรางกูล

63063009033 นางสาวอมรรัตน� สีเสนียด

63063009034 นางสาวกัลยรัตน� อึ้งถาวรวัฒนะ

63063009035 นางสาวพิมพ�สวรรค� เสียงเจริญ

63063009036 นางสาวชนานันท� โพธิดิษฐศิริ

63063009037 นางสาวภาวิตา พูลแสง

63063009038 นางสาวจุฑามาศ บุญยรัตน�พันธ�

63063009039 นางสาวจารุวรรณ มีทรัพย�ทอง

63063009040 นายอริยะ อยู�ศิริบูรณ�

63063009041 นายสัมฤทธิ ทองดี

63063009042 นางสาวจันทร�จิรา เหมือนดํา

63063009043 นางสาวดวงกมล วงศาโรจน�

63063009044 นางสาวรุ�งรัศม� เนตรโรจน�

63063009045 นางสาวประวีณา พยัคฆ�กูล

63063009046 นางสาวกชพร เสริมศรี

63063009047 นางสาวนฤมล แก�วบุตรดี

63063009048 นางสาวกนกวรรณ ดิษฐปLญญา

63063009049 นางสาวโสภิดา จันทราพันธ�W

63063009050 นางสาวสุชาดา ดาวไธสง

63063009051 นางสาวอภิญญา กลับกลั่น

63063009052 นางสาวอาวิษฎา สีมาพล

63063009053 นางสาวสุธาสินี ใสแสง

63063009054 นางสาวมุกดา เสนาคํา

63063009055 นางสาวมานิตา พอกพูน

63063009056 นางสาวธิดาธาร ประวัติวงษ�

63063009057 นายอภิสิทธ์ิ ลอองปลิว

63063009058 นายกรวิน เครือวัลย� 

63063009059 นางสาวสุรีพร ไทยง�วน

63063009060 นางสาวเสาวนีย� รักษาภักดี
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63063009061 นายยศวริศ จําปาเทศ

63063009062 นายนภสินธุ� สุวรรณมาลัย

63063009063 นางสาวอมรรัตน� คัมภีรญาณนนท�

63063009064 นายสุริยา สุราวุธ

63063009065 นายสราวุฒิ อู�วิเชียร

63063009066 นางสาวพีรรัตน� ชาญศรี

63063009067 นางสาวศุภลักษณ� ไพรสนธ์ิ

63063009068 นายธนาคาร กาบคํา

63063009069 นางสาวสุกฤตา สีกาเรียน

63063009070 นางสาวสมร ชื่นบาล

63063009071 นางสาวขวัญใจ พิมวันนา

63063009072 นางสาวนงรักษ� แสงสีดา

63063009073 นายเกียรต์ิภัทร เข่ือนแก�ว

63063009074 นางสาวหนึ่งฤทัย เซาะมัน

63063009075 นางสาวสิรินาถ ชวนพงษ�พานิช

63063009076 นายนิกร บุญล�น

63063009077 นางสาวสายรุ�ง หอยเฟOอง

63063009078 นางสาวบุญสิตา ทุมทอง

63063009079 นายอภิชาติ โชติกะคาม

63063009080 นางสาวเบญจวรรณ ผลบุญ

63063009081 นางสาวนิตยา ถาวร

63063009082 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ

63063009083 นางสาวจุทามาศ สมเชื้อ

63063009084 นางสาวเบญจมาศ สุขประเสริฐ

63063009085 นางสาวอรอนงค� ระห�อย

63063009086 นางสาวจิรพัทธ� แก�วเพ่ิม

63063009087 นางสาวสุภาภรณ� โสมนัส

63063009088 นางสาวขนิษฐา เล็กม่ันคง

63063009089 นายชัยพร จันมณี

63063009090 นางสาวสโรชา คล�ายแสงจันทร�
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63063009091 นายวสันต� สุตะคาน

63063009092 นายพิสูทธ� บุญร�ม

63063009093 ดาบดํารวจสุทธิพงษ� สุภาภาษ

63063009094 นางสาวอนงค�นาฎ ถุงน้ําคํา

63063009095 นางสาวประภาวรรณ ขันโอฬาร

63063009096 นายธนวัฒน� สีเทา

63063009097 นางสาวชลธิชา คิดแม�น

63063009098 นายไตรภพ ปานเหมือน

63063009099 นางสาวเกตุอนงค� นุตะภิบาล

63063009100 นางสาวศิริวิมล รูปคม

63063009101 นางสาวมาริสา ทรงเจริญ

63063009102 นางสาวตีรณา รักบุญ

63063009103 นางสาวจริยา น�อยวานิช

63063009104 นายณรงค�ศักด์ิ เปลี่ยนวงศ�เช�า

63063009105 นางสาวจิตติมา ตะพองมาส

63063009106 นางสาวเพยาว� วาลีประโคน

63063009107 นางศศิธร สกุลศรี

63063009108 นางสาวนาถตยา นิยมญาติ

63063009109 นางสาวจิราภรณ� จํานอง

63063009110 นายณภัทร เจ�ยงาน

63063009111 นางสาวพิชาณิกา คงสวัสด์ิ

63063009112 นางสาวจรรยา ตรีนก

63063009113 นางสาวธนวรรณ เหนี่ยงแจ�ม

63063009114 นางสาวกุสุมา ทอนสูงเนิน

63063009115 นางสาวสุภาพร ดีเสมอ

63063009116 นางสาววรัญตรี ตระกูลศรี

63063009117 นายพัฒนา กองทรัพย�

63063009118 นางสาวกาญจนา ทรงพระนาม

63063009119 นางสาวปLญญาพร มังคละสวัสด์ิ

63063009120 นายศุภรัตน� สิงคิบุตร
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63063009121 นางสาวธนวรรณ น�อยใจรักษ�

63063009122 นายธนาธิป ยิสารคุณ

63063009123 นางสาวอุลัยวัน แหวนหล�อ

63063009124 นายรติวุฒิ เค�าศรีวงษ�

63063009125 นางสาวบุศรินทร� ธนบัตรโชติ

63063009126 นายพีระศักด์ิ พิริยะนันทตระกูล

63063009127 นางสาวทุติยา กลิ่นเนียม

63063009128 นางสาวจิตรลดา แสงสาย

63063009129 นางสาวเมธนี ชมเกษร

63063009130 นางสาวจิราพัชร ชิษสวัสด์ิ

63063009131 นางสาวณิชาภา ใจเหิม

63063009132 นางสาวอรอุมา มาโพธ์ิชัย

63063009133 นางสาววนิดา บัวหลวง

63063009134 นางสาวพรณิตา ม่ิงมาลี

63063009135 นางสาวอารีรัตน� พักสอน

63063009136 นายนที หนูคงไหม�

63063009137 นางสาวศรัญญา บุญสม

63063009138 นางสุมิตตา อาษาทา

63063009139 นายพัลลภ จันทะโพธ์ิ

63063009140 นายสุปรีดี ก่ิงแก�ว

63063009141 นางสาวกณิตฐา อัสถิ

63063009142 นางสาวอรวี เชยชม

63063009143 นางสาวพิมพ�ธันวา พุทธสุวรรณ�

63063009144 นางสาวรัตนา ศรีทาเวช

63063009145 นางศรัญญา โจทา

63063009146 นายพนธวรรณ จันทร�สุข

63063009147 นายมนตรี คุ�มผิวดํา

63063009148 นางสาวจิตรัมภา กรแก�ว

63063009149 นางสาวรัชฎา ชื่นใจ

63063009150 นางสาววรรณภา ภูโทถํ้า
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63063009151 นายจรูญศักด์ิ เจียรสุวรรณ

63063009152 นางสาวจิราภรณ� คงวิมล

63063009153 นางสาวเกษร พงษ�รูป

63063009154 นางสาวสุรีพร โรจนวิภาต

63063009155 นายชาคริต เข็มศิริ

63063009156 นายณัฐวัฒน� บัวลอย

63063009157 นางสาวเพ็ญวรรณ หลีประเสริฐ

63063009158 นางสาวสุวรีย� สุขคง

63063009159 นางสาวสาวิตรี หลอดสีสง

63063009160 นางสาวบุษรา แบนเพียร

63063009161 นางสาวณัฏฐวรรณ เฮงเส็ง

63063009162 นางสาวนิโลบล โขนงน�อย

63063009163 นางสาวฐิติวรดา สุขสมพืช

63063009164 นางสาวสมัชญา พรหมสุวรรณ�

63063009165 นางสาวพิยดา จุระกัน

63063009166 นางสาวปLทมา แท�นกระโทก

63063009167 นางสาวแสงเดือน ยางทรัพย�

63063009168 นางสาววิลาวัณย� อินทร�ศรี

63063009169 นางสาวอมรรัตน� หิรัญรัตน�

63063009170 นางสาวภัทราภรณ� รัตนรังษี

63063009171 นางสาวพาณิภัค แสงจันทร�ผ�อง

63063009172 นายชัด วีโรทัย

63063009173 นายธนสร ศรีอ�อน

63063009174 นางสาวสุดารัตน� ด�านเจ�าแดง

63063009175 นางสาวอนัญญา ศักดิราชไพจิตร

63063009176 นางสาวอัฐภิญญา บุตรเตือน

63063009177 นางสาวฉัตรกมล มงคล

63063009178 นางสาวกัลยรัตน� ปวกหาร

63063009179 นางสาวกนกวรรณ บัวปLMน

63063009180 นายณัฐวิทย� ปYPแก�ว
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63063009181 นายมงคล ปราบชมพู

63063009182 นายชาติชาย วิชากุล

63063009183 นางสาวอภิญญา พิWมพ�น�อย

63063009184 นายชรัช ทิพย�วัลย�

63063009185 นายประสิทธ์ิ พูลสวัสด์ิ

63063009186 นายพีรฐาวัฒน� เพชรนวล

63063009187 นางสาวปวีณา กันยาพันธ�

63063009188 นางสาวสโรชา สมอยู�

63063009189 นางสาวภัชณรินทร� รักพืช

63063009190 นางสาวดรุณี บุญเทอม

63063009191 นางสาวศรุตา วารายานนท�

63063009192 นางสาวยุพา ชวาลกิจม่ันคง

63063009193 นางสาวธัญลักษณ� ม่ันเขตวิทย�

63063009194 นางสาวสุนิสา เหมือยพรม

63063009195 นายเลิศฤทธ์ิ อินเดช

63063009196 นางสาวรังสิตา บุญโชติ

63063009197 นายชัยนาจ บุญบรรลุ

63063009198 นางสาวศรัณยา หงษ�เจริญ

63063009199 นายณัฐวุฒิ ศิลลา

63063009200 นางสาวอาภากร ด�านขุนทด

63063009201 นางสาวนุสรา อารซัต

63063009202 นายสรัล แก�วจินดา

63063009203 นางสาวปทุมมาศ ก้ันหย่ันทอง

63063009204 นางสาวผกากรอง ยังให�ผล

63063009205 นางสาวปKยนุช จ้ีกันทา

63063009206 นางสาวรักษ�สุดา แซ�จึง

63063009207 นางสาววราภรณ� บุญขาว

63063009208 นางสาวทัสยา ศีลรัตนา

63063009209 นายวีรพล แม�นปOน

63063009210 นางสาวนงลักษณ� พรมวัฒน�
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63063009211 นางสาวอพรรณตรี ชาติอนันต�

63063009212 นางสาวมนปพร ปานเพ็ชร�

63063009213 นางสาวพัชราภรณ� ขัตติยะวงค�

63063009214 นางสาวอายญาฎา สง�าเดช

63063009215 นายธรรมนูญ ทององค�

63063009216 นายธวัฒชัย ปLจจายะ

63063009217 นางสาวบุญญรัตน� สังวัทยาย

63063009218 ว�าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ� ธิน�าน

63063009219 นางสาวภัทรศยา บานเย็น

63063009220 นางสาวณภัสนันท� แตงสกุล

63063009221 นางสาวสุวรรณา ปุ]นญะ

63063009222 นายชัยวัฒน� สืบวัฒนศิลปX

63063009223 นายติรคุณ ภูพานทอง

63063009224 นางสาววชิรญา ทองมาก

63063009225 นายพีรดนย� ศรีสําราญ

63063009226 นายกิตติศักด์ิ บุญอินทร�

63063009227 ส.ต.อ.วิทวัส จันลิ

63063009228 นางสาวจรรยาณีย� ถ่ีถ�วน

63063009229 นายศราวุฒิ ถนอมสุข

63063009230 นางสาวกุลวลี พลแก�ว

63063009231 นางสาวจุฑารัตน� ศรีทะวงษ�

63063009232 นางสาววลัยพร พิบูรณ�

63063009233 นางสาวขนิษฐา วิทยาวิโรจน�

63063009234 นายสุระชัย วงศ�สูง

63063009235 นางสาวปทุมพร จุฬาพรพรหมณ�

63063009236 นางสาวศิรินันท� เต�าทอง

63063009237 นางสาวกมลรัตน� อัชชะสวัสด์ิ

63063009238 นางสาวนันท�สินี เทพเรียน

63063009239 นายวัชรพงษ� อิทธิยาภรณ�

63063009240 นายสุรเดช แก�วเนตร
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63063009241 นายกฤษกร สุขสวรรค�

63063009242 นางสาวสุวรรณี นามเวช

63063009243 นายพงศกร จินตรักษ�กิติ

63063009244 นางสาวรัตนา เยาวรัตน�

63063009245 นางสาวอาภรณ� ภูหม่ันกอง

63063009246 นางสาวธนัชชา คําวิชิต

63063009247 นางสาววิริญา สอนวิชา

63063009248 นายวศิน เนินใหม�

63063009249 นางสาวอินทิรา เจริญดี

63063009250 นายไชยยศ พิมพ�เสริฐ

63063009251 นางทิพย�ประภา เถาว�ชาลี

63063009252 นางสาวอรวรรณ� พลเรือน

63063009253 นางสาวพรสวรรค� เรืองไทย

63063009254 นางสาวสุภาภรณ� กาละสังข�

63063009255 นางสาวอรชา มงคลรัตนชัย

63063009256 นายนัฐพล ธิเขียว

63063009257 นางสาวกุหลาบ พลาหาญ

63063009258 นายกิตติธัช เชื้อจันทร�อัตถ�

63063009259 นางสาวมินตรา ชื่นอารมณ�

63063009260 นางสาวศันสนีย� บุญธรรม

63063009261 นางสาวศศิวิมล ต�านกลางดอน

63063009262 นางสาวปKยดา ประชุมมาตร

63063009263 นางสาวชนกานต� ใหม�ปKยะ

63063009264 นางสาวอารียา ทรงศิริ

63063009265 นางสาวชลิตา ถาวรโสม

63063009266 นางสาวจริยา มากคํา

63063009267 นางสาวอุมา จริงจิตร

63063009268 นางสาวชนกนันท� หอมสวรรค�

63063009269 นางสาวน้ําฟQา โสภารัตน�

63063009270 นางสาวเดือนเพ็ญ สมีแจ�ง
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63063009271 นายนฤเบศร� พุ�มพัว

63063009272 นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

63063009273 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิภาสินี แสงภา

63063009274 นางสาวจิตรลดา ดอนพันเมือง

63063009275 นางสาวชุติมา สันทาลุนัย

63063009276 นางสาวพรรษชล อุตมะพงศ�

63063009277 นางสาววรรณิศา เอี่ยมมา

63063009278 นายณัฐพงษ� ขันทองขาว

63063009279 นางสาวอมรรัตน� สุขพลํา

63063009280 นางสาวสรญา ศรนารายณ�

63063009281 นายอนุรักษ� สุทัศน�

63063009282 ว�าที่ร�อยตรีชัยณรงค� นีระพันธ�

63063009283 นางสาวรัตนาภรณ� ขีรัมย�

63063009284 นายรักษิต ทองเล็ก

63063009285 นางสาวพิมสิริ ธีระเมฆ

63063009286 นางสาวภัชรียา พ่ึงรอด

63063009287 นายกฤษดา ถวิลรักษ�

63063009288 นางสาวสุรีย�ฉาย นนธิจันทร�

63063009289 นางสาวพิลัยภรณ� ถาวรชน

63063009290 นางสาวสิริเกษม เอี่ยมทองคํา

63063009291 นางสาวสุธาวี ทองรัตน�

63063009292 นางสาวนัทธมน รวมพล

63063009293 นางสาวศุภานุกูล บุญล้ํา

63063009294 นางสาวจารุวรรณ วรชิน

63063009295 นางสาวธัญญลักษณ� จงกล

63063009296 นายศิระ คงตระกูล

63063009297 นางสาวปานทิพย� จันทร�แจ�ง

63063009298 นางสาวพัทธนันท� สุขเกษม

63063009299 นางสาววิศนีย� วงศ�ตีมะห�

63063009300 นายณัฐภัทร โหงวเกิด
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63063009301 นางสาวยุวันดา กอเซ็มมูซอ

63063009302 นางสาวลัดดาวัลย� บุญย่ิง

63063009303 นางสาวสุจิตรา ฉุยฉาย

63063009304 นางสาวศิรินภา ทาทอง

63063009305 นางสาวพรปวีณ� ธรรมโชติชัยสิริ

63063009306 นางสาวจันทกานต� อุดมทวีเดช

63063009307 นายอัครพงษ� รัฐปLตย�

63063009308 นางสาวปLญญาพร เชิงเขา

63063009309 นางสาวจุฑามาศ อุทิศ

63063009310 นายสิทธิรัตน� เจริญสุข

63063009311 นางสาววิลาวัณย� ทองเจริญ

63063009312 นางสาววาสนา โนนศรีโคตร

63063009313 นายปภาวรินทร� ย้ิมเจริญสุข

63063009314 นางบัณฑิตา จันทร�เดช

63063009315 นายจตุชัย ไผ�ล�อม

63063009316 นางสาวณัฐ ธิดา ยอดแก�ว

63063009317 นางสาวภัทราพร ภูวนัย

63063009318 นางสาวทิพยาภรณ� สุวรรณเทน

63063009319 นางสาวพิไลลักษณ� รัตนพงค�

63063009320 นางสาวเกฺศินี ศรีสังข�

63063009321 นายสันติสุข วงษาจันทร�

63063009322 นางสาวสกุลภัค มุ�งแฝงกลาง

63063009323 นางสาวจิรนันต� ภูมีทอง

63063009324 นางสาววัชรี อ�อนหวาน

63063009325 นายวุฒิชัย บัวบาน

63063009326 นางภวัณรัตน� โคตมูล

63063009327 นางสาวอารยา ตังเชียง

63063009328 นางสาวกนกพร บิลละเตSะ

63063009329 นางสาวต�วนอัศมีรา สะบูโด

63063009330 นางสาวภัทรสุดา แพน�อย
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63063009331 นางเสาวนีย� ทิพย�พิชัย

63063009332 นางสาวกัญญารัตน� วีขํา

63063009333 นางสาวธัญญลักษณ� ลักษณ�บวรวงศ�

63063009334 นางสาวจิดาภา เย็นสบาย

63063009335 นางสาวสาธนี ไวยนนท�

63063009336 นางสาวพลอยไพรินทร� เพ็ชร�อินทร�

63063009337 นางภารดี นทีพิทักษ�

63063009338 นางสาวสิริรัตน� บุญธีรานนท�

63063009339 นางสาวธัญชนก เจริญไจ

63063009340 นายศุภณัฐ พรมคําบุตร

63063009341 นายสุรพล ตาท�าว

63063009342 นางสาวสุชาวดี เสนานุช

63063009343 นางสาวบุษศราภรณ� เทียนบุตร

63063009344 นางสาวสุนิสา เรืองสาย

63063009345 นางสาวอัญชิสา สอนดี

63063009346 นางสาวไพรินทร� สีลาผอง

63063009347 นางสาวโศจิรัตน� ห�อยแสง

63063009348 นายฤทธ์ิชัย ชาสมบัติ

63063009349 นางสาวโศรยา จรัสอรุณฉาย

63063009350 นางสาวสุนารี ศรีสูงเนิน

63063009351 นางสาวสุดารัตน� พลไทร

63063009352 นางสาวดวงใจ ล�อมกระโทก

63063009353 นางสาวนาตยา คุณพระรักษา

63063009354 นางสาวอมรรัตน� สมบูรณ�

63063009355 นางสาววนิดา เพชรพรรณ�

63063009356 นางสาวธนิตา อยู�ญาติมาก

63063009357 นางสาวสมฤทัย แซ�อึ๊ง

63063009358 นายมงคล พงสะพัง

63063009359 นายศรีวิชัย พงษ�ฤกษ�

63063009360 นายยุทธการ เทียมทัศน�
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63063009361 นางสาวสุกัญญา ก�อมมณี

63063009362 นายสุภนัย ฉัตรบรรยงค�

63063009363 นางสาวเกษราลักษณ� ทองศรี

63063009364 นางสาวกุลยา แจ�งรุ�งเรือง

63063009365 นางสาวดวงใจ โม�เวียง

63063009366 นางสาวสุพัตรา สีแก�ว

63063009367 นางสาวพีรชยา หวานทรัพย�

63063009368 นางสาวพิชาวีร� พรมณีสวรรค�

63063009369 นางสาวนภวรรณ ขมสวัสด์ิ

63063009370 นายนภัทร พ�นภัย

63063009371 นางสาวปลายฝน หุ�นทอง

63063009372 นางสาววารี เย็นประสิทธ์ิ

63063009373 นายพีรพล พิณเสนาะ

63063009374 นางสาวทิดาพร โวหาร

63063009375 นางสาวเบญจวรรณ แปQนนางรอง

63063009376 นางสาวชฎาภรณ� ยะพลหา

63063009377 นางสาวฑิตฐิตา ปLMนเงิน

63063009378 นางสาวภาวรินทร� ทองโสม

63063009379 นางสาววรางคณา ศิริวัฒนวิบูลย�

63063009380 นางสาวดารัตน� กลัดสุข

63063009381 นางสาววิสา ทองคลี่

63063009382 นางสาวพรทิพย� เทพอาษา

63063009383 นางสาวกานตรัตน� อุ�ยวิรัตน�

63063009384 นางสาวอภิชญา ภิญโญ

63063009385 นางสาวแพรวพรรณ วิใจคํา

63063009386 นายเจษฎา เจียดํารงค�

63063009387 นางสาวสุภาพร สอาดวงค�

63063009388 นางสาวดาริกา วงศ�สกุล

63063009389 นางสาวมยุรา ศรีตะเวน

63063009390 นางสาวพรอุษา เกียรติWนันท�
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63063009391 นางสาวสุนทรานุรักษ� เลิศไธสง

63063009392 นางสาวจิตรวดี คําภา

63063009393 นายธนพนธ� เมตตาธรรม

63063009394 นางสาวสรัญญา แสงจันทร�

63063009395 นางสาวอรทัย รุ�งอรุณศรี

63063009396 นางสาววรรณนภา อุนาริเณ

63063009397 จ�าสิบตรีทนงศักด์ิ หมากกลาง

63063009398 นางสาววริศรา แข็งการเขตร

63063009399 นางสาวสิฏฐิณัชฐา คุ�มศรีษะ

63063009400 นางสาวอามีนา ใคร�ครวญ

63063009401 นายอุดมศักด์ิ ดุลยะสิทธ์ิ

63063009402 นางสาวพัชร�นันทน� ผลเลิศ

63063009403 นางสาววรัญญา สังข�ทอง

63063009404 นางสาวเดนิศา ยาพรม

63063009405 นางสาววาสินี ดวงสุวรรณ�

63063009406 นางสาวภาสินี ศรีจันทร�

63063009407 นางสาวณัฐสุดา ปาลวัฒน�

63063009408 นางสาวผดาพร ผาหัด

63063009409 นายศาสนพงษ� ธามณี

63063009410 นางสาวจุฑามาศ อาษาพนม

63063009411 นางสาวนวพร ปาหลา

63063009412 นายสิทธิพงศ� สุดขาว

63063009413 นางสาวยุราวัลย� ทิพย�อุทัย

63063009414 นางสาวนิชธาวัลย� ปรีชา

63063009415 นางสาวธัญญลักษณ� พลายคง

63063009416 นายตรีเพชร เพียเพ็ง

63063009417 นายจักรพงศ� แสนกล�า

63063009418 นางสาวสุชาดา สมบัติทยานนท�

63063009419 นางสาวศศิวิมล ประเสริฐผล

63063009420 นางสาวพัชรี หนูงาม
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63063009421 นายธนะชัย ธนะศุภธาวัฒน�

63063009422 นางสาวก่ิงดาว ใจดี

63063009423 นายศิระ ครอบครอง

63063009424 นางสาวรัตนา ศรีใส

63063009425 นางสาวดวงกมล แก�วกลาง

63063009426 นายนิธิศ แสนมณี

63063009427 นางสาววรรณนิษา สีโยธา

63063009428 นายกฤษฎ�วรรธน� คะวิลัย

63063009429 นางสาวสุธัมมา ม่ิงไธสงค�

63063009430 นายจีระวัฒน� ไชยผา

63063009431 นางสาวปรมินทร ตุลาพันธ�

63063009432 นางสาวอาจารี รอดไพบูลย�

63063009433 นายบรรพต เลี่ยมปรีชา

63063009434 นายพิชิตชัย นาระคล

63063009435 นางสาววรรณวิษา พรหมด�วง

63063009436 นางสาวมณีรัตน� ฤทธิยงค�

63063009437 นางสาวธิดารัตน� ชาเทราช

63063009438 นางสาวอริสรา รอดเพียน

63063009439 นางสาวณัฎฐา ถมมาศุภวุฒิ

63063009440 นางสาวรัชนีวรรณ อินริราย

63063009441 นางสาวสุริสา เทพราชา

63063009442 นางสาวธิษณิน บุญชูวิทย�

63063009443 นางสาวอนงค�อร นะนุนาค

63063009444 นางสาวศิริขวัญ โพธ์ิคํา

63063009445 นายอรรถพล เยาวรัตน�

63063009446 นางสาวอัยลดา เย่ียงกลาง

63063009447 นางสาวศิราณี บัวพล

63063009448 นายสุชานันท� เวชโอสถ

63063009449 นายคณุตม� สมบูรณ�ปLญญา

63063009450 นางสาววันดี โคมารัมย�
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63063009451 นางสาวจิตรานุช หมวกวรรณ�

63063009452 นายปริญญา ทับลา

63063009453 นางสาวนิษิตา ปรือปรัง

63063009454 นายอนุวัฒน� ปลอดเถาว�

63063009455 ส.ต.ท.ณัฐชนน เขียวพุ�มพวง

63063009456 นางสาวชวัลลักษณ� สังข�วัย

63063009457 นางสาวธัญรดา ไชยแสนท�าว

63063009458 นางสาวณัฐพัสรา นุ�มนวล

63063009459 นางสาวพรพรรณ เกิดรัตน�

63063009460 นางสาวเบญจวรรณ ภักดี

63063009461 นายสมพร หนูทอง

63063009462 นางสาวปารวี เบ็นสะเล็ม

63063009463 นางสาวสุภัตรา จําปาทิพย�

63063009464 นางสาวนันทชพร อินทรกําแหง

63063009465 นายวารุพงศ� แวบราเฮง

63063009466 นายอภิเดช อินตSะคํา

63063009467 นางสาวเพ็ชรัตน� จันทร�เจริญ

63063009468 นายศุภกฤษฎ์ิ โกพระ

63063009469 นายเอกพันธ� สงวนศิลปX

63063009470 นางสาวศิริวรรณ เกตุแก�ว

63063009471 นายณัฐวุฒิ บุษดา

63063009472 นางสาวอาภัสรา บุญย่ิง

63063009473 นายทองม�วน แก�วโย

63063009474 นางสาวธนัชนันท� บุญสาลีพิทักษ�

63063009475 นางสาวพีรดา ด�วงเอี่ยม

63063009476 นางสาววริศรา ใจฉลาด

63063009477 นายคเณศ บุญสุด

63063009478 นางสาวอนุสรา รักรัตน�

63063009479 นางสาวกาญจนา สินพิชัย

63063009480 นางสาวกรรณิการ� อินทรเทศ
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63063009481 นางสาวศุจินันท� สาตยศ

63063009482 นางสาวบุษย�สกรรณ เจริญมงคลดี

63063009483 นายสุรนาท หงษา

63063009484 นายจักรพงษ� ครองชนม�

63063009485 นางสาวเครือวัลย� ท�าผ�า

63063009486 นางสาวณัฏฐาพร ชันวอน

63063009487 นางสาวสุนิษา ฉัตรแก�ว

63063009488 นางสาวอารีย� มีคุณ

63063009489 นางสาวศรสวรรค� สรวมศิริ

63063009490 นางสาวพัณณ�ภัสร� เพ็ชรหาญ

63063009491 นายสมัชชา น�อยแสง

63063009492 นายธีรัตม� สุวรรณทวีศรี

63063009493 นางสาวนิรชา ชิ้นถาวร

63063009494 นางสาวนภาเพ็ญ อินคํา

63063009495 นายขจรพงษ� พูลแจ�ง

63063009496 นางสาวกัญชพร สิมาเพชร

63063009497 นายศักด์ิดา ประเสริฐพัตร

63063009498 นางสาวศุภลักษณ� นาดี

63063009499 นางสาวอําพร ขาวเขียว

63063009500 นางสาวมณฑิรา พาพันธุ�

63063009501 นายวสิษฐพล พานิชมาท

63063009502 นางสาวกนิษฐา ศรอากาศ

63063009503 นางสาวอธิชา แท�นนอก

63063009504 นางสาวชุลีพร ชัยสิทธ์ิ

63063009505 นางสาวจิราพร ภู�สวัสด์ิ

63063009506 นายจักรกฤษณ� ม่ังค่ัง

63063009507 นางสาวสุดารัตน� ท�าเสาร�

63063009508 นางสาววิภา เย็นใจ

63063009509 นางสาวชณัฐดา พรหมจักร

63063009510 นางสาวนัฐกาญจน� จุลศรี
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63063009511 นายเอกลักษณ� แก�วมณี

63063009512 นางสาวพรหมภินันท� วัธนไทยนันท�

63063009513 นายณัฐดนัย ไสยเลิศ

63063009514 นายธนนันท� ประเสริฐ

63063009515 นางสาวพรทิพย� พรมมาโฮม

63063009516 นางสาวศรินธร บัวศรีจันทร�

63063009517 นายธนพงษ� สอาดนัก

63063009518 นายกิตติพงศ� ชาลี

63063009519 นางสาวมยุรา โกษาแสง

63063009520 นางสาวจุฑารักษ� ศรีสุวรรณวิเชียร

63063009521 นางสาวนาฏยา ภู�ให�ผล

63063009522 นางสาวขวัญเรียม โอดกระโทก

63063009523 นางสาวณัชชานันท� ภูหัดการ

63063009524 นางสาวพัชรี วรพงษ�

63063009525 นางสาวนาถอนงค� โคตรักษา

63063009526 นางสาวโชติรส ไกรกิจราษฎร�

63063009527 นางสาวศุภิสรา ธานินทราวัฒน�

63063009528 นายกิตติพร ทองสุ�น

63063009529 นางสาวศศิธร แสนวงษ�

63063009530 นายนพรุจ จิตร�เพ่ิม

63063009531 นางสาวกังสดาล สารภา

63063009532 นายรัฐกานต� หรรษาวงศ�

63063009533 นางสาวไอลดา เสือแดง

63063009534 นางสาวระวีวรรณ พรมมา

63063009535 นางสาวณัฐกานต� สิงหบวรชัย

63063009536 นางสาวสุริยา มะทอง

63063009537 นางสาวพัฒน�นรี บุญม่ัง

63063009538 นางสาววราภัสสร� ศรีไสยเพชร

63063009539 นางสาววรัญญา กุมขุนทด

63063009540 นางสาวอสมา วงศ�วานรุ�งเรือง
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63063009541 นางสาวสุปราณี คะเรารัมย�

63063009542 นางสาววิชิตา ปKPนกลาง

63063009543 นางสาวจิราพร บุรวงค�

63063009544 นางสาวกิลิตา สอนวงค�ษา

63063009545 นางสาวกนกวรรณ สิทธิโชค

63063009546 นางสาวบูรณา มณีโชติ

63063009547 นางสาววิไลวรรณ เติมใจ

63063009548 นางสาวสังวาลย� ภูกองไชย

63063009549 นางสาวสุนิสา ชนะบุญ

63063009550 นางสาวอัมภาพร ลันวงษา

63063009551 นางสาวไอยลดา สีหานาม

63063009552 นายวสวัตต์ิ ปKยวุฒิสกุล

63063009553 นายพิพัฒน� ศรไชย

63063009554 นางสาวพลอยแสง กัณหา

63063009555 นางสาวเบญธิชาดา ลี้พล

63063009556 นางสาวจิราภรณ� สังเผือก

63063009557 นายอาทิตย� ทัดศรี

63063009558 นายพงษ�ดนัย ผดุงโชค

63063009559 นางสาวศิรินันท� โชติรัตน�

63063009560 นายอานัส โตSะทอง

63063009561 นางสาวพัชรี จิตสําาญ

63063009562 นางสาวมนตร�กานต� มีสกุลทิพยานนท�

63063009563 นางสาวศิริลักษณ� รอดพันธ�

63063009564 นายเจษฎาภรณ� จ�าพันนา

63063009565 นางสาวทิพาพร วงค�ตาข่ี

63063009566 นายมนัสสร เจSะกาเซาะ

63063009567 นางสาวกนกวรรณ สมหา

63063009568 นายอุดรทัย แก�วพรม

63063009569 นางสาวศิรินภา คนหม่ัน

63063009570 นายฐิติพันธ� ทับทิมสุข
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63063009571 นางสาวสุทาทิพย� พุทธาพร

63063009572 นางสาวภรพิมล นางาม

63063009573 นางสาวอําภา หมอกผา

63063009574 นางสาวภัทริยาพร วิจิตรขจี

63063009575 นายธนวัฒน� ด�วงประเสริฐ

63063009576 นางสาวอาทิติยา สุขหล�า

63063009577 นางสาวสุกัญญา สองแสง

63063009578 นางสาวกฤติยา เรืองศรี

63063009579 นายสุกิจ ศรีเมือง

63063009580 นางสาวจุฑาทิพย� สีลา

63063009581 นางสาวเกษรา ม่ังมีผล

63063009582 นางสาวอณัตตา หนูนิ่ม

63063009583 นางสาวกมลชนก โพธ์ิโชติ

63063009584 นางสาวศรัณยา ศรียุบล

63063009585 นางสาวอรวรรณ คํารุณ

63063009586 นางสาวปKยะดา ซ่ือสัตย�

63063009587 นางสาวสุรีรัตน� พาพิมพ�

63063009588 นางสาวกัญญาณัฐ สีหาไชย

63063009589 นางสาวอัซรีนา สาและ

63063009590 นายเจษฎา มณฑา

63063009591 นางสาวชนาทิพย� ระดมเพ็ง

63063009592 นายสมกนก ชัยทอง

63063009593 นางสาววรินยุพา ทะชัย

63063009594 นางสาวฐิติมา สาสมจิตร

63063009595 นางสาวพัชรี วงค�กะโซ�

63063009596 นางชนัญชิดา รัตนา

63063009597 นายชัยยะ ธนะสารกุล

63063009598 นางสาวศรีสุดา ภูตะดา

63063009599 นางสาวนิศากร ผู�นอก

63063009600 นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมจิต
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ระดับปริญญาตรี

63063009601 นายจิรภัทร วงษ�ผึ่ง

63063009602 นางสาวปภาวรินทร� ทิพย�รักษา

63063009603 นายธนากร สีทองเพีย

63063009604 นางสาววศินี เต�านวน

63063009605 นางสาวสุวรรณา สุดนุช

63063009606 นางอัจฉรา บุตรสุริย�

63063009607 นายรพีภัค ธราธรพิทักษ�

63063009608 นางสาวเบญจรัตน� ชนะขํา

63063009609 นางสาวชัฏชาฎา มาลัยทอง

63063009610 นายภาคภูมิ นราแก�ว

63063009611 นางสาวหยกกัลยา เงินทรัพย�

63063009612 นายอิมรอน เส็นสมเอียด

63063009613 นางสาวพิมพ�ชนก เทวชู

63063009614 นางสาวจิรา ธัญญวนิช

63063009615 นางสาววรรณภา มุ�งหมาย

63063009616 นางสาววิริยา ชันษา

63063009617 นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ

63063009618 นางสาวอิศราภรณ� ม่ันคง

63063009619 นางสาวปภาวรินท� เต่ือยมา

63063009620 นายธวัชชัย ชํานาญศรี

63063009621 นายชวนนท� ฉุยฉาย

63063009622 นางสาวธนพร รุสกุล

63063009623 นายสุวิจักขณ� มีชนะ

63063009624 นางสาวนิราวรรณ มีแสง

63063009625 นางสาวศิริวรรณ โชไชย

63063009626 นางสาวกรแก�ว พนมเชิง

63063009627 นายอนุวัตร อยู�เย็น

63063009628 นายฐิติพงศ� คารวะสมบัติ

63063009629 นางสาวสุภาวรรณ ยางเครือ

63063009630 นางพัทธ�ธีรา พฤฒาสัจธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63063009631 นายกายเทพ นาเจริญ

63063009632 นางสาววิมลรัตน� ตาลย�อย

63063009633 นางสาวจงจิตตา นนทะโคตร

63063009634 นางสาวกัลยาณี ดวงมาลา

63063009635 นายพนมวรรณ� ภูมี

63063009636 นายสุวินัย ศรีมาลา

63063009637 นางสาวอรณี ศรีวิจารณ�

63063009638 นางสาวชัชฎาภรณ� โสดารัตน�

63063009639 นางสาวอินทุออน ขะนวน

63063009640 นางสาวนีรนุช ชินวงค�

63063009641 นางสาวมัณฑนา ภูครองทุ�ง

63063009642 นายกรกฤษณ� อยู�สถาพร

63063009643 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรัทธารมย�

63063009644 นางสาวพิชาภัส กุลบุตร

63063009645 นางพัชราภรณ� วงค�คํามูล

63063009646 นายรชตะ สุระนิน

63063009647 นางสาวพิรุณทิพย� บัวคําศรี

63063009648 นางสาวดลยา ยําพะวา

63063009649 นายวรวุฒิ อ�อนจ�อย

63063009650 นางสาวนฤมล วงเหรียญทอง

63063009651 นายณัฐพนธ� ทวีชาติ

63063009652 นายกฤษณะ สัตยารักษ�

63063009653 นางสาววิมลมาศ กระโจมทอง

63063009654 นายนิพนธ� ทองเพ็ชร

63063009655 นางสาวอรณัฐ แสงจ�า

63063009656 นางสาวจันทร�ศิธร มงคล

63063009657 นายพงษ�ศักด์ิ ผ�องศรี

63063009658 นางสาวอุศเรศ ไกรทอง

63063009659 นางสาวอาภาพร วิทยการ

63063009660 นางสาวจิตวดี คําขจร
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ระดับปริญญาตรี

63063009661 นางสาวนงลักษณ� ผิวผุย

63063009662 นางสาวณัชชา ระยับศรี

63063009663 นายวุฒิภัทร มณีเขียว

63063009664 นางสาวจีรวรรณ ปQองเงิน

63063009665 นางสาวสุวนันท� ทักภิรมย�

63063009666 นางสาวสุคนธา พรพิทักษ�

63063009667 นางสาวนาตยา คํ้าคูณ

63063009668 นายเจตนิพันธ� จตุพรเจริญชัย

63063009669 นางสาวอารยา เสนาะสรรพ�

63063009670 นายสหพงษ� เอนก

63063009671 นายนพรัตน� ศิริวรรธนะไชย

63063009672 นางสาวพลอยไพริน โชติชื่น

63063009673 นายสิทธิพงษ� ยุ�งกระโทก

63063009674 นายภาคภูมิ ดีบัวพา

63063009675 นางสาวอําไพพร คําทรัตน�

63063009676 นายศุภกร อ�อนน�อม

63063009677 นายกรกช เลิศแก�ว

63063009678 นางสาวชฎากาญจน� กวยระคาร

63063009679 นางสาวทิพวัลย� วงค�ช�างเงิน

63063009680 นายธีรภัทร� ศรีทน

63063009681 นางสาวอรณี เทพทอง

63063009682 นางสาวหทัยกาญจน� เกษสิมมา

63063009683 นางสาวจุฑามณี พิกุลแก�ว

63063009684 นางสาวสิรวดี อินทร�จันทร�

63063009685 นางสาวสุมาลี หุ�นเที่ยง

63063009686 นางทิพย�วรรณ สุพรรณพันธุ�

63063009687 ว�าที่รต.หญิงจิตราภรณ� ทองคํา

63063009688 นายจีรวัฒน� ทองเกิด

63063009689 นางสาวนิภาพร เกิดพุ�ม

63063009690 นางสาวพรนัชชา สังข�เครือ
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ระดับปริญญาตรี

63063009691 นางสาวธัญวรัตน� ฮวบเจริญ

63063009692 นางสาวณัฐฑิตา สุขพงษ�ไทย

63063009693 นางสาวสุภาพร พันธ�ประโคน

63063009694 นางสาวกวินญารัตน� ใจซ่ือ

63063009695 นางสาวสุภาพร เจริญกลาง

63063009696 นางสาวสุคนธา ผิวดํานิล

63063009697 นางสาวดารารัตน� สังข�ทอง

63063009698 นางสาวปรางมณี คําทวี

63063009699 นางสาวสุพรรณี สายบุตร

63063009700 นางสาวภรณ�ทิพย� โพธิประดิษฐ�

63063009701 นายธัชชัย จูห�อง

63063009702 นางสาวกรษญา เหล�าลือชา

63063009703 นายสราวุธ มาลาทิพย�

63063009704 นางสาวชุติญา คําภิรมย�

63063009705 นายวิศิษฏ� บัวบาน

63063009706 นางสาวนิตยา ทนงตน

63063009707 นางสาวเกษกนก ดวงศรี

63063009708 นางสาวนธิวดี เมืองแก�ว

63063009709 นางสาวอาทิตยา นองเจริญ

63063009710 นางสาวขนิษฐา คงคา

63063009711 นางสาวธัญจิรา นามเหมย

63063009712 นางสาวนฤมล แสนพัก

63063009713 นางสาวทัศนีย� เอี้ยววัฒนา

63063009714 นางสาวฉัตรสุดา เจริญวานิช

63063009715 นายชาญณรงค� น�อยเนตร

63063009716 นางสาวนพวรรณ แก�วประดิษฐ�

63063009717 นางสาวบุศรารักษ� ฤทธิไกร

63063009718 นางสาวสุพิชา โสมประยูร

63063009719 นางสาววรรณวลี ทองมณี

63063009720 นายอภินันท� โพธ์ิแก�ว
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63063009721 นางสาวฉัตรชนก บัวลพ

63063009722 นายนพดล ทองเอี่ยม

63063009723 นางสาวจิราภา จันทะผิว

63063009724 นายอัฐพงษ� ลิ่มจู�หมึง

63063009725 นางสาววิลาวรรณ จันทร�นี

63063009726 นางสาวมาริสา วงษ�มะณี

63063009727 นางสาวเปรมฤทัย สุขสวัสด์ิ

63063009728 นางสาวสุนิศา ขวัญเพ็ชร

63063009729 นายเจนภพ ต้ังพงษ�

63063009730 นางสาวขวัญทิชา ปะหุปะไพ

63063009731 นางสาวณิชาภัทร เวชกามา

63063009732 นายยุทธการ ศิริศรี

63063009733 นางสาวปวริศา นิยมไพศาลสุข

63063009734 นายสันติภาพ ชาประชุม

63063009735 นางสาวภัสราภรณ� ศรีพิราม

63063009736 นางสาวสินจัย แพนลา

63063009737 นางสาวสุรีพร พิมพ�ชัย

63063009738 นายปฏิพัทธ� เคลือบคลาย

63063009739 นางสาวสุกัญญา ไกยศรี

63063009740 นางสาวกนกวรรณ นาคสมบูรณ�

63063009741 นายธนพล ชูทัณธ�

63063009742 นายทรงศักด์ิ วงษ�หอย

63063009743 นายวงศกร เลิศวิลัย

63063009744 นายสิทธิชัย คุ�มคง

63063009745 นางสาวทัดดาว บุญศรี

63063009746 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกาญจนา รุ�งโรจน�

63063009747 นางสาวก�อย อบเชย

63063009748 นางสาวเมธินี เกตุมณี

63063009749 นายเสกสรร สอนก�อม

63063009750 นางสาวกัลย�สุดา รุ�งก�อน
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63063009751 นางสาวรักษ�ชนก หลักชัย

63063009752 นายภานุพงศ� เอี่ยมโพธ์ิศักดา

63063009753 นางสาววลีพร พูลสวัสด์ิ

63063009754 นายอัฑฒกร สกุลรัตน�

63063009755 นางสาวสุพรรณ ดอกทองหลาง

63063009756 นางสาวศิริพันธ� พูลเกษม

63063009757 นายอธิวัฒน� เอี่ยมสอาด

63063009758 นายภูษิต แบสิ่ว

63063009759 นางสาวปาจรีย� หอมจันทร�

63063009760 นางสาวอาภรณ� พูลสวัสด์ิ

63063009761 นางสาวหัชชา นักเป]า

63063009762 นางสาววสุนันท� อัครปLญญาวงศ�

63063009763 นายชุติเดช เสน�ห�วงค�

63063009764 นายเมธา ผลาหาร

63063009765 นางสาวเพชรัตน� ศรีวิลาศ

63063009766 นายเอกชัย แอนดะริส

63063009767 นายวันชนะ สุขคํา

63063009768 นางสาวอภิษฎา สิงห�สวัสด์ิ

63063009769 นางสาววรรษมล สะอาดแพน

63063009770 นางสุชาดา รีไพโรจน�

63063009771 นางสาวศิรัญญา รุ�งแสง

63063009772 นายยุทธนา คงบางปอ

63063009773 นางสาวธุมาวดี แดงมณี

63063009774 นางสาววิภาดา พิลาคลัง

63063009775 นางสาวสุกานดา ท�าประสาร

63063009776 นางสาวพรสุรีย� พุ�มพิจิตต�

63063009777 นางสาวปKยนันท� ชูทอง

63063009778 นายณัฐวัฒน� ทองแก�ว

63063009779 นางสาวเจนจิรา สุ�มคํา

63063009780 นายณัฐวุฒิ เกตุเล็ก
หน�า 326 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063009781 นางสาวจตุพร ชัยชมภู

63063009782 นางสาวกมลลดา คุ�มญาติ

63063009783 นางสาวปทุมพร ม่ิงขวัญ

63063009784 นางสาวดวงใจ ลิ้มสว�างพูลวัตถุ

63063009785 นางสาวอรัญญา สิทธิพันธ�

63063009786 นายมานะ เต้ียเล็ก

63063009787 นางสาวธนาวดี สงฆ�เจริญ

63063009788 นายสุเมธ สมหวัง

63063009789 นางสาวพรนภา อินทร�สา

63063009790 นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

63063009791 นางสาวกมลวรรณ แก�นรอด

63063009792 นางสาวธนพรรษ ทิพยาวงษ�

63063009793 นางสาวนันทวัน แปQนแก�ว

63063009794 นางสาวรวิพรรณ นิลพาทย�

63063009795 นางสาวศรปLกษ� สมศักด์ิ

63063009796 นางพนิตา หงษ�สามสิบหก

63063009797 นางสาวมนธิชา สกุลแสง

63063009798 นางสาวชฎาพร อิสสะอาด

63063009799 นางสาวสุขาดา แซ�พั่ว

63063009800 นายวิษณุ พรหมชา

63063009801 นางสาวอารีรัตน� แพ�งสะพา

63063009802 นางสาวทิพย�รัตน� นะอ�อน

63063009803 นางสาววราภรณ� ทองเอี่ยม

63063009804 นางสาวกัญญา ณัฐ ขวัญเมือง 

63063009805 นายอนุพล แสงทับทิม

63063009806 นางสาวม่ิงขวัญ ผ�องแผ�ว

63063009807 นางสาวฟLตมา เจSะโซSะ

63063009808 นางสาวธัญลักษณ� จูสวัสด์ิ

63063009809 นางสาวฐิติวรรณ ศรีสงคราม

63063009810 นางสาวริญญ�นภัส รัตน�พงศานนท�
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63063009811 นายตะวัน สีโคตร

63063009812 นางสาวสุรัชต� วิลัยพันธ�

63063009813 นางสาวอรอนงค� นิฤมล

63063009814 นางสาวพัชรี มากศิริ

63063009815 นางสาวสุดารัตน� ผิวอ�อน

63063009816 นายสุขสันต� พันรังษี

63063009817 นางสาวสุภาพร ไทยส�วย

63063009818 นางสาวสุมัชญา สารพันลํา

63063009819 นางสาวพรพรรณ ทวีจิตร

63063009820 นางสาวปKยวรรณ สินสมใจ

63063009821 นายนรินทร� หินกระจ�าง

63063009822 นางสาวนพนภา โพธ์ิกัน

63063009823 นางสาววรรณชนก เปรมบุญ

63063009824 นางสาวสุกัญญา อินวังตูม

63063009825 นางสาวเจนจิรา อินสีนา

63063009826 นางสาวพัชรี เจริญลาภ

63063009827 นายกฤษฎา แดงฉํ่า

63063009828 นางสาวปKPนแก�ว จันทมาท

63063009829 นายสรนันท� เกตุนาค

63063009830 นางสาวพะเยาว� เทศรุ�งเรือง

63063009831 นายสิงห� ซาวคําเขตต�

63063009832 นายกําชัย คุณประเสริฐ

63063009833 นางสาวนิภาพร เวโน

63063009834 นางสาวพิราวัลย� รุ�งสว�าง

63063009835 นางสาวพิมพา ไชยมงคล

63063009836 นางสาวณัฐกุล สองวงค�

63063009837 นางสาวจิราภา เนาว�เพชร

63063009838 นางสาววิไลลักษณ� ศิริพรม

63063009839 นายนิคม สาธรพันธ�

63063009840 นางสาวนัฐภรณ� แสงจันทร�
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63063009841 นางสาวณัฐวดี พัฒนโสภณ

63063009842 นายสาธิต เหล็กพล

63063009843 นายฐิติพงษ� พยุหสิทธ์ิ

63063009844 นางสาวกมลพรรณ บัวศรี

63063009845 นางสาวหทัยทิพย� เชื้อสอน

63063009846 นายกฤษฎ์ิดนัย หวลสันเทียะ

63063009847 นางสาวพุทธารัตน� ธีรวัฒนพันธ�

63063009848 นางสาวสุรัตน� มาทฤทธ์ิ

63063009849 นางสาวกรุณาภรณ� กบิลพัฒนากุล

63063009850 นางสาวเพ็ญนภา วงค�พันธ�

63063009851 นางสาวณัชชา มณีรัตน�

63063009852 นางสาวริญญาภัทร� หลาบคํา

63063009853 นางสาวศิริพร บุญยงค�

63063009854 นายนนชกร นุชประมูล

63063009855 นางสาวนภารัตน� นนเลาพล

63063009856 ว�าที่ร�อยตรีสิทธา จันทร�ศิริ

63063009857 นางสาวอริยาพร วิริยะภัคพงศ�

63063009858 นายพีระพล คูพิมาย

63063009859 นางสาวปKยธิดา ดวงกมล

63063009860 นางสาวณัฐธิตา นาคูณ

63063009861 นางสาวรัตนาวดี พิมล

63063009862 นางสาวนปภัช ปานพลอย

63063009863 นางสาวเกศนี แก�วหุ�ง

63063009864 นางสาวสมัชญา ใจทนงค�

63063009865 นางสาวชนกธิดา ใยอ�น

63063009866 นางสาวชลิดา จํานงค�

63063009867 นายณรงค�ศักด์ิ สุยะลังกา

63063009868 นางสาวกนกกร จุลเพ็ญ

63063009869 นางสาวอังศุมาลิน ศิริพันธ�

63063009870 นายพีระยุทธ จันทร�ศรีวงค�
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63063009871 นางสาวสิรินาถ มูลเที่ยง

63063009872 นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ 

63063009873 นางสาวดรุณี เวลา

63063009874 นายศุภชัย สุดสิน

63063009875 นางสาวโขษมแข ปLทมะเศรษฐ

63063009876 นางสาวอารยา อ�อนน�อม

63063009877 นางเอมอร อนุสรณ�ประดิษฐ�

63063009878 นางสาวสุมณฑิรา อุตระ

63063009879 นายพชร เหล�าวีระไชย

63063009880 นายพงศกร พวงทอง

63063009881 นางจันทร�หลัด อยู�เย็น

63063009882 นางสาวก่ิงกาญจน� ทะสิทธ์ิ

63063009883 นางสาวเนตรนภา กันจารุ

63063009884 นางสาวสWุกัญญา ญาณศิริ

63063009885 นางสาวกัลยรัตน� เชาวน�แล�น

63063009886 นางสาวจารุภา ขันย�าเปQา

63063009887 นางสาวเมริษา บุญราษฎร�

63063009888 นายสรวิศ ปHอกตัง

63063009889 นางสาวหฤทัย ฟLกอร�อย

63063009890 จ�าสิบตรีหญิงรุ�งทิพย� สุธรรมวิรัช

63063009891 นายอรรถพร จบสัญจร

63063009892 นายณัฐปคัลภ� คําแหง

63063009893 นางสาวเพียงกมล เทียมศิริ

63063009894 นายชัยยันต� แก�วกูล

63063009895 นางสาวอลิษา สะท�าน

63063009896 นางสาวเมษยา คนซ่ือ

63063009897 นางสาวปาริฉัตร นิยมกิจ

63063009898 นางสาวบุญสม ทองคต

63063009899 นางสาวชไมพร จําปาหาญ

63063009900 นายธุวา นนท� ปKPนแก�ว
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63063009901 นายศิวะคุปต� ถํ้าหิน

63063009902 นายวีระ ถามูลเลศ

63063009903 นายวุฒินันท� วงศ�สันต�

63063009904 นายกัญจนจักก� วงค�รัมย�

63063009905 นางสาวณัตินี ศรีกอง

63063009906 นางสาวสาลี นวรัตนกุล

63063009907 นางสาวพรพิมล คํานึง

63063009908 นายสรวิชญ� เอี่ยมสะอาด

63063009909 นางสาวพรทิพย� เกิดรัตน�

63063009910 นางสาวพิมลพรรรณ วงค�ทวี

63063009911 นางสุจิตรา สิบจันทร�

63063009912 นางสาวรุ�งทิวา อินทร�ประเสริฐ

63063009913 นายหัสดิน งามการ

63063009914 นายณัฐพล ศรีวรารักษ�

63063009915 นางสาวนุชรีย� นาคจันทร�

63063009916 นายอภิรัฐ โชคเกิดสกุล

63063009917 นางสาวชนิดา ก้ิมสุวรรณ�

63063009918 นางสาวชมภูนุช โลหะ

63063009919 นางสาวสุชีวัน เข็มทอง

63063009920 นางสาวศิริพร พ�อสียา

63063009921 นางสาวศกุลยา พงษ�ปKติธนโชค

63063009922 นางสาวพลอยไพลิน อินทะปา

63063009923 นางนุชนาฏ อุดนอก

63063009924 นางสาวจินตรา พละศักด์ิ

63063009925 นางสาวสกุนา ปLญญาวชิรกุล

63063009926 นายวัศพล ชินสร�อย

63063009927 นายเฉลิมวุฒิ ไพศาลพันธ�

63063009928 นางสาวเทพวรรณ บุญสาน

63063009929 นายอริยโชคชัย สนิทสนม

63063009930 นางสาวน้ําฝน ประหยัด
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63063009931 นางสาววริยา วงษ�สะพาน

63063009932 นางสาวอัญชิษฐา ชวาลวิวัฒน�

63063009933 นายศรายุธ ศรีวิไลเลิศ

63063009934 นางสาววรรณภา พลหาญ

63063009935 นางสาวบุษราคัม มูลบุตรดา

63063009936 นายบุญญาฤทธ์ิ บุญเสริม

63063009937 นางสาวกรกนก สุหร�ายคิมหันต�

63063009938 นายณฐกร จูเจตน�ธรรม

63063009939 นางสาวชญานิศ จันทะเสน

63063009940 นางสาวอาภา คู�กุศลสิน

63063009941 นางสาววันวิสา จิตนุกูล

63063009942 นายนธิพงษ� หัสนีย�

63063009943 นางสาววราภรณ� ถาวเจริญ

63063009944 นายชวภณ แต�โนนฝาว

63063009945 นางสาวกมลวรรณ จันทนาม

63063009946 นางสาวพิกุล อุทัย

63063009947 นางสาวจยพรรณ ไทยภักดี

63063009948 นางชุดาภา สร�อยสังวาลย�

63063009949 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวรานันทน� สุขสายทอง

63063009950 นางสาวจารุภัทร ศิริโสภณ

63063009951 นางสาวพัชรินทร� น�อมประเสริฐ

63063009952 นางสาวสุรางคณา สมัยมงคล

63063009953 นางสาวทัศไนย ประดิษฐสุวรรณ�

63063009954 นางสาวสุดารัตน� สูงรุ�ง

63063009955 นางสาวแจ�มนภา จันทะชิต

63063009956 นายสืบสาย สัมพันธ�สมัคร

63063009957 นางสาวมัลลิกา อนันกสะ

63063009958 นางสาวปรียาลักษณ� พันธ�ศิริ

63063009959 นายสําเริง ผลมาก

63063009960 นางวิชุดา เหนือเกาะหวาย
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ระดับปริญญาตรี

63063009961 นางสาวแกมกาญจน� บุญเกิด

63063009962 นางสาววณิชยา ปลื้มเปรม

63063009963 นางสาวรอซาณี ปาแว

63063009964 นางสาวจิราภรณ� ไพสมบูรณ�

63063009965 นายคมกริช สมเพาะ

63063009966 นางสาวกัญญามาส เกากลางดอน

63063009967 นางสาวมณีกาญจน� แยกดวง

63063009968 นางสาวศิริรัตน� พินิจอักษร

63063009969 นางสาวสุนิษา ปLMนสุข

63063009970 นายพชร โพธ์ิขํา

63063009971 นางสาวพรสุดา แพงศรี

63063009972 นางสาวเจียรนัย กันแตง

63063009973 นางสาวพรสวรรค� รัตนวรรณ

63063009974 นางสาวณัฐชานันท� อิ่มละเอียด

63063009975 นายจิรเมธ ต�นพนม

63063009976 นางสาวพิมพ�ชนก พิลาวรรณ�

63063009977 นางสาวฐิตินันท� ไชยแสง

63063009978 นางสาวรัศมี ทองคํา

63063009979 นายณัฐกิจ แช�มพุดซา

63063009980 นายประกฤษฎ์ิ จองศิริกุล

63063009981 นางมาราตรี แมลงภุ�ทอง

63063009982 นางสาวอริสา ผลศิริ

63063009983 นางสาวตาลน้ําทิพย� บุญหล�า

63063009984 นางสาวนริศรา เมืองณะศรี

63063009985 นางสาวสุดารัตน� เที่ยงสันเทียะ

63063009986 นางสาวภาวิตา เย่ือทองเทศ

63063009987 นางสาวสุธาสินี แววพิลา

63063009988 นางสาวสมคิด รอดพร

63063009989 นางสาวอัจฉรา คงเล็ก

63063009990 นางสาววิมลสิริ แสงใหญ�
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ระดับปริญญาตรี

63063009991 นางสาวกรชนก วรสวัสด์ิ

63063009992 นางปLณชลัท สุภาพ

63063009993 นายโชคชัย สุ�มประเสริฐ

63063009994 นางสาวประภัสสร เอี่ยมสะอาด

63063009995 นางสาวปKยะธิดา พลานนท�

63063009996 นางสาววีริศรา ลาประดิษฐ�

63063009997 นายอดิเทพ โลตุฤทธ์ิ

63063009998 นางสาวเชษฐ�ธิดา รอดชื่น

63063009999 นางสาวอภิสรา ธนสัมบัณณ�

63063010000 นายจักรกฤษณ� ไชยสงวนสุข

63063010001 นายวรวุฒิ จันทนวน

63063010002 นางสาวชยณัฐ พิกุลโสม

63063010003 นายยุธิกุล แก�นจัน

63063010004 นางสาวบุณยานุช ประชาโชติ

63063010005 นายสิทธิโชค ยะแสง

63063010006 นางสาวหทัยกาญจน� กวยกูล

63063010007 นางสาวอชิรญา ก�านบัว

63063010008 นางสาวเพ็ญนภา โตรา

63063010009 ว�าที่ร�อยตรีกลยุทธ ดุลยชาติ

63063010010 นางสาวสุภัทตรา อ�อนโก�ก

63063010011 นายวิชัย กุลวงศ�

63063010012 นางสาวพรปวีณ� เพ็ชรโกมล

63063010013 นายฉัตรินทร� พยัคฆ�จําเริญ

63063010014 นายบัณฑูร แน�นหนา

63063010015 นางสาวปริญญา ผ�องญาติ

63063010016 นายสุริยา แสงสาย

63063010017 นางสาวภัคจิรา สุวรรณชู

63063010018 นางสาวกรรณิกา แกมแก�ว

63063010019 นางสาวณัฐนรี แสงลา

63063010020 นางสาวจันทิมา แซ�ปmnง
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63063010021 นางสาวรัตตา เทพวัลย�

63063010022 นายลักษณากร พัฒนากุล

63063010023 นายธีรภัทร� ปานคง

63063010024 นางสาวเมณุลักษณ� แจ�งสุข

63063010025 นางสาวบงกชรัตน� สีราช

63063010026 นายวิษณุ ใยยอง

63063010027 นางสาวศรินทิพย� รัตนกุญชลี

63063010028 นางสาวรัชดา ดาวงราม

63063010029 นางสาวประไพพร ไทยประยูร

63063010030 นางสาวน้ําฝน พิลึก

63063010031 นางสาวรจนา งามพักตร�

63063010032 นางสาวธัญญทัย กงแก�ว

63063010033 นายปฐมพงษ� โกสีย�ไกรนิรมล

63063010034 นางสาวชนัญญา ทรงวัฒนะสิน

63063010035 นางสาวปาณิฤา ดุลยเกียรติ

63063010036 นายอาทิตย� วิเศษสิทธางกูร

63063010037 นายพัชรพงษ� พงษ�จันโอ

63063010038 นายกฤตพงศ� ธนภูมิ

63063010039 นางสาวเสาวภา ดามาพงษ�

63063010040 นางศิริพร สิริสมบูณณ�

63063010041 นายอรรถกร มะโนสมุทร�

63063010042 นางสาวปณิตา สิทธิกูล

63063010043 นายปKยรักษ� เขมาภิรักษ�

63063010044 นางสาวณัฐธิดา ไชยเพียร

63063010045 นายคริษฐ� โล�ห�ปLญญา

63063010046 นายณัฐดนัย ศรีสลุง

63063010047 นางสาวรัชนีกร ชาวดง

63063010048 นางสาวหทัยภัทร ศุขโข

63063010049 นางสาวศวิตา ตนะวรรณสมบัติ

63063010050 นายวสันต� พรหมบุญ
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63063010051 นางสาวปุณยาพร ชัยยูประถัมภ�

63063010052 นางสาวชาลินี เหลืองรุ�งรัส

63063010053 นางสาวอัญชนา ศรีหาเมฆ

63063010054 นายธเนศ ขันทอง

63063010055 นางสาวรัชดาภรณ� จงใจสิทธ์ิ

63063010056 นางสาวสิริภาภรณ� พลไชย

63063010057 นางสาวเรวดี สุขม่ัน

63063010058 นางสาวศิริพร วิวัฒน�พิเชษพงศ�

63063010059 นายพนมพร แก�วมูล

63063010060 นางสาวอุไรวรรณ น�อยจินดา

63063010061 นายสืบสกุล เล�าเจริญ

63063010062 นายอดิศร สิงห�ศิฬิ

63063010063 นางสาวยุพาพรรณ ทมโคตร

63063010064 นางสาวณัฐพร เมตตา

63063010065 นางสาววชิราภรณ� มะติมุ

63063010066 นางสาววีรยาวรรณ สุขประเสริฐ

63063010067 นายวุฒิชัย ธีรากิจ

63063010068 นางสาวนิตยา ศรีชมภู

63063010069 นางสหฤทัย ทนกระโทก

63063010070 นางสาวนารี อยู�คง

63063010071 นางสาวมานิตา วารสิน

63063010072 นางสาววนิดา บัวขาว

63063010073 นางสาวศุทรา ชมพูพล

63063010074 นางสาวโชติกา กุลเสน

63063010075 นางสาวสุนิสา วงศ�กําภู

63063010076 นางสาวอาภาพร สุทธิแปQน

63063010077 นางสาวพรปวีณ อวยพร

63063010078 นางสาวเขมจิรา บางพระ

63063010079 นางสาวกนกกาญจน� จํานงพิศ

63063010080 นางสาวอรวรรณ� เนาเพ็ชร
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63063010081 นางสาวนวพรรษ ตินานพ

63063010082 นางสาวกัณฐิกา พรมจรรย�

63063010083 ว�าที่ ร.ต.สอาด ภูนาสรณ�

63063010084 นางสาวบุษรากรณ� กุดนาน�อย

63063010085 นายสุขสันต� สว�างอารมณ�

63063010086 นางสาวนฏกร เจริญธรรม

63063010087 นายโสรส ฤทธ์ิกําลัง

63063010088 นางสาวสกุณา พัฒนเวช

63063010089 นายเอนกพงษ� ประยงเพชร

63063010090 นางสาวขนิษฐา หําพะวงษ�

63063010091 นางจิณณปภา ชิณบุตร

63063010092 นายประพันธ� บุญประเสริฐ

63063010093 นางสาวเจนจิรา กองเพ็ง

63063010094 นางสาวอริสา แก�วอุดม

63063010095 นายสุรศักด์ิ ทิสันเทียะ

63063010096 นายสมมาตร มีแทน

63063010097 นางสาวพรชนก กระต�ายทอง

63063010098 นางสาวกมลวัทน� จิบเอี่ยม

63063010099 นางสาวนิตยา แนวถาวร

63063010100 นายอนุสรณ� ริจนา

63063010101 นายพิชิตชัย กองชุมพล

63063010102 นางสาวอาภาภรณ� ไพรพรึก

63063010103 นางสาวดรุณี สีสุดโท

63063010104 นายธัญวัฒน� กลั่นคูวัฒน�

63063010105 นางเอมอร สมปอง

63063010106 นายปฏิภัทร� แปQนไทย

63063010107 นางสาวนพรัตน� คุ�มชุมแสง

63063010108 นางสาวศรัณยา อารยะธนิตกุล

63063010109 นางสาวชนาธิป ภาสุรกุล

63063010110 นางสาวศุภิสรา ปาปะเพ
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63063010111 นางสาวชลาลัย สมบูรณ�กุล

63063010112 นางกานต�ธีรา คิม

63063010113 นางสาวกาญจนา กอบแก�ว

63063010114 นางสาวพสุนาถ ชยาภิบาล

63063010115 นายชิตพล ชูญาติ

63063010116 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฤมธ์ิลือชัย

63063010117 นางสาวณปภาพัชร� กุลวงษ�

63063010118 นายศุภวัทน� รื่นรวย

63063010119 นางสาวโศภิตา เกศมี

63063010120 นายวุฒิพงศ� เรือนสังข�

63063010121 นางสาวฐิติพร พูลเพ่ิม

63063010122 นายศักด์ิชัย ตองอ�อน

63063010123 นางสาวเจนจิรา ทองรถ

63063010124 นายวิเชียร พิสุทธิเลิศมานะ

63063010125 นางสาวชลธิชา รินสาทร

63063010126 นางสาวสุภาพร อึ้งวิเชียร

63063010127 นางสาวฉัตรชนก อโนดาษ

63063010128 นายภาสกร สุขชัย

63063010129 นางสาวกิตติมา บูชาพันธ�

63063010130 นางยุวดี สลับสี

63063010131 นายอดิศักด์ิ ขําเพ็ชร

63063010132 นางสาวอุไรวรรณ พิมจันทร�

63063010133 นางสาวสุจิรา ชูผึ้ง

63063010134 นางสาวศิริลักษณ� สิมากร

63063010135 นางสาวสุรีรัตน� แซ�ลี้

63063010136 นางสาวเมริษา พันธ�มาศ

63063010137 นางสาวพัชราพรรณ บุญปก

63063010138 นางสาวพิมพ�กมล ประทุมทอง

63063010139 นางสาวณิชาภัทร งวดชัย

63063010140 นางสาวจารุชา ตาเปYMย
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63063010141 นายพรชัย ละห�อย

63063010142 นางสาวศศิประภา รักกิจศิริ

63063010143 นางสาวนันทพัทธ� คชชา

63063010144 นายธีรภัทร ปราบพาล

63063010145 นางสาวกัลยาณี เกตุแก�ว

63063010146 นางสาวนลัทพร สดชื่น

63063010147 นายเจนณรงค� จันตSะวงค�

63063010148 นายศักด์ิดา จันเทศ

63063010149 นางสาวปวีณา คงคา

63063010150 นางสาวรัชดาพร ราชปLงกี

63063010151 นายณัฐวุฒิ หนูโงน

63063010152 นางสาวอภิญญา ทองแท�

63063010153 นางสาวภาวิณี เหล็งนุ�ย

63063010154 นางสาวสุภานัน นิลทรัพย�

63063010155 นางสาวกชมล สิงห�อาจ

63063010156 นายชัยวิชิต สารัญ

63063010157 นางสาวสุนิสา แพงแก�ว

63063010158 นางสาวลักขณา ถนอมเชื้อ

63063010159 นายศิริพงษ� นรินทร�

63063010160 นางสาวกชพร ม่ันทอง

63063010161 นายปกรณ� สุรีอาจ

63063010162 นางสาวนิตยา แสนดี

63063010163 นายมุฟตี หะมะ

63063010164 นางสุพัตรา สุวรรณรัตน�

63063010165 นายวันชัย หงษา

63063010166 นางสาวน้ําค�าง ผลเจริญ

63063010167 นางสาวขวัญเรือน ก่ีจนา

63063010168 นายอาภากร โพธ์ิแก�ว

63063010169 นายอภิเดช ภูผาเผย

63063010170 นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย
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63063010171 นางสาวสุปรียา พวงมาลี

63063010172 นายหัตถชัย รักใหม�

63063010173 นางสาวกนกพร อึ่งป]อง

63063010174 นางสาวบงกช สามารถ

63063010175 นายศุภชัย พัตรสิงห�

63063010176 นางสาวณิชากร บุญเรืองขาว

63063010177 นางสาวปนัดดา รอดคํา

63063010178 นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา

63063010179 นางสาวเพียงฤทัย วิเศษกุล

63063010180 นางสาวสุฑาทิพย� คชสิงห�

63063010181 นางสาวกนกพิณ แก�วถาวร

63063010182 นางสาวอรอนงค� มานะเพียร

63063010183 นางสุวรรณา เจริญฤทธ์ิ

63063010184 นางสาวปณิดา ถาวงษ�เพีย

63063010185 นางสาววรรณกร จันทร�บัว

63063010186 นางสาวศศิพิมพ� มณีเขียว

63063010187 นางสาวคคะนันท� ปานสวัสด์ิ

63063010188 นางสาวอธิชนันท� อยู�ดี

63063010189 นางสาวเกษร หาญพยัคฆ�

63063010190 นางสาวน้ําฝน ศรีแก�ว

63063010191 นางสาวธัญญเรศ อินเปo

63063010192 นางสาวจิราวรรณ ดวงใจดี

63063010193 นางสาวบุษยมาส เวียนพบ

63063010194 นางสาวธมนวรรณ ทับอุไร

63063010195 นางสาวนุสรา ด�วงตัน

63063010196 นายทองจันทร� จันละพันธ�

63063010197 นางสาวพัชราพร เต�าทอง

63063010198 นายสหพล ดวงปLMน

63063010199 นางสาวจิดาภา เพ็ชรตะคุ

63063010200 นางสาวฐิตารีย� ปกติ
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ระดับปริญญาตรี

63063010201 นางสาวปLญญารัตน� แก�วสี

63063010202 นางสาวณิรัชฌา จ่ันละออ

63063010203 ว�าที่ ร.ต.พีรวัส ไทยบํารุง

63063010204 นางสาวกรรณิการ� เจริญนพกิจ

63063010205 นางณิชชา อุดมทองสกุล

63063010206 นางสาวอันธิกา เล็มเยะ

63063010207 นางสาวเบญจพร สงไพรสน

63063010208 นางสาวลลิตา จันทระ

63063010209 นายกิตติพงษ� กระจ�างโพธ์ิ

63063010210 นายภัทรภณ ใจเร็ว

63063010211 นายสิทธิพล ฉันทะ

63063010212 นางสาวจิราวรรณ ธนากรรฐ�

63063010213 นายธนายุต วายุระกุล

63063010214 นางสาวลินดา ปานไผ�

63063010215 นางสาวรัญจวน นนยะโส

63063010216 นางสาวอภิสรา แก�วมุข

63063010217 นางสาวอุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ�

63063010218 นางกาญจนา อัครเดชาวรรณ

63063010219 นายธรรมรัตน� จาดสิงห�

63063010220 นางสาวเบญญา เพชรยังพูล

63063010221 นายเกริกไกวัล ผงผาย

63063010222 นางสาวพิริยา ศรีพาณิชย�

63063010223 นายธงชนัช เศวตสโรชา

63063010224 นายวิวัฒน� บุญจ�อย

63063010225 นายณภัทร งามทวี

63063010226 นางสาวมลิวัลย� หมู�มาก

63063010227 นางสาวเหมือนฝLน เสกแปลก

63063010228 นางสาวมณฑิกา มณเฑียรทอง

63063010229 นางสาวปKยาอร แจนโกนดี

63063010230 ว�าที่ ร.ต.สงกรานต� อัศวขจรโรจน�
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63063010231 นางสาวยุพาพร ภูรินทร�

63063010232 นางสาวแววประกาย แสงตา

63063010233 นางสาวผกามาศ ศรีมงคล

63063010234 นางสาวพิชฎา ศิริมังกร

63063010235 นางสาวชลธิชา เชียงทอง

63063010236 นายกฤษณาพร เข็มชู

63063010237 นายศรนรินทร� อรัญญา

63063010238 นายปฏิญญา แย�มสมัย

63063010239 นางสาวพัชรียา ศิริษา

63063010240 นางทับทิม บุตรงาม

63063010241 นางสาวกัญญลักษณ� พุดตีบ

63063010242 นายธนบูรณ� สุวรรณโคตร

63063010243 นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศิริ

63063010244 นางสาววิภารัตน� หมอนมี

63063010245 นางสาวพรเพ็ญ สว�างอารมณ�

63063010246 นางสาวญาณิศาภัคม� อาลี

63063010247 นางสาวสุดใจ ซ่ือสัตย�

63063010248 นางสาวรัตนา คําแสง

63063010249 นายณัฐวุฒิ คงคุ�ม

63063010250 นายกฤษฎา บุญยะวะรัตน�

63063010251 นางสาวกมลฉัตร เรณู

63063010252 นางสาวเบญจมาศ ยศสงคราม

63063010253 นางสาวกรองทอง คงจันทร�

63063010254 นางสาวรุ�งนภา เสวันนา

63063010255 นายภูริศ มีสรลักษณ�

63063010256 นางสาวทิพวรรณ เวียรศิลปX

63063010257 นางสาวจุไรรัตน� กล�อมเกลี้ยง

63063010258 นางสาวนิภาพรรณ เนื่องจากนิล

63063010259 นางสาวอัฉราภรณ� มณีศรี

63063010260 นางสาวพรรณี ไพเราะ
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ระดับปริญญาตรี

63063010261 นางสาวพัชฌา ทุรันตะวิริยะ

63063010262 นางสาวกัลยรัตน� สารมะโน

63063010263 นางสาวกาญจนาพร พรหมมารักษา

63063010264 นางสาวอรพรรณ ศาลาแดง

63063010265 นายณัฎฐปวีร� ศรีใจวงศ�

63063010266 นายประกิจ องอาจ

63063010267 นางสาวกมลทิพย� วงษ�วีระธรรม

63063010268 นางสาวภัททิยา ชาตะเกาะ

63063010269 นางสาวภาวิณี สุขศรี

63063010270 นายสุทธิพงษ� สิงห�น้ําเที่ยง

63063010271 นายณัฐพงษ� วงค�ขัน

63063010272 นางสาวสุชาดา แก�งอินทร�

63063010273 นางสาวกัญญาณัฐ เชฏฐนาค

63063010274 นางสาวรจนา โพธิราช

63063010275 นางสาวเบญจมาศ ภูสมตา

63063010276 นางสมพร เขียวผ�อง

63063010277 นายโรจนศักด์ิ แก�วอนันต�

63063010278 นายณัฐวัฒน� ธันยธรณ�พงศ�

63063010279 นางสาวธันยากร สรวมประคํา

63063010280 นางสาวรวีวรรณ หม่ืนอนันต�

63063010281 นางสาวอรนุช เพ็ชรน�อย

63063010282 นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย�

63063010283 นางสาวอัญชลี พอดี

63063010284 นายพลสินธ� วงค�กําภู

63063010285 ว�าที่ร�อยตรีสิณาภรณ� หะรังศรี

63063010286 นางสาวปาริฉัตร โพธ์ิงาม

63063010287 นางสาวสมถวิล คําภานนท�

63063010288 นางสาวโสภา ประกอบเสริม

63063010289 นางสาววรัญญา จันทร�ฉาย

63063010290 นางสาวสมใจ งามจบ
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ระดับปริญญาตรี

63063010291 นายจักรกฤษณ� กรกรรณ�

63063010292 นายกัมปนาท เสียงเสนาะ

63063010293 นางสาวณัฐณิชา ทองงาม

63063010294 นายยุทธศักด์ิ รัชตปวุฒิ

63063010295 นายกิตติภพ ปLpนเงิน

63063010296 นางสาวสุจิตรา รักษาคุณ

63063010297 นางสาวศรสวรรค� นันตา

63063010298 นายนพรัตน� ศิริวัฒน�

63063010299 นางสาวชุติมา อยู�บัว

63063010300 นางสาวสุพรรษา จันทร

63063010301 นางสาวรวีวรรณ ภาวงศ�

63063010302 นางสาวตุลยา แสงสุวรรณ�

63063010303 นางสาวทักษพร เที่ยงตรง

63063010304 นางสาวจิราภรณ� ประมูลมาก

63063010305 นางสาววันวิษา ศรีวงค�ชัย

63063010306 นายภานุมาศ รุชะดา

63063010307 นางสาวศิรดา ทองคําธรรมชาติ

63063010308 นางสาวกัญญาภัทร หร�ายมะณี

63063010309 นายสุรศักด์ิ เทียบโฮม

63063010310 นางสาวสโรชา ประทุมพล

63063010311 นายฉัตราวรวุฒิ จอมวรวงศ�

63063010312 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนศรี

63063010313 นางสาวภัทรานุช ศรีเมือง

63063010314 นางพรทิพย� พ้ืนชมภู

63063010315 นายทศพล โมครัตน�

63063010316 นางสาวสุมินตรา ศรีรัตน�

63063010317 นางสาววรพรดา มณีนิล

63063010318 นายณัฐพล ทาหาร

63063010319 นายอัชฌา บุญลือ

63063010320 นางสาวจันทนา หิรัญ
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63063010321 นายศักด์ิชาย วรรณะภูมิ

63063010322 นางสาวนตพร ตาลน�อย

63063010323 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกรรณิการ� แย�มสาย

63063010324 นางสาวนงลักษณ� อ�องแก�ว

63063010325 นายเกียรติศักด์ิ เจริญอาจ

63063010326 นางสาววนิดา บุติมาลย�

63063010327 นางสาวชลธิชา เดชขุนทด

63063010328 นางสาวยลดา สาไชยันต�

63063010329 นางสาววนิดา กันแตง

63063010330 นางสาวฐิติมาพร คําปLญญา

63063010331 นางสาวนรินทร หงษ�ทอง

63063010332 นายพงศกร มาเยอะ

63063010333 นางสาวกนกพร บัวดอก

63063010334 นายธีระพงษ� หอมบรรเทิง

63063010335 นายพงศ�อริยพันธุ� ชากะสิก

63063010336 นางสาวสุนิสา เพชรสุวรรณ

63063010337 นางสาวกฤตาภรณ� สมพันธ�

63063010338 นางสาวบัณฑิตา เหมทรัพย�

63063010339 นางสาวธิติมา สมมี

63063010340 นายพัชรพล อยู�เจริญพงษ�

63063010341 นางสาววราพร เพ็จนา

63063010342 นางสาวสุพรรณิการ� จํานงค�

63063010343 นางสาวมณฑิรา บุตรงาม

63063010344 นางสาวกรนฤมล อึ้งสุวานิช

63063010345 นางสาวกัญญาภัทร ธาดาวรวงศ�

63063010346 นางสาวกุลธิดา ลุนทะจักร�

63063010347 นางสาวรัตกานต� ย่ีสุ�นแสง

63063010348 นางสาวสุรีย�พร สว�างพันธ�

63063010349 ว�าที่ ร.ต.ภัทรพงศ� สุขพรหม

63063010350 นางสาววัลลภา ไชยวาน
หน�า 345 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา
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63063010351 นางสาวพชรมน วงศาโรจน�

63063010352 นางสาวศุภนิดา ชวลิต

63063010353 นางสาวเปรมกมล จันทร�เทศ

63063010354 นางสาวณิชาพัฒน� หงษ�ทอง

63063010355 นายวันเฉลิม ทองอ�น

63063010356 นางสาวสุทธิดา พรหมดี

63063010357 นางวิลาวัณย�  ิถินประสาท

63063010358 นางสาวกาญจนา อนงค�พร

63063010359 นางสาวณัฐณิชา ดันงา

63063010360 นายสุทิวัส ไทรชมภู

63063010361 นางสาวนฤมล เกิดศิริ

63063010362 นางสาวภาสิณี พุฒผึ้ง

63063010363 นายธีราทัต วงศ�ปรากฏ

63063010364 นายปภพ นนทธิ

63063010365 นางสาวกิตติยา กันทะวงศ�

63063010366 นางสาวนิตยา คงงาม

63063010367 นางสาวปราณี ถูกขนาดดี

63063010368 นางสาวนฤมล วงศ�วัฒนะ

63063010369 นางสาวเกษมณี ชื่นตา

63063010370 นายนันทพงศ� ละอองวัลย�

63063010371 นางสาวอรปรียา บุญมา

63063010372 นางสาวพรเมริน เลิศประเสริฐ

63063010373 นางสาวสุวลี ณรงค�ศักด์ิ

63063010374 นางสาวณัฐปภัสร� ธีรพัฒนานนทกุล

63063010375 นางสาวสรินดา กันยาประสิทธ์ิ

63063010376 นายอรรถพล หลักทอง

63063010377 นางสาวพีร� ประชารัตนเสรี

63063010378 นางสาวนาตาชา พัชนี

63063010379 นางสาววนิดา อะหมัด

63063010380 นายปรมินทร� พลสา
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63063010381 นางสาวเบญญาภา อุดมภูมิ

63063010382 นายณัฐวุฒิ แม�นด�วง

63063010383 นางอรวดี รัตนผลวิสิริ

63063010384 นางสาวณิชาพร สมรรถชัย

63063010385 นางสาวจินตนา ทนทาน

63063010386 นางสาวสาวิณี พ่ึงเนตร

63063010387 นายสิรวิชญ� แสงพนัสธาดา

63063010388 นายธนศาสตร� ชูไสว

63063010389 นางสาวชนิดา บุญโนนแต�

63063010390 นางสาวธัญวรรณ ถํ้าแก�ว

63063010391 นางสาวญาณิฐา ณ ระนอง

63063010392 นายวิทวัส พันเรือง

63063010393 นางสาวศศินา ใหม�สุวรรณ

63063010394 นางสาวเจนจิรา นาคขุนทด

63063010395 นายประภัสร� ยวงเกตุ

63063010396 นายภัทรพล เลาหพงษ�

63063010397 นางสาวพิมพ�ชนก ประโยชน�โยธิน

63063010398 นางสาวพรรณทิวา พงษ�ประเสริฐ

63063010399 นางสาวนัฐภูวรินทร� มูลอามาตย�

63063010400 นางสาวกฤษณา ชูบาล

63063010401 นายทักษิไณย� น�วมสวัสด์ิ

63063010402 นางสาวฐิติรัตน� พวงสมบัติ

63063010403 นางสาวปฤษณา พันโบ

63063010404 นายธนาธร แสงอรุณ

63063010405 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณ

63063010406 นางสาวรัตนาภรณ� วิเชียรศิลปX

63063010407 นางสาวธัญญารัตน� อริยชาติ

63063010408 ว�าที่ร�อยตรีเธียรชัย ตรีสุวรรณ

63063010409 นางสาวอรัญญา ขันอาษา

63063010410 นายพิพัฒน� สวัสดี
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63063010411 นายสิรวิชญ� ตันติภัทราศิลปX

63063010412 นางสาวศิริลักษณ� กุลาหล�า

63063010413 นางสาวรัตนาภรณ� แสงสว�าง

63063010414 นายชยุตม� หม่ืนทิศ

63063010415 นายพิฐชญาณ� ทองชู

63063010416 นายสุปรีดี บานเย็น

63063010417 นางสาวเปรมฤดี สินประรุ

63063010418 นางสาวฐิติรัตน� บุญภา

63063010419 นางสาววันวิสา ทองรัตน�

63063010420 นายปรัชญา พลอยนิล

63063010421 นายอนุรักษ� น้ําดอกไม�

63063010422 นายชยาพล พลทา

63063010423 นางสาวสโรชา มีมูซอ

63063010424 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรี

63063010425 นายธีระวัฒน� สังข�ทอง

63063010426 นายอิทธิพล สีขาว

63063010427 นางสาวจารุวรรณ ดรมาน

63063010428 นายประสานมิตร เจริญโชติเมธาวัฒน�

63063010429 นายสมคิด ทับทิมทอง

63063010430 นางสาวบุญยานุช อ�อนวิมล

63063010431 จ.ส.ท.ภักดี ประภาสพงษ�

63063010432 นายสุรเกียรติ มะอาจเลิศ

63063010433 นางสาวปKยะนันท� ประภาศิริ

63063010434 นางสาวนงลักษณ� ธิสมบูรณ�

63063010435 นางสาวชนาพร ไกยสิทธ์ิ

63063010436 นางสาวฉลวย รอบคอบ

63063010437 นางสาวกมลพรรณ โยวะผุย

63063010438 นายธนัท ห�าวหาญ

63063010439 นางสาวศศิกาญจน� คําหาญ

63063010440 นางสาวสุภัสสร ท�าสวัสด์ิ
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63063010441 นางสาวมนต�ภา คําภา

63063010442 นางสาวศิริมาศ เพ็ชรสมบัติ

63063010443 นายสุทธิพงษ� จันทวงษา

63063010444 นางสาวพัชรกมล เมืองมีศรี

63063010445 นางสาวฮัศวานี หะยีดาโอะ

63063010446 นางสาวอรอนงค� ศรีวิไล

63063010447 นางสาวรัชยา สะหะเล็ม

63063010448 นางสาวยมนา วิจิตร

63063010449 นางสาวณัฐมน บุณเพ็ง

63063010450 นายอภิลักษณ� ภูพิลา

63063010451 นางสาวขวัญชนก กุฎีศรี

63063010452 นางสาวพัชรพร วงค�โท

63063010453 นายครรชิตพล ศรีสะพุง

63063010454 ว�าที่ร�อยเอกชัยรัตน� สิมแสน

63063010455 นางสาวอัจฉรา เปรี่ยมนอง

63063010456 นางสาวภุชอร เฉียบแหลม

63063010457 นางสาวอัจฉราภา อินทร�มานะ

63063010458 นางสาวรัตนาภรณ� วงษ�ษา

63063010459 นายพงศ�ศิริ ปานพูล

63063010460 นายภูริวัฒก� อินทร�ไชยา

63063010461 นางสาวธารวิมล ชูเชิด

63063010462 นายอุกฤษฎ� คงบ�านควน

63063010463 นางสาววัชรินทร� พิมพ�เจริญ

63063010464 นางสาวไพจิตตรา เจรดง

63063010465 นางสาวอารีรัตน� จันมา

63063010466 นางสาวธนัชพร พิธานพร

63063010467 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีสมบูรณ�

63063010468 นายยุทธนา แสนอํามาตร

63063010469 นางสาววิจิตรา ตรีศรี

63063010470 นางสาวกฤชภร มุลาลินน�
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63063010471 นางสาวขวัญเรือน สียัน

63063010472 นางอุษารัตน� บุญพร

63063010473 นางสาวพรรณราย พิมพ�สกุล

63063010474 นางสาวสุพิสา ฉุยเนียม

63063010475 นายณัฐวุฒิ ศรีมารุ�งเรือง

63063010476 นางสาวอภิชญา สกุลเชื้อ

63063010477 นางสาวชญานี สังข�ชัยภูมิ

63063010478 นางสาวโสภิดา เข็มมา

63063010479 นางสาวเกียรติสุดา ปLดไธสง

63063010480 นางสาวสุดารัตน� แสนมหาไชย

63063010481 นายวัชรพงษ� ศรีสําอางค�

63063010482 นายณัฐพล นิลศิริ

63063010483 นางสาวพิมพ�ลักษณ�W เฉลิมญาติ

63063010484 นายธนิษฐา แซ�เตีย

63063010485 นางสาวอรุณกมล สิทธิปLญญาภรณ�

63063010486 นายอนันตพร สุไชยชิต

63063010487 นายวรวิทย� พิมพาหนู

63063010488 นายสุรศักด์ิ แสวง

63063010489 นางสาวอรพรรณ ทองเชิดฉัตร

63063010490 นายธนภณ ผลิพืช

63063010491 นางสาวมณีรัตน� ดงหิงษ�

63063010492 นางสาวปLณฑิตา แซ�เจ่ีย

63063010493 นางสาวกันตยา กะรัมย�

63063010494 นางสาวอัญชลิกา เฟOPองฟุQง

63063010495 นางสาวปรียาภรณ� หนูนอก

63063010496 นางสาวดวงกมล สันติวรพงศ�

63063010497 นางสาวกัญญาภัค โตSะเฮ็ง

63063010498 นางสาวกานต�ชนก กําแพงใหญ�

63063010499 นายณัฐพันธ� คะลา

63063010500 นายเอกสิทธ์ิ แก�วสนธ์ิ
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63063010501 นางสาววราภรณ� กันธาหล�า

63063010502 นางสาวอนัญญา ม�วงพรหม

63063010503 นางสาววชิราภรณ� สุวรรณขิน

63063010504 นางสาวอัจฉราภรณ� สอนเจริญ

63063010505 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง

63063010506 นางสาวอมรรัตน� ทองกระจ�าง

63063010507 นายอัจฉริยะ เชียงทอง

63063010508 นางสาวกรกช ประทุมมา

63063010509 นายกุศลสุข ศรีเกษม

63063010510 นางสิริกาญจน� เกษมราช

63063010511 นายก�อเกียรติ แก�วคํา

63063010512 นางสาวอินทิรา ใจขาว

63063010513 นางสาวจุฑาทิพย� ทองฉํ่า

63063010514 นายมรุต ส�งศักด์ิชัย

63063010515 นางสาวรัชนีกร แก�วมีศิลปX

63063010516 นางสาวก่ิงแก�ว ซ�อมแก�ว

63063010517 นางสาวภคญาณิน บุญภาย

63063010518 นางสาวพัชริดา ศรีสรรค�

63063010519 นางสาวเมทินี ทองยวน

63063010520 นายพชรพล บุญลิปตานนท�

63063010521 นางสาวมาริษา สานัน

63063010522 นางสาวเจนจิรา แก�วสนธิ

63063010523 นางสาวยุวดี พานพิมพ�

63063010524 นายนฤเบศ สิขะโต

63063010525 นางสาวกรรณิการ� นิตย�สุข

63063010526 นางสาวภันทิลา เทียบแก�ว

63063010527 ว�าที่ร.ต.หญิงจิณณปภา ปKจคํา

63063010528 นายวันชัย เนาวสุวรรณ�

63063010529 นางสาวนัทชา สมสอน

63063010530 นางสาวเบญจมาภรณ� เฉลียวกิจ
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63063010531 นางสาวเสาวลักษณ� พรมฐาน

63063010532 นางสาวลัดดา ภูแสงศรี

63063010533 นางสาวสุรีภรณ� มหา

63063010534 นางสาวพิชญธิดา อิทธิวรากุล

63063010535 นางสาวพรทิพย� โสรัตน�

63063010536 นายอํานาจ วิชัย

63063010537 นายศุภฤกษ� แก�วเมฆ

63063010538 นางสาวนาฏโศพิษฐ พันธุมสุต

63063010539 นางสาวพัชราภรณ� บุญมี

63063010540 นายณัฐวุฒิ ผุดสี

63063010541 นายอนุชา อาทิตย�ต้ัง

63063010542 นางสาวกิตติยา โตสงคราม

63063010543 นางสาวสุภาพร จุลโลบล

63063010544 นางสาวชวัลญา ยะคะเรศ

63063010545 นางสาววิภาชนก เจริญสลุง

63063010546 นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธ์ิ

63063010547 นายก�องเกียรติ วงค�ทอง

63063010548 นางสาวณัฐกาน รุจิรานุกุล

63063010549 นางสาวก่ิงเพชร แก�วสังข�

63063010550 นายอิทธิศักด์ิ สินชู

63063010551 นางสาวพิศวรรณ เหมาะเสาะ

63063010552 นางสาวศิรกานต� รื่นนาค

63063010553 นางสาวปภัสรา มะลิเครือ

63063010554 นายธีระวัฒน� มีWผิว

63063010555 นางสาวธาดารัตน� วันทายุทธ

63063010556 นางสาวพรศรี พ�วงเพ็ชร

63063010557 นางสาวสโรชา พงนาค

63063010558 นายจามร พุ�มหิรัญ

63063010559 นางสาวอรณี เจริญคุณสมบัติ

63063010560 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ศรีเดชรุจิรัตน�
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63063010561 นายจตุพร อายนะโยธิน

63063010562 นางสาวอารัฐญา อารมย�สุข

63063010563 นางสาวจารุวรรณ พงษ�สุข

63063010564 นางสาวจิราวรรณ สิทธิสวนจิก

63063010565 นายคณานนท� ศรีหทัย

63063010566 นางสาวปKยฉัตร คําถา

63063010567 นางสาวพิพิชญา น�อยสา

63063010568 นางสาวเกศรากรณ� ตุมศิริ

63063010569 นายอมรินทร� รอดคํา

63063010570 นายวิทวัส มีโฉม

63063010571 นายอวิรุจน� หว�าพิทักษ�

63063010572 นางสาวเจนจิรา พืชทองหลาง

63063010573 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิณฏปาตรี โพธ์ิโต

63063010574 นางสาวรุจิรดา ครุฑาพันธ�

63063010575 นางสาวกมลวรรณ วงษ�มณี

63063010576 นางสุภาพ รัตแพทย�

63063010577 นายสมจิตร สุมาลี

63063010578 นางสาวจรรท�ยมณฑน� โพธิทัด

63063010579 นายสิรภพ ดีศรีสุข

63063010580 นายอิทธิพล ศุขเจริญ

63063010581 นายสกลพัฒน� ม�วงสี

63063010582 นายฉัตรดนัย ไกรแก�ว

63063010583 นางสาวกรรณิการ� แก�วสินสวัสด์ิ

63063010584 นางสาวอุทุมภรณ� ระฆังทอง

63063010585 นางสาวรัตนาภร คงกะพันธ�

63063010586 นายธนวัฒน� ผาวันดี

63063010587 นางสาวจีรนันท� เบสูงเนิน

63063010588 นางสาวนารีรัตน� วงศ�ชัย

63063010589 นางสาวประภาศรี โง�นเขาแดง

63063010590 นางสาววิริยา พลสามารถ
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63063010591 นางสาวจิราภา ฟLกสนิท

63063010592 นางสาวศศิณี ใจโปร�ง

63063010593 นางสาวมณีวรรณ รุ�งเรือง

63063010594 นางสาวบุญภา พรรณภักด์ิ

63063010595 นางสาวรุ�งทิวารัตน� โชติพันธ�

63063010596 นางสาวพัชรี มุณีเพชรรัตน�

63063010597 นางสาวนตนน นรานันท�

63063010598 นางสาวโชษิตา บุษบงษ�

63063010599 นางสาวนันธิยา ศรีไสว

63063010600 นางสาวจันทิมา สุริยาศรี

63063010601 นางสาวฉัตรชนก คชสาร

63063010602 นายณัชทยุต เพ็งจรูญ

63063010603 นางสาวมนัญชยา ศรีฟQา

63063010604 นางสาวจีรนันท� ดุลนีย�

63063010605 นางสาววรัชยา อธิกิจเรืองชัย

63063010606 นายสมศักด์ิ ถาวรจิต

63063010607 นางสาวสุนทรียา นิกรพล

63063010608 นางโสภาพรรณ บุญคง

63063010609 นางสาวพรนิดา ภูกองชนะ

63063010610 นางสาวบัววรรณ ไร�จรูญ

63063010611 นายวิเชษฎ สาพา

63063010612 นางสาววิมลรัตน� ปรุงสุข

63063010613 นางสาวมณชญา สระบุรี

63063010614 นางสาวปพิชญา ศรัณยพจน�

63063010615 นางสาวอัญมณี ทองคํา

63063010616 นางสาวนุจเรศ พ่ัวแพง

63063010617 นางสาวปKยะทิพย� แสงกระจ�าง

63063010618 นางสาวณัฐธิดา ตันอ^อ

63063010619 นางนาฎรวี เชื้อชัย

63063010620 นางสาวสมจิตร บุษดี
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63063010621 นางสาวทัศนีย�วรรณ รวดเร็ว

63063010622 นางสาววราพร บุญโท

63063010623 นายศุภกร ทองสุวรรณ�

63063010624 นางสาวสุมิตรา บุตรศรี

63063010625 นางสาวชโลธร ชาญสมร

63063010626 นางสาวมณีเนตร คํานึก

63063010627 นายณัฐพนธ� ทวีเลิศรัตนะ

63063010628 นางสาวบุษยา เทพดารักษ�

63063010629 นางสาวฉัยไล เสนกระจาย

63063010630 นายอนุพงศ� ทองแย�ม

63063010631 นางอรชรินทร� ตะดวงดี

63063010632 นางสาวสมฤดี คณฑา

63063010633 นายศรชัย งอยภูธร

63063010634 นางสาวสุภาภรณ� พรรณศรี

63063010635 นายพงศธร เสริมสกุล

63063010636 นางสาวชวพร สถาพร

63063010637 นายกีรติ ศรีสําราญ

63063010638 นายสุเนตร แซ�ภู

63063010639 นายณัฐพล เอกกุทัพ

63063010640 นายพชร พิมพิลา

63063010641 นายสัจจา คําไกร

63063010642 นางสาวปุณชญา ทันวุฒิเมธา

63063010643 นางสาวกนิษฐา วงษ�หอย

63063010644 นางสาวคุณาพร แก�วพันธ�

63063010645 นางสาวทัศนีย� กันภัย

63063010646 นางสาวกัญญาภัค สมพงษ�สวัสด์ิ

63063010647 นางสาวพรรณิภา รู�รักษา

63063010648 นายจิราวัฒน� นาคพงษ�

63063010649 นายอภิศักด์ิ เลี้ยงรัตนชัยกุล

63063010650 นายสมศักด์ิ มนตรี
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63063010651 นายชนะชล ปKยะโสภาสกุล

63063010652 นางสาวสุรพิชญ� วิเศษทักษ�

63063010653 นางสาวเสาวลักษณ� อ�อนเชตุ

63063010654 นายพงภิสิทธิ ชูญาติ

63063010655 นางสาวลัดดาวัลย� บุตรยากรัด

63063010656 นายนนทกร กังวาลเกียรติกุล

63063010657 นายณัฐวุฒิ เพชรนวล

63063010658 นายวีรพล กฐินทิพย�

63063010659 นางสาวจันทร�กระจ�าง ณ หนองคาย

63063010660 นายอรรถพล ก�อนสันทัด

63063010661 นายศุรวุฒิ คล�อยสวาท

63063010662 นายวีรพงศ� ดวงประภา

63063010663 นางสาวชญาน�นันท� จันทร�คํา

63063010664 นางสาวอาทิตยา ฉายฉลาด

63063010665 นางสาววรรทิชา โนใจ

63063010666 นางสาวน้ําทิพย� ขยันดี

63063010667 นางสาวสุภาพร จันทรศรี

63063010668 นางสาวชนัฎนันท� จันทร�โท

63063010669 นายวิวัฒนา มาสุข

63063010670 นายภาคภูมิ หนูย�อง

63063010671 นางสาวสุกานดา พายสําโรง

63063010672 นางสาวศันสนีย� หม่ืนจํานงค�

63063010673 นายศิวเวท พลานนท�

63063010674 นางสาวสร�อยใหม� ศรีจันทร�

63063010675 นายเอกสิทธ์ิ ใคร�ครวญ

63063010676 นางสาวทัศนีย� บุญน�อย

63063010677 นางสาววรัญญา ชุมคุณ

63063010678 นางสาวปรียาภัทร� กองสอาด

63063010679 นางบัวสอน ทาไชยวงศ�

63063010680 นายฐิติพงศ� กอบกาญจน�
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63063010681 นางสาวเกวลี เปลี่ยนถวิล

63063010682 นางสาวอุมาภรณ� ทองรัศมี

63063010683 นางสาววารี วงศ�สุวิทยานันต�

63063010684 นางสาวนภวรรณ ด�วงงาม

63063010685 นายธัชชัย เลิศหัตถกรสาธิต

63063010686 นางสาวกนิษฐา เอี่ยมสุโร

63063010687 นางสาวสุภาพร บุญโกย

63063010688 นางสาวต�องจิต มูลลักษณ�

63063010689 นางสาววันเพ็ญ บานกลีบ

63063010690 นางสาวพัชรอัมพร โตชัย

63063010691 นางสาวสายรุ�ง คงประสพ

63063010692 นางสาวพัชรี หม่ืนสท�าน

63063010693 นางสาวรัสรินทร� ปKPนหอม

63063010694 นางสาวทรรศนันทน� ขันธีระจิโรจน�

63063010695 นางสาวพรชนิตนันทร� นิภาธรธนโชติ

63063010696 นางสาวชณม�ทวี อนันทปLญโญ

63063010697 นางสาวอรพิมล เงินนาค

63063010698 นางสาวสุณิสา โคตรนาม

63063010699 นางสาวกวินทิพย� นฤภัย

63063010700 นางสาววิไล ดํารงสุขสถาพร

63063010701 นายโสภณ ผ�องโสภณ

63063010702 นางสาวอัมพิกา นนท�ใส

63063010703 นางสาวชนิตา ตะเภา

63063010704 นางสาวจินตนา ทศนักข�

63063010705 นายมโนธรรม ชูส�งแสง

63063010706 นางสาวทิพยรัตน� สงวนชม

63063010707 นางสาวณัฏฐณิชา แก�วมณี

63063010708 นางสาวมนสิชา การะเกตุ

63063010709 นางสาวมุขรินทร� โพโสภา

63063010710 นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย�
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63063010711 นางสาวศิริพร ฉํ่าบุรุษ

63063010712 นางสาวปฏิญญา เนาวสุวรรณ�

63063010713 นางสาวเณศรา พิพิศ

63063010714 นางสาวทิพภาภรณ� ใจอารีย�

63063010715 นายเจษฎา เถ่ือนเฉย

63063010716 นางสาวปนัดดา กันเกิดผล

63063010717 นางสาวชนากานต� วงศ�เจริญ

63063010718 ว�าที่ ร.ต.หญิงเบญจวรรณ ทองก�านเหลือง

63063010719 นางสาวธัญธิตา นุชอุดม

63063010720 นายสุรเชษฐ� พวงสมบัติ

63063010721 นางสาวชิดชนก ธรรมวรางกูร

63063010722 นายอภินนันท� น�อยเเสง

63063010723 นายศิวกร วงศ�ส�องจ�า

63063010724 นางสาวศุภมาศ ทองพิทักษ�

63063010725 นายสืบสกุล คงเสือ

63063010726 นายทศพล เพ็งสุพรรณ

63063010727 นางสาวจุฑารัตน� ยงพฤกษา

63063010728 นางสาวอธิชา สุขสุศิลปX

63063010729 นางสาวศิริพร ชมโคกสูง

63063010730 นายภัทรวุฒิ รัตนนิตย�

63063010731 นายพินิจ ฝอยสําโรง

63063010732 นายธีทัต นิ่มสาย

63063010733 นายอภิวัฒน� ประกอบสุข

63063010734 นางสาวอัฑฒ�วินี รอเซ็น

63063010735 นายณัฐชัย วิจิตรจินต�

63063010736 นายปฏิพัทธ� กรจับ

63063010737 นางสาวธาริณี จําได�

63063010738 นายพงศพัฒน� มาบัยลอย

63063010739 นางสาวจันทร�เพ็ญ นุตะลัย

63063010740 นายอนุภัทร ขวัญยืน
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63063010741 ว�าที่ร�อยตรีสุริยา กิจทะ

63063010742 นายวรดร น�อยเลิศ

63063010743 นางสาวชนิดาภา นามนนท�

63063010744 นายจิราวุฒิ เกตุแก�ว

63063010745 นางสาวธนัชชา วัฒนศักด์ิ

63063010746 นายดํารงค� พ่ัวคุณมี

63063010747 นางสาวศศิวิมล สิมมา

63063010748 นายนักรบ เรืองศิริ

63063010749 นางสาวกรกนก เอมวัตน�

63063010750 นางสาวธัญการน� ทํานัก

63063010751 นางสาวกัญญารัตน� ฉายชัยภูมิ

63063010752 นางสาวกุลนิษฐ� จอดนอก

63063010753 นางสาวศุภานัน สิงสมดี

63063010754 นางสาวสิริพร ทานะมัย

63063010755 นายชาญชัย วงษาเสน

63063010756 นางสาวกัลยาณี กุญชรินทร�

63063010757 นางสาวอรอุมา พันธุ�น�อย

63063010758 นางสาวเกล็ดทอง เฟOPองศิริ

63063010759 นายกิตติคุณ สมโภชน�

63063010760 นางสาวศิริรัตน� พลละคร

63063010761 นางระวีวรรณ บุญเจริญ

63063010762 นายปKยะชัย ชลารักษ�

63063010763 นางสาววชิราภรณ� เพชรพราว

63063010764 นางสาวสุภาวดี สุขสบาย

63063010765 นายกฤษนาจ พรหมเขียว

63063010766 นายธรรมวงษ� ชายกวด

63063010767 นางสาวเพียงโสม ภู�สวัสด์ิ

63063010768 นางสาววนิดา นิ่มเรือง

63063010769 นางสาวอันติมา ธูปเมฆ

63063010770 นางสาววราภรณ� หนูศรีเจริญ
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63063010771 นางอณัฎฐพร ผลบุตร

63063010772 นางสาวณัฐชารัณย� ธนวงษ�เองกุล

63063010773 นางสาวธนาพร สรรพรอด

63063010774 นางสาววณิชยา ทะลา

63063010775 นางสาวอังคณา บางวัด

63063010776 นางสาวณัฐญา หมัดรัง

63063010777 นางสาวรัชดา ทิมินกุล

63063010778 นางสาวประภาภรณ� สินธุชัย

63063010779 สิบเอกชัชวาลย� ศรีประโคน

63063010780 นางสาวเบญจวรรณ คงบุญ

63063010781 นายศุภกฤต รุ�งแจ�ง

63063010782 นายวัสดิลก� มีแก�ว

63063010783 นางสาวฐิติญา คําสีทา

63063010784 นางสาวพรนรWินทร� เสวย

63063010785 นางสาวนิชาภา อยู�คง

63063010786 นางสาวสุรีรัตน� เกตุแก�ว

63063010787 นายสุเนตร วงค�สาลี

63063010788 นางสาวธนพร เชาวน�รัตนะ

63063010789 นางสาวสุรีรัตน� โนจิตร�

63063010790 นางสาวอัญชิสา หวังเจริญ

63063010791 นายจิรายุทธ� ภู�สวัสด์ิ

63063010792 นางสาวสมหญิง ภู�อภิสิทธ์ิ

63063010793 ว�าที่ ร.ต.ธีรวัฒน� ธีรทีปวิวัฒน�

63063010794 นางสาวพรรวี เฮงฉุน

63063010795 นางสาวศศิวิมลวรรณ สุขสวัสด์ิ

63063010796 นางสาวปLทมา อมรรัตนาชัย

63063010797 นายณัฏฐ�วรัชญ� ปาสาเนย�

63063010798 นายสถาพร แสงศัพท�

63063010799 นายพีระพล แคบขุนทด

63063010800 นายสุธี แก�วน้ําค�าง
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63063010801 นางสาวอรนลิน ทิณรัตน�

63063010802 นางสาวพรชิตา วีขํา

63063010803 นางสาวดาราวรรณ จันคง

63063010804 นายสมเอก กระเสียน

63063010805 นายทองดี เนื้อแก�น

63063010806 นางสาววราภรณ� สุรกิจบวร

63063010807 นางสาวสุภาวดี วงสุโท

63063010808 นายภาณุพงศ� บัวประเสริฐ

63063010809 นางสาวสุพิน สูงปานเขา

63063010810 นายดํารงค�ศักด์ิ มีลาบ

63063010811 นางสาวสุชานันท� วงษ�ยีเมาะ

63063010812 นายสุรเชษฐ� รอดอุ�น

63063010813 นางฐิติภัทร� เปGงเรือน

63063010814 นางสาวจิราภรณ� มีเนาว�

63063010815 นางสาวเสาวลักษณ� คําผง

63063010816 นายณัฐพล ทับทิม

63063010817 นางสาวพรกนก พวงมาลา

63063010818 นางสาวสุชาวรรณ บุตรเจริญ

63063010819 นายอธิวัฒน� น�อยทอง

63063010820 นายภคบดินทร�กร โล�ห�คุ�มกันภัย

63063010821 นางสาวชวัลญา ลีลาไพบูลย�สกุล

63063010822 นางสาววิมล ฉิมทัด

63063010823 นางสาวกนกพิชญ� ประสังสิต

63063010824 นายวัชรพงษ� สุขแช�ม

63063010825 นางสาวมินตรา โพนธาตุ

63063010826 นายภคพงศ� เพชรชัย

63063010827 นางสาวจิรนันท� เอี่ยมจํารูญ

63063010828 นางสาวเพชรรัตน� ศรีษเกตุ

63063010829 นางสาววิไลลักษณ� อินทโชติ

63063010830 นายวุฒิชัย ปะติทานะโต
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63063010831 นางสาวสุธาทิพย� อริยาเมธี

63063010832 นางสาวจินดาพร เคนหาราช

63063010833 นางสาวชลธิชา ลาช�อย

63063010834 นางสาวมะลิวัลย� สิทธิสมบูรณ�

63063010835 นางสาววาณิชา รักษาพงษ�

63063010836 นางสาวเกศรินกร ชาญประไพร

63063010837 นายพงษ�พัฒน� ลายละเอียด

63063010838 นายอานนท� อ�อนเมือง

63063010839 นายอนุชิต คําเฟOPอง

63063010840 นางสาวสุพัตรา โยวผุย

63063010841 นางสาวอรุณี จําปYเจริญสุข

63063010842 นางสาวยุภาวดี ชายทอง

63063010843 นายธงชัย หาญจังหรีด

63063010844 นางสาวทิพย�สุดา วงค�ประเทศ

63063010845 นางสาวเบลจรี ช�างบุญไทย

63063010846 นางสาววิชชุดา วิถี

63063010847 นายณรงค�ศักด์ิ โพธ์ิโสภา

63063010848 นางสาววลีรัตน� สมบูรณ�

63063010849 นายอภิสิทธ์ิ ศิริกันต�

63063010850 นางสาวศุภิสรา พรมเสนา

63063010851 นางสาวกนกวรรณ มังคละศิริ

63063010852 นางสาวอรอมล งามวงค�ษา

63063010853 นางสาวพิมพ�วิมล โพธ์ิอุดม

63063010854 นางสาวภูริวิชญา แก�วน้ําใสย�

63063010855 นางสาวธิดารัตน� พจน�โชติ

63063010856 นายชัชชญา เหล�าธรรมทีป

63063010857 นางสาววทันยา ชาหอม

63063010858 นางสาวชนินันท� เพียรไธสง

63063010859 นางสาวสุภาวรรณ ศรสุรินทร�

63063010860 นายสมคิด นามศักด์ิ
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63063010861 นายเกมส�ภิศัย ศรีพรหม

63063010862 นางสาวนวลลักษณ� ศรียาชีพ

63063010863 นางสาวพิมภิลัย สัมปLนโณ

63063010864 นางสาวนันทิยา มะลิทอง

63063010865 นางสาวสุพรรษา เงาะเศษ

63063010866 นางสาววนิดา ศรีกุตา

63063010867 นางสาวเกวลิน เกิดแก�ว

63063010868 นางสาวศศิวรรณ เงาแก�ว

63063010869 นางสาวศศิวิมล กิตติพรพรหม

63063010870 นายชัยยุทธ อินทะสะราช

63063010871 นายกฤษณะพงศ� ศรีมันตะ

63063010872 นางสาวนภารัตน� อาจแก�ว

63063010873 นายชัยนันท� ง�าวไข�น้ํา

63063010874 นางสาวรัชนีกร อิ่มเจริญ

63063010875 นางสาวดนุชิรา คําผุย

63063010876 นายภัทชนนท� อนุพันธ�

63063010877 นางสาวณัฐวดี แก�วมณี

63063010878 นางกิรณา วงค�อาสา

63063010879 นางสาวจุฬา รัตน� แพงเวียง

63063010880 นางสาวสายทิพย� มงคลทรง

63063010881 นายพงศกร ชัยเจริญไมตรี

63063010882 นายสินวัฒน� อุดมวัฒนะ

63063010883 นางสาวปริศนา ชัยดี

63063010884 นายอัครเดช อาจต�น

63063010885 นางสาวสุภาวดี ช�ออ�วม

63063010886 นางสาวโสภาวรรณ ดวงอินทร�

63063010887 นางสาวขวัญฤทัย อินทรกลาง

63063010888 นางสาวปLญญณัฏฐ� เกษศรี

63063010889 นางสาวมารีหยํา หลังยาหน�าย

63063010890 นายเขษมศักด์ิ หวังสุด
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63063010891 นางสาวนาตยา อิ่มสําราญ

63063010892 นางสาววรรณ�วนัช พิจิตรนพรัตน�

63063010893 นายสุเมธ ดวงตา

63063010894 นางรัตนา สําลี

63063010895 นายศุภชัย พัฒนมงคล

63063010896 นางสาวศิริวัฒนา โชคเจริญนิรันดร�

63063010897 นายศรัณย� แสงจันทร�

63063010898 นางสาวชนภัทร คําลิ้ม

63063010899 นางสาวนโลบล พาชีรัตน�

63063010900 นางสาวหัสยามล มะลิ

63063010901 นายธีระศักด์ิ เทพาโส

63063010902 นางสาวกฤตพร สัมปLนณา

63063010903 นางสาวเฟOPองฟQา สีเขียว

63063010904 นางสาวจุทามาศ กระโจมทอง

63063010905 นางสาวศศิวิมล คําศรี

63063010906 นางสาวทัศวรรณ เกษมสุข

63063010907 นางสาวจิราวรรณ สุบุตรดี

63063010908 นายวรรธนัย ตันเจริญ

63063010909 นางสาวกมลพรรณ จูมานัส

63063010910 นางสาวณัฐิณี ทองคํา

63063010911 นางสาวสุภิญญา ปLญญารมย�

63063010912 นางสาวณศิภัสร� ธีระอิสริยาภัทร

63063010913 นายสรวิชญ� ไชยประทุม

63063010914 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยอุดม

63063010915 นายตะวัน ฆ�องหลวง

63063010916 นางสาวสุกัญญา ชลชลราศิลปX

63063010917 นางสาวศรินทิพย� ไชยปLญญา

63063010918 นายจตุรพัฒน� ช�วยพิทักษ�

63063010919 นางสาวชนัญชิดา เจริญสุข

63063010920 นางสาวนุจรีย� นันทสูรย�
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63063010921 นางสาวอําพร หวังเกษม

63063010922 นายสมัชชา สายทอง

63063010923 นางสาวสุพรรณิษา ลาวงษ�

63063010924 นายกันตธัช ปทุมนุกูลศรี

63063010925 นายทิศพยา วัฒนเหลืองอรุณ

63063010926 นางสาวญาณกร พ่ึงทรัพย�

63063010927 นางสาวนุชรีย� ทําเนาว�

63063010928 นางสาวสุพรรษา คงกล�อม

63063010929 นางสาวชฎาพร เกตุบุญมา

63063010930 นางสาววรรณวิภา อุมา

63063010931 นางสาวแพรเพชร พรมแสง

63063010932 นางสาวอมรรัตน� เรืองไหรัญ

63063010933 นางสาวศศิธร ภูทองโป]ง

63063010934 นายฐาณิดา เล็ดลอด

63063010935 นางสาวปฏิมาภร สุขสําราญ

63063010936 นางสาวธันย�ชนก ทุนสิน

63063010937 นายทิชาชาติ ลั่นซี

63063010938 นายนพพร โสพัฒน�

63063010939 นายปKยะพงษ� ภูมิวาล

63063010940 นายกิตติพงษ� สมหวัง

63063010941 นางสาวมาริษา เพชรสุวรรณ

63063010942 นางสาวชญาภา ชมพู�ทอง

63063010943 นางสาวสุนันท� โพธ์ิศรีนาค

63063010944 นางสาวอาริสา พันธุรัตน�

63063010945 นางสาวศุภสุตา กุลนาม

63063010946 นางสาวทวินันท� อภิชาติสิทธ์ิพร

63063010947 นางสาวอารียา สุวัฑฒนะ

63063010948 นางสาววรางค�กร บุปผาชาติ

63063010949 นางสาวอริสา ถาวรเจริญ

63063010950 นายพิสิทธ์ิ อุดม
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63063010951 นางสาวสุริวรรณ แสงคําดี

63063010952 นางสาวทศพร เกตุเล็ก

63063010953 นางสาวพิชชาดา สุขสมบูรณ�

63063010954 นางสาวดวงเดือน ศิลปชัย

63063010955 นางสาวอัจฉราพรรณ พ่ึงสม

63063010956 นายชินวุฒิ ทูคํามี

63063010957 นางอรทัย สอนกลาง

63063010958 นายณัฐพงษ� สดมพฤกษ�

63063010959 นางสาวประชาภรณ� ศรีมงคล

63063010960 นางสาวธนาภรณ� รัตนศรี

63063010961 นายยงยุทธ เนาวราช

63063010962 นางสาวสุพรรษา เอี่ยมจํารัส

63063010963 นางสาวชุติมณฑน� สีหนาท

63063010964 นางสาวดาวรรค� แผ�วนาง

63063010965 นางสาวกมลชนก เจริญมี

63063010966 นายกมล วิเศษการ

63063010967 นายสราวุธ ม�วงวงษ�

63063010968 นายนราวิชญ� แพรศรี

63063010969 นางสาวนุชนันท� ถ�อนสันเทียะ

63063010970 นางสาวศศิธร พูนพัฒนาทรัพย�

63063010971 นางสาวอารียา เวฬุวนารักษ�

63063010972 นางสาวรวีวรรณ วงศ�สัมมาชีพ

63063010973 นางสาวอนันตญา โฉมใส

63063010974 นายอริวัฒน� สุคันธ�

63063010975 นางสาวเมธินี มานะพงศ�

63063010976 นายบุญธรรม ศรีลาดเลา

63063010977 นายอลงกรณ� แย�มไสย

63063010978 นางสาวณัฐริกา มณีย�วงค�

63063010979 ว�าที่ ร.ต.สถาพร สมัยกุล

63063010980 นางสาวอนุธิดา พวกพันธ�
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63063010981 นางสาวปKPนอนงค� จ๋ิว

63063010982 นางสาวณัฐธยาน� เพียยา

63063010983 นายนลธวัธ คลึ้มค�างพลู

63063010984 นายธวัชชัย สุนทรชาตะพงศ�

63063010985 นางสาวหรรษา นิยมไทย

63063010986 นางสาวรัตนา บุญคํา

63063010987 นางสาวจุฑามาศ ดอกพวง

63063010988 นางสาวจิตราภรณ� แต�ศักดาธรรม

63063010989 นางสาวนงคราญ พันดี

63063010990 นางสาวเสาวลักษณ� จันทานิตย�

63063010991 นายปรเมษฐ� หาญสงคราม

63063010992 นายสิทธิศักด์ิ นาโสก

63063010993 นางสาวธิดารัตน� ไพเราะ

63063010994 นางสาวมณีรัตน� รตโนภาส

63063010995 นายสถาพร สุวรรณมณี

63063010996 นางสาวลินดา เมืองหมุด

63063010997 นางสาวขวัญติยา วังกาวรรณ

63063010998 นางสาวนิตยา คเลรัมย�

63063010999 นายอฐิกสุรฑิญ ลี้ประกอบบุญ

63063011000 นางสิริยากร พลสุภาพ

63063011001 นางสาวดารัญ เกษมวัฒนาเดช

63063011002 นางสาวเนตรนภิส ส�มโอชา

63063011003 นางสาววรรษชล หงวนเสง่ียม

63063011004 นางสาวรุ�งทิวา อยู�เจริญ

63063011005 นายสมรรถชัย บุญภาย

63063011006 นายภูริภัตร ไพศาลธรรม

63063011007 นางสาวกมลวรรณ ยวงคํา

63063011008 นายวัชระ เหลืองอ�อน

63063011009 นายสิทธิพงษ� เพ้ียกํ่า

63063011010 นางสาวศิรภัสศร โชติชื่น
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63063011011 นางสาวจิราพร ใจหาญ

63063011012 นายพลวัฒน� จันทร�สว�าง

63063011013 นางสาวนนทกร คงอินทร�

63063011014 นางสาวนัทติยา เจริญสุข

63063011015 นางสาวฐิติมา สุกใส

63063011016 นายนรัท พูนเพ่ิมสุขสมบัติ

63063011017 นางสาวศิริภรณ� แสงแดง

63063011018 นางสาวผกากรอง แก�วชัง

63063011019 นางสาวพรนฤมล กรุดบาง

63063011020 นายปรีติภัทร พลายชุม

63063011021 นางสาวภาวิดา รัตนวงศ�แข

63063011022 นางสาวยุภาวรรณ อรัญญกานนท�

63063011023 นายฐาปนะ วงษ�จันทร�ดี

63063011024 นางสาวธนัญชภัสสร� ลิขิตย่ังยืน

63063011025 นายธรรมศักด์ิ คชบาง

63063011026 นางสาวกพิชญ�ศินิดา สมีพันธ�

63063011027 นางสาววนิดา ปLญญาดี

63063011028 นางสาวชลิดาภรณ� ย้ิมพ�วย

63063011029 นางสาวนาราภัทร เพ็ชรสมบัติ

63063011030 นางสาวปรินทร สงสะนะ

63063011031 นางสาวกมลรัตน� ชุมจันทร�

63063011032 นางสาวจิราภรณ� สังโคตร

63063011033 นางสาวกันยารัตน� กิตติรัตน�

63063011034 นางสาวสุวินี แก�วเกิด

63063011035 ว�าที่ร�อยตรีโอสถ จิรวัฒนชัยกุล

63063011036 นางสาวสุภาพร กุลสารี

63063011037 นางสาวมณีพร ธัญญาพิทักษ�

63063011038 นางสาวฐิติพร เพียรภูเขา

63063011039 นายพศวัต นิ่มอนงค�

63063011040 นางสาวแสงอรุณ ยศประเสริฐ
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63063011041 นางสาวสุพรรณี เกตุชาติ

63063011042 นางสาวสุรีรัตน� อาปะมาเถ

63063011043 นางสาวอารีวรรณ คําสงค�

63063011044 นางสาวชนากานต� คําคล�อย

63063011045 นางสาวมัสรีญา คล�ายเนียม

63063011046 นางสาวจารุวรรณ ก่ิงสาร

63063011047 นางสาวมัทนา ดาราศร

63063011048 นางสาวสุนิตา จําปาหอม

63063011049 นางสาวศิวาพร อนันต�

63063011050 นางสาวเพียงฤทัย ทองใบ

63063011051 นางกนกวรรณ พูลประเสริฐ

63063011052 นางสาวปรัศยาภรณ� สายเพ็ชร

63063011053 นางสาวกนกวรรณ ควรสนิท

63063011054 นางสาวรุ�งระวี ตะแบก

63063011055 นายเทวา พรมชู

63063011056 นางมาลินี ลัมยศ

63063011057 นางสาวอรวรรณ พันธ�พานิช

63063011058 นายชัชวาลย� ชื่นเกษม

63063011059 นางสาวภัทราภรณ� มูสิกพงค�

63063011060 นางสาววราภรณ� รุ�งแจ�ง

63063011061 นายวุฒิธวัช แสงสี

63063011062 นางสาวลัญญลักษณ� ระกิติ

63063011063 นางสาวกุลวิดา เพียกุลเพ็ง

63063011064 นายวัลลภ ครองวงษ�

63063011065 นางสาววรรณสุณี จุลเหลา

63063011066 นางสาวพาขวัญ หนูหริ่ง

63063011067 นางสาวประภัสสร กาบแก�ว

63063011068 นายเจนณรงค� ผลาหาญ

63063011069 นางสาวอมราพร อาจหาญ

63063011070 นายโกศล หาญสกุล
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63063011071 นายธนู โสสิงห�

63063011072 นายศรัณยพงษ� แก�วสุพรรณ

63063011073 นายเบญจพล ชนะโชติ

63063011074 นางสาววาทินี ชูอินทร�

63063011075 นางสาววีดSาด หัสนีย�

63063011076 นางสาวสถิตาภรณ� แก�วพะไล

63063011077 นางสาวสุมิตรา พรมทิพย�

63063011078 นางสาววราภรณ� มารูปหมอก

63063011079 นางสาวเจนจิรา มณีแสง

63063011080 นายนิติธร เจริญคุปต�

63063011081 นายชัยธง พรมนิยม

63063011082 นางสาวอมรรัตน� จิตต�คํ้าคูณ

63063011083 นางสาวกิตติมา เชาว�สุโข

63063011084 นางสาวอริสรา โตSะมิน

63063011085 นางสาวนันธิดา ทิพย�ประเสริฐ

63063011086 นายธนกร มีปLญญา

63063011087 นางสาวพรทิวา ใจศิริ

63063011088 นางสาวรุ�งทิวา เอี่ยมสะอาด

63063011089 นางสาวปKยธิดา อุณหคงคา

63063011090 นางสาวปารมี ดุษฎี

63063011091 นางสาวจิราภา เนื้อไม�

63063011092 นายธีรวัฒน� วงศ�ญาติ

63063011093 นางเจนจิรา บําเพ็ญ

63063011094 นางสาวนรรัตน� โมทจิตร

63063011095 นางสาวสุวภัทร คําแก�ว

63063011096 นางสาวอริสรา โซSะอาดํา

63063011097 นางสาวปริณดา พลเสน

63063011098 นางสาวอุษาวดี โอสถประสิทะWW

63063011099 นางสาวประภัสรา สุตตานา

63063011100 นางสาวบุษรินทร� มาลัย
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63063011101 นางสาววัณณิตา จินาพร

63063011102 นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ

63063011103 นางสาวนัจญวา มูฮําหมัด

63063011104 นางสาวจุทามาศ โพธ์ิสุ�น

63063011105 นางสาวศุภกานต� ลักษณะอําพร

63063011106 นายรณชัย ทีปะปาล

63063011107 นางสาววฤมน เหลาบัว

63063011108 ว�าที่ร�อยตรีเอกรินทร� นรานันท�ภิรมย�

63063011109 นายปKฎก อัญญโพธ์ิ

63063011110 นางสาวประภากร คําภากุล

63063011111 นายนิโรจน� บรรลือทรัพย�

63063011112 นายพีรพงษ� อินขอ

63063011113 นางสาวกุลธิดา บุษราคัม

63063011114 นางสาวมะลิ พรหมพบูลย�

63063011115 นายเอกบุรุษ เกียรติลุนสงฆ�

63063011116 นางสาววรรณภา กิจันดา

63063011117 นายศุภชัย วงค�ชมภู

63063011118 นางสาวธิดารัตน� บุญพรหมอ�อน

63063011119 นายศิรวิทย� ซุยซวง

63063011120 นางสาวรจนา นาลาดทา

63063011121 นางสาวปาลิดา เนียวกุล

63063011122 นางสาวจันทร�จิรา ศิริเขตกรณ�

63063011123 นายไชยพจน� นาราษฎร�

63063011124 นายพีรภัทร ตรีสันเทียะ

63063011125 นายสมโชค ลั่นสิน

63063011126 นางสาวศิริพร ปานประเสริฐ

63063011127 นางสาวณัฐหทัย มณฑาทอง

63063011128 นายชัยชนะ ธรรมแพทย�

63063011129 นางสาวณัฐวรรณ วัฒนะ

63063011130 นางสาวณัทลฉัตร พูลชะโก
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63063011131 นางสาวทัชชา บุญเผือก

63063011132 นางสาวศิวะพร มงคลกาล

63063011133 นายนครินทร� วัสวาณิชย�

63063011134 นางสาวรุ�งอรุณ ชาติมนตรี

63063011135 นางสาวญาณิกานต� ช�วยนุ�ย

63063011136 นางสาวสุรีย�พร ศึกษา

63063011137 นางสาววิภารัตน� ก�านบัว

63063011138 นางพิมพ�ชญา หิมะคุณ

63063011139 นายสมโภชน� ย�องมณี

63063011140 นางสาวภาพร เรืองยง

63063011141 นางสาวณัฐภรณ� ผุดผ�องมาก

63063011142 นางสาวนุชรา นามเหลา

63063011143 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนัยนา ใจรังษี

63063011144 นายวิสิทธ์ิ สุริยประภาพร

63063011145 นางสาววิชาดา ชาติไทย

63063011146 นายภานุพัฒน� ประดิษฐ�

63063011147 นางสาวเมธินี กลัวผิด

63063011148 นางสาวเสาวนีย� เกตุแก�ว

63063011149 นางสาวเพ็ญวิภา สว�างรัตน�

63063011150 นายยอดฉัตร เกษธํารง

63063011151 นายธวัชชัย ชาติเพชร�

63063011152 นางสาวกาญจนา มุ�งสวัสด์ิ

63063011153 นายนิเวศน� นิวัติ

63063011154 นายภัทรพล พละทรัพย�

63063011155 นางสาวศศิธร บุญชู

63063011156 นางสาวสุภาภรณ� สื่อสุวรรณ

63063011157 นางสาวหทัยกาญจน� เอ�สว�าง

63063011158 นางสาวรัตนา สุพันธะ

63063011159 นายภัคพล อานันทยศ

63063011160 นายสุรศักด์ิ พรหมโสภา
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63063011161 นางพัชราภรณ� รัตนอร�าม

63063011162 นายคุณากร แสงจันทร�

63063011163 นางสาวปุญชรัศม์ิ ศิริชนม�

63063011164 นางสาวรัชฎาพร พันมะหา

63063011165 นางสาวพรธณัฐ แสนมี

63063011166 นายเมธิวัฒน� คณะทิพย�

63063011167 นางสาวอภิสรา ปานงาม

63063011168 นางสาวเมธิณี แสงประดิษฐ�

63063011169 นางสาวสกุลรัตน� พูลสัวสด์ิ

63063011170 นายกฤษณพล ธรรมทาทอง

63063011171 นางสาวบุษญารัตน� โกสุม

63063011172 นายอนุชิต มณีภาค

63063011173 นางสาวชัชฎาพร ฉัตราวรรณ

63063011174 นางสาวอารียา คําพวย

63063011175 นางสาวสุชานุช หอมจันทร�

63063011176 นายนคร อ�นสุนา

63063011177 นางสาวพฤกษา มณีคํา

63063011178 นางสาวมุจรินทร� ศรีเอกกวีรัตน�

63063011179 นางสาวณัฐณิชา นาคพงษ�

63063011180 นายชนะศักด์ิ ชื่นแสงเนตร

63063011181 นายสุนทร ดิษสวรรค�

63063011182 นางสาวเปรมฤทัย ศรีกฤษดารมณ�

63063011183 นางสาววาสนา มาง้ิว

63063011184 นางสาวพรรณนิภา สมขันธ�

63063011185 นางสาวภคภัค วายุภักด์ิ

63063011186 นายนที สุขดีศรีสวัสด์ิ

63063011187 นายกฤษณะ ของนา

63063011188 นางสาวภูชิษา วณิชไชยสกุล

63063011189 นางสาวสุนันทา พาที

63063011190 นางสาวพิมลพร ชัยสวัสด์ิ
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63063011191 นายธนากร สะโมทาน

63063011192 นางสาวสวพร ทิพรัตน�

63063011193 นายชัยวัฒน� จันทศร

63063011194 นายณัฏฐากร บุญครอง

63063011195 นางสาวนงเยาว� โสธานิช

63063011196 นางสาวทัศนีย� มีงามดี

63063011197 นายอนุรักษ� วรรณะ

63063011198 นางนฤมล วงษ�อินทร�

63063011199 นางสาวกุลสตรี ศรีปLญญา

63063011200 นางสาวนริศรา จิตรบาล

63063011201 นางสุกัญญา เรืองฤทธ์ิ

63063011202 นางสาวกชกร รชตรมยกร

63063011203 นางสาวดาริญา แก�นสําโรง

63063011204 นายธีรพงศ� สุจริต

63063011205 นายนิรุทธ บุตรน้ําเพ็ชร

63063011206 นางสาววรรณพร ชะระจํานงค�

63063011207 นางวัชรา กุลอุปฮาด

63063011208 นางสาวเกวลี ปทุมานนท�

63063011209 นายอิสระพงษ� ภักดี

63063011210 นางสาวกมลวรรณ สนธิ

63063011211 นายยศธร อาจวิชัย

63063011212 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ศรีวรนันท�

63063011213 นางหนึ่งฤทัย ขันธโภค

63063011214 นายกิตติ ขันตี

63063011215 นายอนิรุต พลฤทธ์ิ

63063011216 นางสาวจุฑารัตน� อุปLญญ�

63063011217 นางสาวภิญญาภัทร เถกิงเกียรติ

63063011218 นายรัตนชัย มีชัย

63063011219 นายธนพล อรุณวงค�

63063011220 นายยุรนันท� ทองนิล
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63063011221 นางจันทิมา ท�าสวัสด์ิ

63063011222 นางสาวสุดารัตน� พูลเกษม

63063011223 นางสาวอรัญญา ทองทิพย�

63063011224 นายพรมเทพ ดิษฐปLญญา

63063011225 นางสาวชฎาวรรณ ย่ิงยงค�

63063011226 นายณณัฐ อึงสวัสด์ิ

63063011227 นางสาวเบญจวรรณ สากล

63063011228 นายบัลลังค� เหลืองสอาดกุล

63063011229 นางสาวสุรีย�พร วงค�กําภู

63063011230 นายปฏิพล พิมพ�สุวรรณ

63063011231 นายกลยุทธ เกิดผลมาก

63063011232 นายธนกฤต พละหาญ

63063011233 นายฤทธิกร รัมมะสิงห�

63063011234 นางสาวปพิชญา ปLPนทรัพย�

63063011235 นางสาวนิภาพร จารัส

63063011236 นายนวพล ลิ้มถาวรรัตน�

63063011237 นางสาวเสาวภาคย� ผาสุข

63063011238 นางสาวศรินยา แอนดะริส

63063011239 นางสาวสุภาวดี ทัศนา

63063011240 นายพร�อมพงศ� พันเดช

63063011241 นางสาวณัฐธิดา ไชยมงคล

63063011242 นางสาวนิภา ศรีเมือง

63063011243 นางสาวสาวิตรี บุญพร

63063011244 นายชัยวิวัฒน� เพ็ชรเจริญ

63063011245 นายชนกันต� วิภา

63063011246 นางสาวสิริยากร เทศมงคล

63063011247 นางสาวเพ็ญพร เบ�าโชติ

63063011248 นางสาวจิราพร เพ็งอ�อนเนตร

63063011249 นางสาววิภาดา หนูอุไร

63063011250 นางสาวกนกวรรณ ออมสิน
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63063011251 นายวิศรุต วาฤาษี

63063011252 นางสาววริศรา เชื้อวังคํา

63063011253 นางสาววิลาวัณย� เกตแก�ว

63063011254 ว�าที่ ร.ต.หญิงปริตา กลางประพันธ�

63063011255 นางสาวอภัสรา นิยมล�อทิพย�

63063011256 นางสาวมุกดารัตน� หล�วนพานิช

63063011257 นางธัญวรัตน� จ่ันศิริ

63063011258 นางสาวอนุสรณ� สุดใจ

63063011259 นางสาวชญาณี เสมอ

63063011260 นายสุภัทร แป]มกลาง

63063011261 นางสาวปรียานุช จําปาโท

63063011262 นายอาณัติ แอดํา

63063011263 นางสาวกฤตพร ชุณหพันธ�

63063011264 นายณัฐพร วังเวชช�

63063011265 นางสาวพรทิวา ขาวอ�อน

63063011266 นางสาวพัชรา อยู�สด

63063011267 นางสาวจารินี สงวนอินทร�

63063011268 นางสาวอธิษฐาน พฤกษ�พงศ�สุข

63063011269 นางกัทลียา วงษ�สมัน

63063011270 นางสาวจินตนา พันธุ�พานิชย�

63063011271 นางสาวภควรรณ ดอนมอญ

63063011272 นางสาวกฤติยา พชรเสถียรกุล

63063011273 นายรัฐพงศ� นาถนิติธาดา

63063011274 นายชัจช�นิพัฒน� พัฒชะนะ

63063011275 นางสาวบุษยมาศ จิตต�สุนทร

63063011276 นางสาวนฤมล อมรรัตนศิริ

63063011277 นายวศิน ชลเขต

63063011278 นายวุฒิธภูมิ ทองเบ�า

63063011279 นายธงชาติ ตันเจริญ

63063011280 ว�าที่ ร.ต.หญิงอินทิรา ธรรมะ
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63063011281 นางสาวมาธา มาตรแม�น

63063011282 นางสาวนูรดีนา แดเบาะ

63063011283 นางสาวเพ็ญจันทร� นงจิตร

63063011284 นางสาวปวีณา อWุโต

63063011285 นายสุทัศน� ทาบล

63063011286 นายอัคร โสมณวัฒน�

63063011287 นางสาวพรรณนิภา ช�วยปLด

63063011288 นางสาวรัตติยา ทุนกอง

63063011289 นายณัชพล ม่ังอะนะ

63063011290 นายอนันต� ฝากกาย

63063011291 นางสาวสาธนี วงษ�ชูเชิด

63063011292 นายดนัย บุนนาค

63063011293 นางนารี มีชํานะ

63063011294 นางสาวพรประภา คําภา

63063011295 นางสาวพิมน้ําเพชร แม�น้ํา

63063011296 นางดารารัตน� ภูสุข

63063011297 นายปKยะ บุญจันทร�

63063011298 นายภูมิพัฒน� เจริญจิตร�

63063011299 นางสาวขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ�

63063011300 นางสาวรุจิรา แสงฤทธ์ิ

63063011301 นางสาวพิมพ�ชนก ชาญวิชิต

63063011302 นางสาวภูษิตา บัวศิลา

63063011303 นางสาวรัตนา เกมกาแมน

63063011304 นายพิศนุ เพชรแก�ว

63063011305 นายยุทธพงษ� ธ.น.นา

63063011306 นางสาวลัดดาวัลย� ดํารงค�ดี

63063011307 นางสาวศุกร�ฤดี ผาลิพัฒน�

63063011308 นางสาวชุติกาญจน� ดงหงษ�

63063011309 นางสาวธีริศรา แพทย�มงคล

63063011310 นางสาวอุบลพรรณ พลคํามาก
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63063011311 นายศุภวิชญ� เรืองสุรพันธ�

63063011312 นางสาวพรสุดา แมลงผึ้ง

63063011313 นางสาวพิชชา หวังพิทักษ�

63063011314 นางสาวณัฐนันท� รุ�งเจริญ

63063011315 นางสาวอรญา รองสุพรรณ

63063011316 นางสาววารุณี ชินภาคย�

63063011317 นางสาวธัญญรัตน� อยู�งาม

63063011318 นางอัญชลี เหลืองอ�อน

63063011319 นางสาวกิรณา จินโนรส

63063011320 นางสุธารัตน� ฟองสมุทร�

63063011321 นางปทุมพร พ่ึงวาน

63063011322 นายภาณุพงศ� สามงามอินทร�

63063011323 นายพสธร ไชยเขตต�

63063011324 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ�

63063011325 นายอับดลเลาะห� เล�ทองคํา

63063011326 นายอติชาติ ทองขาว

63063011327 นางสาวณัฐพร ฉันทจิตปรีชา

63063011328 นางสาวดวงเนตร แท�งทอง

63063011329 นางสาวราตรี พูลทรัพย�

63063011330 นางวรารัตน� โวงประโคน

63063011331 นางสาวเพ็ญพิชชา พรรณสวัสด์ิ

63063011332 นายชัยวุฒิ นกหงษ�

63063011333 นางสาวธชพรรณ นกนอก

63063011334 นายสุรชัย ศิริสวัสด์ิ

63063011335 นายสมรักษ� กองเกตุใหญ�

63063011336 นางสาวสมหญิง ชมดง

63063011337 นางสาวทักษพร ซ่ือสัตย�

63063011338 นางสาวชณินพัตม� ปุณณ�พัฒคุณากิจ

63063011339 นางสาวดลยา ทรัพย�เข่ือนขันธ�

63063011340 นางสาวชุติมา เอ็มประโคน
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63063011341 นายสมควร ซารัมย�

63063011342 นายนะวี มีมูซอ

63063011343 นางสาววรวรรณ โพธ์ิทอง

63063011344 นายธีรชัย ชาญยุทธ

63063011345 นางสาววิราศิณี น�อยกมล

63063011346 นายอรรถชัย คําจันทร�

63063011347 นางสาวปนัดดา เขตร�หลุมข�าว

63063011348 นายสมภพ มหาสุวรรณ

63063011349 นางสาววารุณี กูลพรหม

63063011350 นางสาวรัตติกาล หินซุย

63063011351 นายวิชาญ พนมสัย

63063011352 นางสาววโรชา แย�มชมชื่น

63063011353 นางสาวเนตรทิพย� แดงสี

63063011354 นายวัชรพล สุวรรณธาดา

63063011355 นางสาวเพชรไพลิน ตรีรัตนพิทักษ�

63063011356 นางสาวอลิษา ผลารักษ�

63063011357 นายฮาซัน เปาะแต

63063011358 นางสาวนภาดาว สุคนธ�

63063011359 นางสาวพรวรินท� ชัยศยานันท�

63063011360 นางสาวศุภลักษณ� รอดสําราญ

63063011361 นางสาวรุจาภา สมชาติ

63063011362 นางสาวนลพรรณ กําลังฟู

63063011363 นายสิริชัย ดอกมาลี

63063011364 นายมีชัย ศรีรักชาติ

63063011365 นางสาวอินทิรา แจ�มใส

63063011366 นายกิตติพัฒน� โชตะนา

63063011367 นางสาวอนงค� กระจายศรี

63063011368 นายธนภัทร ทองสกุล

63063011369 นางสาวดวงแข ศรีหมาศ

63063011370 นางสาวกาญจนา คาดีวี
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63063011371 นางสาวนุจิรา ภานุพันธ�

63063011372 นางสาวจันทร�ดาพร สมญา

63063011373 นางสาวอภิญญา วรรณสวัสด์ิ

63063011374 นางสาวเมธาวี แซ�เฮง

63063011375 นางสาวบุษกร ทะนาสี

63063011376 นางสาวปรีญาณุช พงษ�จรูญ

63063011377 นางสาวสมรักษ� เกตุบุญมา

63063011378 นางสาวปภัสรา แก�วกระจ�าง

63063011379 นางสาวสมพร วงโยธา

63063011380 นายสหภาพ ลิ้มสมณะกุล

63063011381 นายสุรชัย หน�าขาว

63063011382 นางสาวสุวรรณา เมืองอินทร�

63063011383 นางสาวศวิตา ศักด์ิถาวรเลิศ

63063011384 นางสาวน�องใหม� ศรีพิมพ�พา

63063011385 นายวรัญZู มาถาวร

63063011386 นางสาววิลาสินี วัดแก�ว

63063011387 นายพิพัฒน�พนธ� ปKPนล�ม

63063011388 นายวรยศ สุวรรณราช

63063011389 นางสาวยุภาภรณ� หอมทอง

63063011390 นางสาวสุภาณี กันทะเนตร

63063011391 นางสาวสุชาดา พิมแพง

63063011392 นางสาวปวัณรัตน� สายดวงจรัสรวี

63063011393 นางสาวพราวนภา มหาเมฆ

63063011394 นางสาวชัญญธนัทน� พิทยะปรีชากุล

63063011395 นางสาวเบญจพัฒนี บุญศรี

63063011396 นายไกรสร แช�มสา

63063011397 นางสาวพรญาณี กําลังทวี

63063011398 นางสาวอรฤดี โคตรแก�ว

63063011399 นางสาวกุมารี มณีวงษ�

63063011400 นางสาวมะลิวัลย� จันทะลี
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63063011401 นางสาวนิตยา โภคพูลผล

63063011402 นางสาวศกลวรรณ อ�างสมบูรณ�

63063011403 นายกิจติชัย สมาสเอียด

63063011404 นางสาวกัลยา กอบกู�กิตติกุล

63063011405 นายพงษ�พัฒน� ทวีวัฒน�

63063011406 นางสาวชลิตา ช�วงจ่ัน

63063011407 นางสาวตะวัน เพียนนะพา

63063011408 นางสาวอัญญิกา จารุจินดา

63063011409 นางสาววิภาดา หนูอุไร

63063011410 นายพัสกร เทพมณี

63063011411 นางสาวพรรนิกา สิงหาโชติ

63063011412 นางสาวณัชปภา ดีศรี

63063011413 นางสาวอุษา ชัยกุล

63063011414 นางสาวดุจมณี จอมมงคล

63063011415 นางสาววราภรณ� กันเจียก

63063011416 นางสาวรัตนาภรณ� กัลยาประสิทธ์ิ

63063011417 นางสาวนิตติยา ฝQายขาว

63063011418 นางสาวอลิษา เสนานุสย�

63063011419 นางสาวมาเรียม ม�วงกลิ้ง

63063011420 นางสาวพรพรรณ เสาะการ

63063011421 นางสาวเสาวลักษณ� หวินกําปLง

63063011422 นางสาวชนากานต� จิตรสงวน

63063011423 นายเอกนรินทร� เต็งทอง

63063011424 นางสาวธันย�ชนก สังวรนิตย�

63063011425 นายสมเกียรติ ไชยผ�องศรี

63063011426 นางสาวจตุพร ปLนดวง

63063011427 นางสาวธนดา สุพรรณชนะบุรี

63063011428 นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท�

63063011429 นางสาวเยาวลักษณ� โสภาคะยัง

63063011430 นายวิทยา กาญจนจันทร�
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63063011431 นายสิทธิชัย อินทร�ทอง

63063011432 นายนุชา ราซิดี

63063011433 นายวรเมธ โสภาชัย

63063011434 ว�าที่ร�อยตรีธีรเดช มากมี

63063011435 นางสาวขวัญกมล นาถนิติธาดา

63063011436 นายเศรษฐพร นรากิจ

63063011437 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมอ�อน

63063011438 นางสาวผกาวดี แม�นขํา

63063011439 นายนพดล ปQอมน�อย

63063011440 นายสันติ แหวนเพ็ชร�

63063011441 นายวัชระ เทียนทิพย�การุณย�

63063011442 นางสาววีรนุช สีแดด

63063011443 นางสาวสิริภาภรณ� คําสุวรรณ

63063011444 นางสาวพัชรีภรณ� โคตะบิน

63063011445 นายโกวิทย� โนจันทร�

63063011446 นายทศพร สามาต

63063011447 นายณัทฐดลย� วิชญจารุกุล

63063011448 นางสาวนิศารัตน� จันนุบิน

63063011449 นางสาววรรณนภา หนูเกลี้ยง

63063011450 นางสาววนิดา เสือปาน

63063011451 นายธีระพงษ� สัมมะดี

63063011452 นางสาวพชร เพ็ชร�ไทย

63063011453 นางสาวจูณีร� ยูโสะ

63063011454 นางสาวนิศามณี บุญห�อ

63063011455 นางสาวอรฤทัย โคตรสมบัติ

63063011456 นางสาวดาวนภา แย�มเพชร

63063011457 นายณัฐพงษ� บุญทํา

63063011458 นายศตวรรษ จันทร

63063011459 นางสาวณัฐพร ทระกุลพันธ�

63063011460 นางสาวกฤติยาพร อินทร�พงษ�นุวัฒน�
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63063011461 นางสาวสุทธิดา ใจอุด

63063011462 นายภัทรนันท� หอมบุปผา

63063011463 นายวิทวัส พรหมวงศา

63063011464 นายสุพัฒน�พงษ� พุ�มเจริญ

63063011465 นายภูวัต รอดไพบูลย�

63063011466 นายธีรวัต ลี้ตระกูล

63063011467 นางสาวณัฏฐพร ทองแดง

63063011468 นางสาวรัตนา วงค�คําแสน

63063011469 นางสาวแพรพรรณ ยุ�นประยงค�

63063011470 นางสาวจงกลณี ธารีญาติ

63063011471 นางสาวณัฐชยา กันเมียน

63063011472 ว�าที่ร�อยตรีมานัส สุดตานนท�

63063011473 นายชูเกียรติ วิเศษศิริ

63063011474 นางสาวขวัญใจ เชื้อบุญช�วย

63063011475 นายอัครวุฒิ อํานวยสิทธ์ิ

63063011476 นายสิทธา สุอังคะวาทิน

63063011477 นางสาวศศิธร ธรรมศร

63063011478 นางสาวเสาวภา ปKPนเกตุ

63063011479 นางสาวสุจิตรา หัสดิน

63063011480 นางสาวสุธาทิพย� ชาตะสิงห

63063011481 นางสาวอันติกา ทรงเดช

63063011482 นายเอิบวิทย� เปลี่ยนสมัย

63063011483 นายวิศรุต รางทอง

63063011484 นายณัฐวัฒน� วงศ�ดานี

63063011485 นางสาวศิริโสภา อินทร�น�อม

63063011486 นางสาวชนิดา เจริญเนตร�

63063011487 นายรัชชานนท� สิทธิกุล

63063011488 นายพศวีร� ปYศิริ

63063011489 นายภาณุมาศ ประคองยศ

63063011490 นางสาวศิริขวัญ พิมพ�อารัญ
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63063011491 นายประยุทธ เอมโอฐ

63063011492 นายณรงค�พจน� เอี่ยมเอก

63063011493 นางสาวอิษยา ประทีปแก�ว

63063011494 นางสาวรุจิรา เวชกามา

63063011495 นางสาวมาริษา ตลับเพ็ชร

63063011496 นายถิรวัฒน� ศิริวงศ�พานิช

63063011497 นางสาวสิตานน สุวรรณชนะ

63063011498 นายอธิคม กิติมศักด์ิ

63063011499 นางสาวศรสวรรค� วงษ�คําหาญ

63063011500 นางสาวชรินทร�ทิพย� นันท�ธนบวร

63063011501 นางสาวอโณทัย พวงประยงค�

63063011502 นางสาวทรรศนีย� ธุปพงษ�

63063011503 นางสาวอัมพิการ� แซ�โหล�ย

63063011504 นางสาวสุถิรา นุชดารา

63063011505 นางสาวณัฎฐา ประชุมทอง

63063011506 นางสาวปราณี จรัสทอง

63063011507 นางจรัญญา สิทธิโชค

63063011508 นางสาวดาราลักษณ� สมพรหม

63063011509 นางสาวอัญชุลี เพ็งแจ�ม

63063011510 นางสาวจันทนีย� นิติปKต

63063011511 นางสาวสุภาวดี พุพันธุ�

63063011512 นางสาวทัศนีย� โอชาวัฒน�

63063011513 นางสาวรื่นฤทัย ไหมทอง

63063011514 นางสาวรริณี อยู�สวัสด์ิ

63063011515 นางสาวฐิติพร ทุมมากรณ�

63063011516 นายกฤษฎากร ม�วงศรี

63063011517 นางสาวสุมิตรา พูลคุ�ม

63063011518 นางสาววรัญญา เดชะ

63063011519 นายทรงฤทธ์ิ ธนะคําดี

63063011520 นางสาวเบญจภรณ� ม�วงศรี
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63063011521 นางสาวเปมิกา สังฆฤทธ์ิ

63063011522 นางสาวพรสุดา แสนเรือน

63063011523 นางสาวปานรดา ลาญมีชัย

63063011524 นางสาวศศิประภา ช�วยณรงค�

63063011525 นางสาวณมน จําเริญนาม

63063011526 นางสาววิมลรัตน� วรรณสุข

63063011527 นางสาววรลักษณ� สินชัย

63063011528 นางสาวจิตตนาถ สอนศรี

63063011529 นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธ์ิ

63063011530 นางสาวรสรินทร� กลิ่นมาลัย

63063011531 นางกานต�ธิดา รัตนตระกูลเดชา

63063011532 นางสาวณัฐธิกานต� บุญเจริญ

63063011533 นางสาววธิดา คําสอน

63063011534 นางนารดา พงค�ทวีชัย

63063011535 นางสาวบุศรา สะละแม

63063011536 นายชนินทร� เก�อขัน

63063011537 นายฉลองชัย เย่ียมอภิชาติ

63063011538 นางสาวพัชราภรณ� เรียบร�อย

63063011539 นายสุทธินัน จันทร�แวว

63063011540 นางสาวอริสรา พ่ึงเกษม

63063011541 นางสาวเบญจพร ย่ิงยืน

63063011542 นายศิริมงคล บัวดก

63063011543 นางสาววิชุดา สาริโส

63063011544 นางสาววราพร โสมเกษตรินทร�

63063011545 นายประฐมพร ทองใบ

63063011546 นางระพีพรรณ ชูกําแพง

63063011547 นางสาวฉัตรสุดา คงเพ็ง

63063011548 นายณัฐวุฒิ ลอยลม

63063011549 นางสาวพนิดา พงษ�ดี

63063011550 นางณัฐชนันท� สืบเสน
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63063011551 นางสาวอรอนงค� ชาสุวรรณ

63063011552 นายอุเทน จุฑาศรี

63063011553 นายศักรินทร� กุณวัน

63063011554 นางสาววีรยา อิสมาแอล

63063011555 นายณัฐวุฒิ กิจย่ิงยง

63063011556 นางสาวเยาวเรศ ก�อพิมพ�

63063011557 นางสาวนันทิยา ปLตถาวะโร

63063011558 นายอํานาจ มณีสุข

63063011559 นางสาวพัชมณ ผ�องแผ�ว

63063011560 นายพิทวัส สุขทั้งโลก

63063011561 นางสาวโสภี วงค�วิริยะ

63063011562 นายศรายุธ ครุฑดํา

63063011563 นางสาวแก�วนิลรัตน� ผุดผ�อง

63063011564 นายกิตตินันท� กัลล�ประวิทย�

63063011565 นางสาวรินนภา อัคราช

63063011566 นางสาวรวิวรรณ แซ�โล�

63063011567 นางสาวนนท�ธิชา ขวัญฟLก

63063011568 นางสาวธนัญญา จิตร�ม่ัน

63063011569 นางนารีรัตน� ทดไธสง

63063011570 นางสาวพรวิมล สุขทัศน�

63063011571 นางสาวณัฐพร แฉล�มล้ํา

63063011572 นางสาวศิริลักษณ� โสโพ

63063011573 นางสาวประกายดาว ประดิษฐ�

63063011574 ว�าที่ ร.ต.พัฒน�ภูมิ วรโชติเชาวรัตน�

63063011575 นางสาวณัฐธิดา ทองงาม

63063011576 นางสาวเวณิตา พรธีรลานนท�

63063011577 นายประสงค� ชุ�มอ�อน

63063011578 นางสาวอังคนา ลําประดิษฐ

63063011579 นางสาวโสภาวรรณ แสนมี

63063011580 นายวงศกร มณีขาว
หน�า 386 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063011581 นายวิทยา จิตจง

63063011582 นางสาวกรรณิการ� พระมล

63063011583 นายพิภพ แสนบาล

63063011584 นายชาญฤทธ์ิ ภูคํา

63063011585 นายอังคาร นีระวงศ�

63063011586 นายณัฐชนน มัจฉากล่ํา

63063011587 นางขนิษฐา คล�ายจันทร�พงษ�

63063011588 นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยศิริมงคล

63063011589 นางสาวสุวรรณนา นาคนิยม

63063011590 นางสาวสุดารัตน� หนองหัวลิง

63063011591 นายเฉลิมชัย แสงสว�าง

63063011592 นางสาวเสาวลักษณ� ท�วมเจริญ

63063011593 นางสาวเจนจิรา ศิริพันดร

63063011594 นางสาวธัญภา แก�วพิทักษ�

63063011595 นางสาวกัญญารัตน� วายลม

63063011596 นายอภิชาติ ฬิลหาเวสส

63063011597 นายธีระ วรรณุสิทธ์ิ

63063011598 นางสาวยุพรัตน� บัวศรี

63063011599 นายสมคิด จรสูงเนิน

63063011600 นางสาวรัสรินทร� ธนวิชญ�วรภัทร�

63063011601 นายพงศ�ภาณุพงศ� จักรานุวัฒน�

63063011602 นายดิศวรบุตร เหล�าสุนทร

63063011603 นางสาวปKยากร แสงทิตย�

63063011604 นายชํานาญ บุญมา

63063011605 นางสาวนาลี อนันทศิลป

63063011606 นายทศพล ทองจันทรา

63063011607 นายสิฐพร เรืองนุ�น

63063011608 นางสาวคณิภา มนทสิทธ์ิ

63063011609 นางสาวเสาวภาคย� พิลา

63063011610 นางสาวอรอนงค� ดลบุญครอง
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63063011611 นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด

63063011612 นายชานน พรมมา

63063011613 นางสาวเฟOPองลดา มะลิย�อย

63063011614 นางสาวพฤทธ์ิธีรา สมาธาร

63063011615 นางสาวณัฐณิชา อัศวภูมิ

63063011616 นางสาวชุติมา แสงศรี

63063011617 นายธนภัทร พูลสวัสด์ิ

63063011618 นางสาวนรินทร�ทิพย� ก�องกลางดง

63063011619 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยวงศ�

63063011620 นางสาวพรหมพร ณรงค�ศักด์ิ

63063011621 นางสาวธิดาภรณ� สิงหชาติ

63063011622 นางสาวศิริลักษณ� บัวคอม

63063011623 นายวรายุทธ ปKยะกุล

63063011624 นางสาวกานต�พิชชา คําสิงห�

63063011625 นายวิสันต� เสาศิริ

63063011626 นายชิชวัฒน� นักทํานา

63063011627 นางสาวจุฑารัตน� คงเสง่ียมวงศ�

63063011628 นางสาวภัคภิญญา ผุยหัวโทน

63063011629 นางสาวทิพวรรณ สิงห�เคน

63063011630 นางสาวจันทร�จิรา จันทรสุก

63063011631 นางสาวณัฐฐิกา โอภากุล

63063011632 นายพรพิพัฒน� ดีประเสริฐ

63063011633 นางสาวธัญญารักษ� เหลือศิริ

63063011634 นายพงศ�ธร จงกล

63063011635 นางสาวศุภวัลย� คําสุวิมลชัย

63063011636 นางสาวพัชรีพร หมวกสีปาน

63063011637 นายกฤษฎา นนฤาชา

63063011638 นางสาวนารีรัตน� ปรีรัตนเจริญสุข

63063011639 นางสาวศรีอําพันธ� โซSะลี

63063011640 นายอภิสิทธ์ิ ภูมีสัตย�
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63063011641 นางสาวชัญญานุช ย่ีปoา

63063011642 นางสาวช�อทิพย� ประเสริฐสุข

63063011643 นางสาวพลอยไพลิน ทะราษฎร�

63063011644 นางสาวขนิษฐา เนียนเฮียน

63063011645 นางสาวเบญจมาภรณ� โสภาวงษ�

63063011646 นางสาวศิริวรรณ ฮกซุ�นเฮง

63063011647 นางสาวอรทัย เจริญแก�ว

63063011648 นางสาวธัญจิรา ภู�มี

63063011649 นางสาวปวิชญา อ�อนศรี

63063011650 นางสาววรรณณี ยีดํา

63063011651 นางสาวจุฑามาศ บุญนาที

63063011652 นายเอกรินทร� วารินทร�พงษ�

63063011653 นางสาววรรณดี ยอดประเสริฐ

63063011654 นายอนุวัฒน� ราชเจริญ

63063011655 นางสาวนารากรณ� หอมลา

63063011656 นางสาวนฤชล บุรกรณ�

63063011657 นางสาวแววตา ทองขาว

63063011658 นางสาวลินดา หนูนิ่ม

63063011659 นางสาวจันทนา พันตรี

63063011660 นายเฉลิมเดช รุ�งฟQา

63063011661 นางกนกพร ประพันธ�

63063011662 นางสาวณัฐวดี เจริญวรานนท�

63063011663 นางสาวชลิตา ล�าสมบูรณ�

63063011664 นางสาวอัชฌาวดี ลอบไธสง

63063011665 นายอนาวิล โตเสือ

63063011666 นายอุดมชัย ไชยยะ

63063011667 นายสิทธิชัย บุรีวงษ�

63063011668 นางสาวณัชชา ปKยวุฒิสกุล

63063011669 นางสาวปLทมาภรณ� รัตธิพันธ�

63063011670 นางสาวสุทธิดา พูลสวัสด์ิ
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63063011671 นางสาวชิดชนก ขันทองดี

63063011672 นางสาวมิราวัน สมวงษ�

63063011673 นางสาวชุติมา เมฆพัฒน�

63063011674 นางสาวอธิตา ม�วงภา

63063011675 นางสาวณิชาภา จิรอิชยางกูล

63063011676 นายธนชิต แสนหาญ

63063011677 นางสาวฐิตินันท� อภัยรุณ

63063011678 นายนิธิวัฒน� บูรณะถาวร

63063011679 นางสาวสุรอญา มัดซอและ

63063011680 นางสาวฉนัจตา มณีศรี

63063011681 นางละอองดาว วงศ�อํามาตย�

63063011682 นายฤทธิเกียรติ ภูสิงห�

63063011683 นางสาววิจิตรา หวานสนิท

63063011684 นางสาวลินดา เกิดแก�ว

63063011685 นางสาวเกศราภรณ� งามเจริญ

63063011686 นางสาวนภัสวรรณ มีใจเย็น

63063011687 นางสาวกนิฐา รอดสีเสน

63063011688 นายวรเดช นาวาพนม

63063011689 นางสาวธนกร นิลแนม

63063011690 นายอนุพันธ� จันทร�มา

63063011691 นางสาวผกามาศ บัวตะคุ

63063011692 นางสาวศิริลักษณ� แจ�มดวง

63063011693 นางสาวอุษา ผ�องมณี

63063011694 นายวรัชญ�ณัฏฐ� ถาวรวงษ�

63063011695 นางสาวสิรวีณ� ดํารงค�ธนัทโรจน�

63063011696 นางสาวนลินนิภา คํานึก

63063011697 นายธชา พิมพิลา

63063011698 นายศิรพัชร บุญอุ�น

63063011699 นางสาวมัทนา โตSะอิ๊

63063011700 นางสาวธารินี สีเหลือง
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63063011701 นายขวัญชัย สิมมี

63063011702 นางสาวละอองดาว แสงงาม

63063011703 นางสาวคนึงนิจ เจริญรส

63063011704 นายจักรกฤช ชัยทิพย�

63063011705 นางสาวปานระวี คชพันธุ�

63063011706 นางสาวดุจลดา หินสูงเนิน

63063011707 นายวีระศักด์ิ แพนลา

63063011708 นายพศิน ชีนาวุธ

63063011709 นางสาวรัชนก กองแก�วกาเหรียญ

63063011710 นางสาวธัญญาลักษณ� รุ�งฉัตร

63063011711 นางสุชาดา ไตรธิเลน

63063011712 นายอัทธนีย� เทียนทอง

63063011713 นางสาวสุภานันท� จูงวงษ�

63063011714 นางสาวดรุโณทัย โสภากุ

63063011715 นางสาวรัตนา จันทรจู

63063011716 นายวรัตถ� เนตรทัศน�

63063011717 นางสาวสุดาวดี โชคดุลย�

63063011718 นางสาวเบญจวรรณ ไก�กี

63063011719 นางสาวทิพรดา นาคสุทธ์ิ

63063011720 นางสาวฉัตราภรณ� พงษ�ฤกษ�

63063011721 นางอําภา สมการ

63063011722 นางสาวกมลชนก ยศย่ิงยง

63063011723 นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

63063011724 นายกิตติชัย มูลดี

63063011725 นายณัฐษพงษ� เลิศสรรพทรัพย�

63063011726 นายธนพล โสดา

63063011727 นางสาวศุภวรรณ สุขโสภณ

63063011728 นางสาวจิตติมา การสุวรรณ�W

63063011729 นางสาวกรกนก ก�านสุวรรณ

63063011730 นายยุทธชัย พันผง
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63063011731 นายกิตติ แตงเจริญ

63063011732 นางสาวตุSกตา สุขสว�าง

63063011733 นางสาวศิริพร สมบูรณ�ธนารักษ�

63063011734 นายรัชวิทย� พลชู

63063011735 นางสาวชลิดา สันธนากร

63063011736 นางสาวดวงกมล อยู�สบาย

63063011737 นางสาวจริยา มนเทียรอาจ

63063011738 นางสาวชลลดา นามูล

63063011739 นางสาวชุติมา ขาวผ�อง

63063011740 นางสาวดรุณี สงวนช�อย

63063011741 นางสาวภาวะดี คําสงค�

63063011742 นางสาววศินี ทองแก�ว

63063011743 นางสาวสุภาวดี พันธุ�พืช

63063011744 นางสาวเนตรนภา จันทร�เชื้อ

63063011745 นางสาววิญะดา จันดี

63063011746 นายปKยวุฒิ มีสุข

63063011747 นางสาวคฑามาศ ลาโง�น

63063011748 นางสาวชณิชา หิรัญเพ่ิม

63063011749 นายธนวัฒน� อ�วมสอาด

63063011750 นางสาวนิรมล มณีแก�ว

63063011751 นางสาวอภิรมย�ญา สุดบอนิจ

63063011752 นายวีรภัฏ พิมพ�สวัสด์ิ

63063011753 นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ

63063011754 นายนรพล หมุดทอง

63063011755 นายนิภัทร มะเยะ

63063011756 นายสิทธิพล โพธ์ิวงษ�

63063011757 นางสาวพิมกานต� ชวนรมย�

63063011758 นางสาวกอบกาญจน� จิตรประสงค�

63063011759 นางสาวชุตินธร ลีนานนท�

63063011760 นายจักรพงษ� สีเมือง
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63063011761 นางสาวกาญจนา คะวิลัย

63063011762 นางสาวอารียา เอกวี

63063011763 นายรฐพงศ� รักษาสุข

63063011764 นางสาวยุวดี ศรีทองสุข

63063011765 นางสาวนาถตยา ชะโร

63063011766 นางสาวสวิตตา พ้ืนหัวสระ

63063011767 นายนภดล ช�อดารา

63063011768 นายบัญชาพล พูนเกษม

63063011769 นางสาวปKยธิดา ชื่นอารมณ�

63063011770 นางสาวจิราพร นครศรี

63063011771 นายกีรติ กอแก�ว

63063011772 นางสาวพิมพ�พิชนา แก�วพิลา

63063011773 นางสาวรัชนี มีตา

63063011774 นางสาวอภิชยา แก�วช�วย

63063011775 นางสาวจิรัฐิติกาล บัวพล

63063011776 นางสาวอรวรรณ ตวงกระสินธุ�

63063011777 นายพรชัย พันธ�มุง

63063011778 นายอภิวัฒน� อ่ําพิจิตร�

63063011779 นางสาวชฎาพร แจนอาษา

63063011780 นางสาวศิริพร สําเริง

63063011781 นายวรชัย เสือประเสริฐ

63063011782 นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

63063011783 นางสาวญาดา มานโสม

63063011784 นางสาวกฤติยา พ้ัวคุณมี

63063011785 นายทรงศักด์ิ พรหมเพศ

63063011786 นางสาวประวีณา พุทธรักษา

63063011787 นางสาวกนกกาญจน� ปานพงศ�

63063011788 นางสาวพจนาถ มังกรแก�ว

63063011789 นางสาวผ�องอําไพ ชาลี

63063011790 นางสาวระพีภรณ� บัวเกษ
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63063011791 นางสาวนัทธมน นักเสียง

63063011792 นางสาวรุ�งฉัตร ใหม�งาม

63063011793 นางสาวอธิตญา อุ�นใจ

63063011794 นางสาวอัจจิมา กลับกังวาล

63063011795 นางสาวปKยาภรณ� ทองทศ

63063011796 นางสาวพิราวรรณ มุ�งบัง

63063011797 นางสาวทิพย�เนตร เจิงสูงเนิน

63063011798 นายกิตติพล พรมงาม

63063011799 นางสาวรัก ประตังถาเน

63063011800 นายวิเชษฐ แสงสุดสี

63063011801 นางสาวขจีพร สังเวียนวงศ�

63063011802 นางสาวเนตรชนก ทองคํา

63063011803 นางสาวสุจิตรา หน�อแก�ว

63063011804 นายธีรยุทธ เงินสวัสด์ิ

63063011805 นายเกรียงกมล พ่ึงตนเอง

63063011806 นายชาญณรงค� คําเสมอ

63063011807 นางสาววาสนา นาเจริญ

63063011808 นางสาวปรมาภรณ� ศรีพนัง

63063011809 นางสาวเบญญาภา คําเทศ

63063011810 นายจินดาวัฒน� อานัย

63063011811 นางสาวภัคสิตา ศิริรักษ�

63063011812 นายสมศักด์ิ ดีระสา

63063011813 นายวรวิทย� พูลขวัญ

63063011814 นางสาวเกศรัชฎา แสงนาฝาย

63063011815 นายโชคชัย เสมอ

63063011816 นางสาวปุณยนุช มีชัย

63063011817 นางสาวอันธิกา ขอย�ายกลาง

63063011818 นางสาวศิริเนตร ศิริอนันต�

63063011819 นางสาววนิดา สมจี

63063011820 นางสาวณัฐวดี ธนกรโยธา
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63063011821 นางสาวสกาวรัตน� นากลาง

63063011822 นายศุภกร เอี่ยมเฟYMยม

63063011823 นางสาวพรพิมล นฤภัย

63063011824 นางสาวรัตนาวลี โพธิคุณ

63063011825 นางสาวอัจฉราภรณ� คําหมุ�ง

63063011826 นางสาวธัญญารัตน� ยอดพันธ�

63063011827 นางสาวจิรัชญา จิตรม่ัน

63063011828 นางสาวธนพร ชุม62ภูธิมา

63063011829 นางสาวจุฑาพร เดชเดโช

63063011830 นายอมรเศรษฐ� ปรียธนานนท�

63063011831 นายกัมปนาจ ฐปนานนท�

63063011832 นางสาวรุ�งนภา เชิงหอม

63063011833 นางสาวกาญจนา สารภาพ

63063011834 นายประสงค� ตรีพงษ�

63063011835 นางสาวสิริพร แสงอรุณ

63063011836 นางสาวพิมนภา ครองอัมพรสุข

63063011837 นายปKยะนัฐ พาหา

63063011838 นายอิทธิชัย เชาว�ม่ัน

63063011839 นางสาวณิชาภัทร มุ�ยฮะสูญ

63063011840 นางสาววราภรณ� ชาลี

63063011841 นายโชคชัย ปานชื่น

63063011842 นางสาวภาวินี นิสกนิลกุล

63063011843 นางสาวรวิวรรณ ตันนิธิสถาพร

63063011844 นางสุภัสรีญา แก�วคํา

63063011845 นายเกียรติประวัติ น�อยทุ�ง

63063011846 ส.อ.ฤทธิชัย โสมาบุตร

63063011847 นางสาวภิญญพัฒน� โรจน�ชัยวงษ�

63063011848 นางสาววัชราภรณ� สอนชัยภูมิ

63063011849 นางสาวจีราภา สกลกูล

63063011850 นางสาวธันยนันท� นรวรา
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63063011851 นางสาวอุษณีย� กลิ่นนิ่มนวล

63063011852 นายอาทิตย� น�อยสารบัน

63063011853 นางสาวปLทมา ศรีประเสริฐ

63063011854 นายปKยะพงษ� วงค�หาญ

63063011855 นางสาวแสงระวี อ�อนสุด

63063011856 นางสาวขวัญฤดี เปGนผลดี

63063011857 นายพินิชย� ศรีมีชัย

63063011858 นายปรัชญา ธรรมมา

63063011859 นางสาวสุชาดา สุรวิทย�

63063011860 นางสาวปานตะวัน พุทธสุวรรณ

63063011861 นางสาวชนัญชิดา ศรเจริญ

63063011862 นายทีฆ�ธัญญ� เสง่ียมพงษ�

63063011863 นางสาวพิชญ�สินี ศรีเสน�ห�

63063011864 นางสาวชนกนันท� ทัตธนพล

63063011865 นางสาววริศรา มีลาภ

63063011866 นางสาวชนากานต� พันธุ�รัตน�

63063011867 นายศราวุธ แจ�มดวง

63063011868 นางสาวขวัญชีวา ทางดี

63063011869 นางสาวจุฑารัตน� บุญมา

63063011870 นางสาวสุปรียา แพงผล

63063011871 นายพิรุณ ปKPนทอง

63063011872 นางสาวกนกกาญจน� สิมมา

63063011873 นางสาวชลาลัย พรมมีเดช

63063011874 นางสาวเนตรนภา ธูปหอม

63063011875 นางสาวเสาวลักษณ� โสภาพรม

63063011876 นางสาวอรวรรณ อาษาสุข

63063011877 นางสาวฐิตาภรณ� อินทศรี

63063011878 นางสาววิรัญญา ศรีพิบูลย�

63063011879 นางสาวดารุณี ขวาธิจักร

63063011880 นายบดินทร�ธันย� กลุ�มศิลปX
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63063011881 นางสาวปรมาภรณ� ตระการเจริญพร

63063011882 นางสาวกิตติยา สว�างเพชร

63063011883 นายพงษ�ศักด์ิ สุระรักษ�

63063011884 นายก�าว ศรีสมวงษ�

63063011885 นางสาวธิดารัตน� นามวงศ�

63063011886 นางสาวอริศรา สุพรรณพงค�

63063011887 นายอนุวัฒน� ทองมา

63063011888 นางสาวจารุภรณ� พินิจนอก

63063011889 นายพลช เลิศทิวากุล

63063011890 นางสาวรัตนา เกตุสุวรรณ

63063011891 นางสาวกัญญาณัฐ ขุนอินทอง

63063011892 นายบัญชา ตาสืบ

63063011893 นางสาวมณฑาทิพย� ผ�องจิตต�

63063011894 นางสาวปาริชาต บุตรศรี

63063011895 นายยุทธนา เกิดสงวน

63063011896 นางสาวอรอุมา สุภักดี

63063011897 นายสันติ สีขิม

63063011898 นางสาวญาณิศา สนธิ

63063011899 นายวีรพงศ� พ�วงพลับ

63063011900 นางสาวศันสนีย� อินทรเดช

63063011901 นางสาวพิชชาพร แฉล�ม

63063011902 นางธนพร บุญทอง

63063011903 นางสาวขวัญประทุม คุ�มวงศ�

63063011904 นางสาววิภาดา กุลบุตร

63063011905 นายสุพีร� ชายหาด

63063011906 นายอภิชชญา มัยตรีเดช

63063011907 นางสาวภัทราภรณ� ทองจอก

63063011908 ว�าที่ร�อยตรีสุธี เผือกผ�อง

63063011909 นายนราธรณ� โมธรรม

63063011910 นางสาวพัชรินทร� วงษ�ศรี
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63063011911 นางสาวรุ�งนิรัน นาคท�วม

63063011912 นางสาวน�องใหม� มณีพันธ�

63063011913 นายธนสิษฐ� ลภัสไพโรจน�

63063011914 นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด

63063011915 นายบุญมี ชูโชคพิชิต

63063011916 นางสาวรัตนากร พันธ�ทอง

63063011917 นายธนพนธ� พลรักษา

63063011918 นางสาวมณฑิรา มีรส

63063011919 นางสาวชุดารัตน� กาญจนชาติ

63063011920 สิบเอกนัฐพล เต�าทอง

63063011921 นายวินัย พรหมเสน

63063011922 นางสาวมณฑิตา ตุ�ยสาร

63063011923 นายทนงศักด์ิ แก�วแสน

63063011924 นางสาวศิริพร ฮวดตี

63063011925 นายพีรพล ทองคล�าย

63063011926 นางสาวนัทธมน กตะศิลา

63063011927 นายชโวทัย นุชนารถ

63063011928 นายวีระพันธ� ทองทา

63063011929 นางสาวพรทิพา เทียนเพลิง

63063011930 นางสาวชวรัตน� อุ�นเรือน

63063011931 นางสาวนิภาพรรณ จันทรอด

63063011932 นางสาวยุวธิดา พันตู�

63063011933 นางสาวเบญจรัตน� ศรีเกษม

63063011934 นางสาวดุษฎี สกุลวงศ�ธนา

63063011935 นางสาวนลวรรณ คล�ายมงคล

63063011936 นางสาวรัตนา แก�วมาต

63063011937 นางสาวจริยา อเนกธารทิพย�

63063011938 นางสาวอุไรพร แก�วพิม

63063011939 นางสาวศิลามณี มีแลบ

63063011940 นางสาวลําดวน พงศ�จีน
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63063011941 นางสาวลัฐิกา ชมศิริ

63063011942 นางสาวสุวรรณี สุจริตธุระการ

63063011943 นางสาวสุชานรี บุตรโยจันโท

63063011944 นางสาวศิริยา ฤทธิเดช

63063011945 นายธวัชชัย ลี้หยง

63063011946 นางพัชรีวรรณ แอ�งสุข

63063011947 นางสาววสุนธรา อุตระภิญโญ

63063011948 นางสาวิตรี ปKPนแก�ว

63063011949 นายวทัญZู วินันลา

63063011950 นางสาวอุษุมา นาคประสิทธ์ิ

63063011951 นายพัฒนา ดาวเรือง

63063011952 นางสาวภัทรภา พิธิยานุวัฒน�

63063011953 นายสิทธิชัย นิลชิต

63063011954 นางสาวฉลิตตา สอนคําดี

63063011955 นางสาวมณเฑียร เสาร�เมืองทอง

63063011956 นางสาวเบญจมาภรณ� รุรพันธ�

63063011957 นางสาวอรไท หลอมประโคน

63063011958 นางสาวจําปา โปยขุนทด

63063011959 นางสาวสุมาลี เชื้อพราหมณ�

63063011960 นายสุรพงษ� มูลทองคํา

63063011961 นางสาวสุพัฒตา หนูพิมาย

63063011962 นางสาวปKยวรรณ หนูคาบแก�ว

63063011963 นางสาวกรกนก สมาชิกธรรมคุณ

63063011964 นายพีรดนย� โฆษิตวนิชพงศ�

63063011965 นางสาวศุภาพิชญ� ศรีทองคํา

63063011966 นางสาวสุชานาถ ครองบุ�งคล�า

63063011967 นางสาววจี ปกปQอง

63063011968 นางสาวอัจฉริญา ตุ�มอ�อน

63063011969 นางสาวเรวดี โฉมงาม

63063011970 นางสาวมยุรี จ�อยจ๊ีด
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63063011971 นางสาวชลธิชา กลมเกลี้ยง

63063011972 นางสาวเสาวณีย� กุลจิรัชยา

63063011973 นางสาวปรียา ผันผาย

63063011974 นางสาวแพรพลอย ผ�องวรรณ�

63063011975 นางสาวชญาภา ภูติณณานนท�

63063011976 นายชาคริต สุวรรณวงษ�

63063011977 นางสาวเกษร มาลาสี

63063011978 นางสาวสุจิตตรา ประครองสี

63063011979 นายพีรดนย� วังวล

63063011980 นางสาวนริศรา จงพันนิมิต

63063011981 นายณกรณ� ศรีเที่ยง

63063011982 สิบเอกจักรกฤษณ� จินรัตน�

63063011983 นายกิตติคุณ สัตย�ซ่ือ

63063011984 นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ

63063011985 นางสาวจารุวรรณ จันทร

63063011986 นางสาวธิดาภรณ� ใสโศก

63063011987 นายสงกราน ก่ิงเพชร�

63063011988 นางสาวศิวลักษณ� นาคภาษี

63063011989 นางสาวพัชริดา ทรงเจริญ

63063011990 นางสาววีรดา ลิมปKสวัสด์ิ

63063011991 นายศุภมิตร แหลมหลัก

63063011992 นางสาวสุวนันท� สิทธ์ิจิตตระกูล

63063011993 นางสาวฐณิตา โตSะหวัง

63063011994 นางสาววริญา นาลัย

63063011995 นางสาวจีริสุดา พิมพ�ปรุ

63063011996 นายอาชาคริสต� พรมศรี

63063011997 นางสาวชลิตา แพน�อย

63063011998 นางสาวนันทนา นุ�มนวล

63063011999 นางสาวณัฐนิชา วิลัยการ

63063012000 นางสาวชื่นอนงค� บุญเดช
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63063012001 นางสาวรําพา แร�งเก้ียว

63063012002 นางสาวชนิดา ชูไกรไทย

63063012003 นางสาวพรพิมล ศรีเย็น

63063012004 นางสาวดุสิตา พรหมพิบูลย�

63063012005 นางสาวอรวรรณ นุ�ยเย็น

63063012006 นางสาวขนิษฐา เหลี่ยมมณี

63063012007 นางสาวพนาลักษณ� ขันแก�ว

63063012008 นางสาวชัชชญา นกหงษ�

63063012009 นางสาววรรษวรรณ อภิวัฒนาวา

63063012010 นางสาววิลาวัณย� เข�าผักแว�น

63063012011 นายจีรภัทร เทพไพสรรค�

63063012012 นางสาวปภาวี ถมยา

63063012013 นางสาวอัยลดา เปGนสุข

63063012014 นางสาวสุภัชชา เจริญศิริ

63063012015 นายธีรพงษ� หาญพัฒนากิจ

63063012016 นางสาววริศรา พัฒนาเสวิน

63063012017 นางสาวศุภาพิชญ� เพ็ชรชื่น

63063012018 นายสายัณห� ทัพนันท�

63063012019 นายอนันต� ขุนทอง

63063012020 นางสาวสุกัญญา คงศรี

63063012021 นายธนากร ศรีเมฆ

63063012022 นางสาวจินดาวรรณ ภมรพาณิช

63063012023 นางสาวทิพวรรณ ช�อทองหลาง

63063012024 นายวัชระ มีอาษา

63063012025 นางสาวก่ิงกาญจน� สาธุอยู�ศิริกุล

63063012026 นางสาวพัชราภรณ� ปะธิเก

63063012027 นางสาวศิริกาญจน� เสนาะจิตร�

63063012028 นางสาวสุนิสา จันทรเสนา

63063012029 นายธีรนาฏ ฐานวิเศษ

63063012030 นายวีระ สว�างสุข
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63063012031 นายจักรพันธ� รักษานนท�

63063012032 นางสาวทิพย�ประภา พูลผล

63063012033 นายจักราวุธ ขุมทอง

63063012034 นายอรรคพล เจริญสุข

63063012035 นายชลัช รอดปLญญา

63063012036 นางสาวจันทร�จิรา บุญประดับ

63063012037 นางสาวพัณณิตา พวงอินทร�

63063012038 นางสาวยุภาวรรณ สายสุริยา

63063012039 นายสักก� จุติชอบ

63063012040 นางสาวปทิตตา ชมสมใจ

63063012041 นางสาวสุกัญญา พลายวัน

63063012042 นางสาวธิดารัตน� กําลังมาก

63063012043 นางสาวกาญจนาภรณ� สว�างวงศ�

63063012044 นางสาวมยุรี มิตรเจริญ

63063012045 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาติกานนท�

63063012046 นางสาวกันตภา เทียนเงิน

63063012047 นางสาวฐิติกานต� วโรดม

63063012048 นางสาวกนกวรรณ กิจสวัสด์ิโอสถ

63063012049 นางสาวอุมาพร มีหิริ

63063012050 นายกิตติกร สอนนวล

63063012051 นางสาวศศิธร เสริฐศรี

63063012052 นายอัครพงค� วงศ�ศรียา

63063012053 นายสิทธิพงษ� ประเสริฐชัยโชคดี

63063012054 นางสาวพนมรัตน� ศิริโส

63063012055 นางสาวสุชฎา นาแล

63063012056 นางสาวชลนิชา เลาะลี

63063012057 นายณัฐพล สระทอง

63063012058 นางสาวจุฑาทิพย� แก�วจันทร�ทอง

63063012059 นางสาวพิมพ�นารา สิงห�น�อย

63063012060 นางสาวราศรี อึ้งเส็ง
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63063012061 นางสาวกมลรัตน� ครุฑฉลาด

63063012062 นางสาวรสิกา พรหมคุณ

63063012063 นางสาวราตรีภรณ� รุ�งโชติ

63063012064 นายนิธิพงศ� ชุนท�าไม�

63063012065 นางสาวสถิตาภรณ� ชนะสิทธ์ิ

63063012066 นางสาวชุติภา โอชารส

63063012067 นางสาวดวงใจ กระแจะจันทร�

63063012068 นายปฐมทัต หอมศรีประเสริฐ

63063012069 นางสาวชัชชษา ปะกิระนัง

63063012070 นายวัฒนา พงศาปาน

63063012071 นางสาวกุลวดี ชันพรมมา

63063012072 นางสาวอรยา บุญเกิด

63063012073 นางสาวสุชัญญา อานุภาเวนะวัฒน�

63063012074 นางสาวกวินนา สืบดี

63063012075 นายจตุรงค� นองเนือง

63063012076 นางสาวบุญสิตา ศรีเหรา

63063012077 นายณัฐพงศ� เฟOMองทอง

63063012078 นางสาวกัลยา อินทยุง

63063012079 นางสาวศศิมา สะนิละ

63063012080 นายนพพล มหาราช

63063012081 นางสาวจิตตานันทิ์ ชัยหา

63063012082 นางสาวศุกัญญา คณานันท�

63063012083 นางสาวกนิษฐา ภารกุล

63063012084 นางสาวทาริกา โคตรพรม

63063012085 นายนภสินธุ� สีม�วง

63063012086 นายวงศธร สWัจจเสนีย�

63063012087 นางสาวจริยา แบนขุนทด

63063012088 นางสาวกนกวรรณ ปLญจชัย

63063012089 นายสุกฤษฎ์ิ สุกใส

63063012090 นางสาวแพรวนภา ช�างแกะ
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63063012091 นางสาวพัชราภา เอี้ยววัฒนา

63063012092 นางสาวศิริญา อักษรสาตร�

63063012093 นายปริญญา บูรทิศ

63063012094 นางสาวจีราวรรณ ชะอุ�ม

63063012095 นางสาวอิงกมล คงแก�ว

63063012096 นายศุภลักษณ� บัวที

63063012097 นางสาวอังคณา นฤภัย

63063012098 นายธานาธร ทองน�วม

63063012099 นางสาวพัชรินทร� วิเศษประสิทธ์ิ

63063012100 นางธัญญรักข� มิลาวรรณ

63063012101 นายชนะพงษ� คชเลิศ

63063012102 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุภารัตน� ทัดดี

63063012103 นางปKยะมาศ ลักขษร

63063012104 นางสาวนุชจรีย� ตระการโกวิท

63063012105 นางสาวสุทธนุช คีรีเขต

63063012106 นางสาววรรณพร พรหมมา

63063012107 นางสาวจิราพร ดีศรี

63063012108 นายถาวร พะโน

63063012109 นายสมชาย พอใจไทย

63063012110 นางสาวถิชารีย� ทองกํ่า

63063012111 นางลัดดาวัลย� เศวตภานุวัตร

63063012112 นางสาวจริญญา เปรมกระโทก

63063012113 นางสาวสิรีธร สินสัมฤทธ์ิผล

63063012114 นายนวะบุศย� นาคสมบูรณ�

63063012115 นางสาวปณิดา ผลเสง่ียมศักด์ิ

63063012116 นางสาวนภาศรี ทับที

63063012117 นายสมศักด์ิ เมิดจันทึก

63063012118 นายธนกร วรวงค�

63063012119 นางสาวณัฐมล ทองศาสตร�

63063012120 นางสาวสิโรธร ไทยเจริญ
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63063012121 นางสาวศิระภัสสร แปQนด�วง

63063012122 นายปKยะทัสน� เชิดฉาย

63063012123 นางสาวจิดาภา ปKPนมณี

63063012124 นางสาวสุชาวดี เอี่ยมดี

63063012125 นางสาวหทัยชนก แตงเผือก

63063012126 นางจันทร�เพ็ญ สาตี

63063012127 นายมนตรี นากอก

63063012128 นายอภิสิทธ์ิ แว�นแก�ว

63063012129 นางสาวสุพัตรา ปานสิงห�

63063012130 ว�าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ บุญวาที

63063012131 นางสาวประภากร บัวระย�า

63063012132 นางสาวกัญฐณา ทรวงชัย

63063012133 นางพรรธิภา สะเภาคํา

63063012134 นางสาวจิตตาภา สอนจันทึก

63063012135 นายธีรธรรม คําโสดา

63063012136 นายรัฐภูมิ มูลโคต

63063012137 นางสาวสุชัญญา กูลนฤมิตร

63063012138 นางสาวศุภางค� คิดสม

63063012139 นางสาววรัญญา นาขุม

63063012140 นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน

63063012141 นางสาวรื่นฤดี ลือขจร

63063012142 นายศตวรรษ รัตนิน

63063012143 นายทินกร แดนสามสวน

63063012144 นายอิสระ โพธ์ิทอง

63063012145 นางสาวเพ็ญนภา แสงเพ็ชร

63063012146 นางสาวมัชฌิมา รัตนผล

63063012147 นางวรินพร จําเริญ

63063012148 นางสาวนันท�นภัส น�วภา

63063012149 นายชยุตม� ไพพินิจ

63063012150 นางสาววิลัย รามขาว
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63063012151 นางสาวเบญจมาศ สมศรี

63063012152 นางสาวกรทิพย� คันธี

63063012153 นางสาวสริญญา วันดีราช

63063012154 นายณรงค� สุดใจ

63063012155 นางสาวเสาวลักษณ� เฮงเล�า

63063012156 นางสาวภัทรียา ใหม�คามิ

63063012157 นางสาวจิราวรรณ เหลาทอง

63063012158 นางสาวจิตรา สุวินัย

63063012159 นายพงศธรณ� ลัดดาโชติ

63063012160 นางสาวมยุรี ใบหอม

63063012161 นายอนาวิล เพริดพริ้ง

63063012162 นางสาวจิราภรณ� แซ�ต้ัง

63063012163 นางสาวธัญวรัตม� แก�วแสนเมือง

63063012164 นายสหรัฐ สง�าวงศ�

63063012165 นางสาวมารยาท จันทร�ศรี

63063012166 นายอดุลย�ศักด์ิ เชิดโคกสูง

63063012167 นางสาวปานทิพย� สีงาม

63063012168 นางสาวรุ�งจิตร อารีรอบ

63063012169 นางสาวสุกัญญา ชาญประโคน

63063012170 นายคฑาวุธ แสงมาศ

63063012171 นางสาวสุมล พรหมมารักษา

63063012172 นายพีรพงศ� วงค�กุ�น

63063012173 นางสาวพิชชาอร แก�วประเสริฐ

63063012174 นางสาวธัญลักษณ� สุขถนอม

63063012175 นางสาวพรทิพย� พงษ�สีดา

63063012176 นายพีระพงษ� วรภัทร�ถิระกุล

63063012177 นายกฤษดา สิงห�คํา

63063012178 นางสาวบงกชกร พุทธรักษา

63063012179 นางสาวอริสรา คุระจอก

63063012180 นางสาวเกศินี ปLญญะบูรณ�
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63063012181 นายเจนวุฒิ ศุภมิตรโยธิน

63063012182 นายภาสกร ทองชะฎา

63063012183 นางสาวสาวินี คล�ายพิมพ�

63063012184 นายพงษ�ศักด์ิ อยู�คง

63063012185 นางสาวสุนาพร ปQอมงาม

63063012186 นายวัชระ ประดุจพรม

63063012187 นางสาววรัญญา ศรีลัดดา

63063012188 นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น

63063012189 นายภานุวัตร สุขเทพ

63063012190 นายธนกฤต เถ่ือนสุวรรณ�

63063012191 นางสาวธนญา จ้ีพันดุง

63063012192 นางสาวสุรี รัตน� โสตพิพ รรณ� 

63063012193 นางสาววาสนา พูลผล

63063012194 นางสาวกนกพร ผารัตน�

63063012195 นางสาวกชกร พุทธไทย

63063012196 นายชญาดา วงศ�ทอง

63063012197 นางสาวจรรยานุช บุตรวงค�

63063012198 นางสาวอิสรียา อัสอารี

63063012199 นางสาวพรพรรณ ชิณราด

63063012200 นายสายชล ดิษฐวงศ�

63063012201 นางสาวรัชฎาพร ทองประเสริฐ

63063012202 นายพสุพัทธ� เทพกอม

63063012203 นางสาวกาญจนาวดี ด�านกลาง

63063012204 นางสาวณัฐชา เจริญใหญ�

63063012205 นางสาวปKยะพร พันธุระ

63063012206 นางสาวกรณิศ ชุ�มทรวง

63063012207 นายอธิเมศร� คําภู

63063012208 นางสาวพัชริตา ใจกล�า

63063012209 นางสาววิภา บุตรเสน

63063012210 นางสาวสุพิมนต� คํามา
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63063012211 นางสาวรินรดี คชสาร

63063012212 นายมนตรี เง�าสงค�

63063012213 นางสาวจิรัฏฐญา กล่ําบุญสวัสด์ิ

63063012214 นายสถิตย� เสนาชุม

63063012215 นางสาววรรณยภรณ� บัวลอย

63063012216 นางสาวจุฑามาศ รันนะโคตร

63063012217 ส.ต.ต.ศุภกานต� อินทนนท�

63063012218 นายสุวิชชา ชื่นอารมณ�

63063012219 นายบุญฤทธ์ิ ตุ̂ยเจริญ

63063012220 นางสาวนิภาวรรณ ใจศิริ

63063012221 นางสาวอมรรัตน� สมัครสิกิจ

63063012222 นายศักด์ิเศวต เศวตเวช

63063012223 นางสาวจิราพร สุดจันทร�

63063012224 นางสาวสุภาพร หลักทรัพย�

63063012225 นายศตวรรษ ประภาศิริ

63063012226 นางสาวลลิตา ใจอุ�น

63063012227 นางราณีย� สมดี

63063012228 นางสาวนิตยา อ�อนละม�อม

63063012229 นางสาวรุ�งฤดี นาคสีทอง

63063012230 นางสาวพนิชนารถ จ̂ายเจริญ

63063012231 นางจินดาบุศย� มนต�กสิสูตร

63063012232 นายทรงพล โพธ์ิศรี

63063012233 นางสาววนารี พรมรักษ�

63063012234 นางสาวชลธิชา รอดรัตน�

63063012235 นางสาวปรียาภรณ� โตเจริญ

63063012236 นายเอกพันธ� อ�อนทอง

63063012237 นางสาวปรางค�สุดา อร�ามเรือง

63063012238 นายอาทิตย� โพธ์ิวัน

63063012239 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีอิทธิยาเวทย�

63063012240 นางสาวเฉลิมพร มูลดี
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63063012241 นางสาวอรปวีณา แช�มสา

63063012242 นางสาวอารยา สนิทลุน

63063012243 นางสาวศิรินาถ ศรีสนธ์ิ

63063012244 นางสาวสิราวรรณ พิลารัตย�

63063012245 นางสาวจุรีรักษ� อินตSะปLญญา

63063012246 นางสาวชิดชนก พรมนิล

63063012247 นางเมทินี ฮิลล�

63063012248 นายปKยพงษ� เกตุภูงา

63063012249 นางสาวญาณิศา มีพงษ�

63063012250 นางสาวบุณยนุช เรืองสุข

63063012251 นางสาวนพรัตน� นิราศ

63063012252 นายเอกชิต โพธ์ิพลับ

63063012253 นายคงศักด์ิ สง�าวงศ�

63063012254 นางสาววราพร ลิทธิสอน

63063012255 นายณัฐปคัลปX ยุทธารักษ�

63063012256 ว�าที่ร�อยตรีมนัส พุทธวงค�

63063012257 นางสาวสุกัญยา ปลีบุตร

63063012258 นายนฤเบศญ� เมฆงาม

63063012259 นางสาวพิมพ�วรีย� อิ่มเจริญ

63063012260 นางสาวชนิษฐา ศรีระษา

63063012261 นางสาวกมลรัตน� มีทิพย�

63063012262 นางสาวประภัสสร นิลชิต

63063012263 นายวิวัฒน� สินเธาว�

63063012264 นางสาววิสารัตน� เจริญวงศ�

63063012265 นายฤทธิชัย ชุมแก�ว

63063012266 นายคมกริช วิมล

63063012267 นางสาวนภารัตน� ผ�องศรีใส

63063012268 นางสาวสุกัญญา เหมือนพร�อม

63063012269 นางสาวสุภาภรณ� วันเชียง

63063012270 นายรัชพล ล้ําเลิศ
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63063012271 นางสาวญาธนาตย� รัตนะนาวา

63063012272 นางสาววรัญญา รุ�งสาย

63063012273 นางสาวณัฐนิชช� เอมโอด

63063012274 นางสาวอนันต�นภา ต�ออาษา

63063012275 นางสาวศิริญญา แก�วเจริญ

63063012276 นางสาวขวัญฤดี จันทร�พุ�ม

63063012277 นางสาวรุ�งอรุณ สัญญวิรัตน�

63063012278 นายกิตติคุณ บัวทอง

63063012279 นางสาวเปมิกา ซุ�นเเต�

63063012280 นางสาวกมลรัตน� จันทนาม

63063012281 นางสาวพนิดา บุญเกิดมา

63063012282 นางสาวพวงชมพู ประเสริฐศรี

63063012283 นางสาวธีรารัตน� เจียมตน

63063012284 นางสาวกานต�ติมา บุญวงศ�

63063012285 นางชลิสา ประยูรสุข

63063012286 นางสาวศิริลักษณ� สังเวช

63063012287 นางสาวรัชฎากร เจริญกุลผล

63063012288 นายสหฤทธ์ิ หลําเจริญ

63063012289 นางสาวสุรัฐณา เฮ�าบุญ

63063012290 นางสาวสุธิดา ศิริโวหาร

63063012291 นายเทวนพเดช ภาคไชย

63063012292 นางสาวศิริพร ทองมี

63063012293 นายนุกูล พ�นทุกข�

63063012294 นางสาวภัทราภรณ� วิเศษรินทอง

63063012295 นายสมเกียรติ แสนทวีสุข

63063012296 นางสาวชลธิชา บุษดีวงศ�

63063012297 นางสาวสุนันทา งามเชย

63063012298 นางสาวกันตนา แก�วอินตา

63063012299 นางสาวกมลรัตน� ซ้ิมเทียม

63063012300 นายพรชัย จันทร�สุริยา
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63063012301 นางสาวธนิดา ปQอมเรือง

63063012302 นายอธิบดี บุญยไพศาลเจริญ

63063012303 นายปกรณ� เอี่ยมทอง

63063012304 นายศรัญZู ปKยสุขเกษม

63063012305 นางสาวผุสดี ศรีธีระเนตร

63063012306 นายไตรรัตน� ศรีสุพรรณ

63063012307 นางสาวจิณณ�ณิชา พงษ�ดี

63063012308 นายภัทรพงษ� เรืองศรี

63063012309 นายอาทิตย� คาน

63063012310 นางสาวทินัดดา บุราคร

63063012311 นางสาวปภารัตน� อ�อนแย�ม

63063012312 นางสาวญานิลย� คําดี

63063012313 นางสาวชุติมา คําศรีเมือง

63063012314 นายอดิรัตน� แสนมณี

63063012315 นางสาวอุบลวรรณ ทองน�อย

63063012316 นางสาววรรณวิสา อินทร�ประเสริฐ

63063012317 นางสาวสาริกา บุญงาม

63063012318 นางสาวชลิดา รัตนบุตร

63063012319 นายธนาดล วรรณพิรุณ

63063012320 นางสาววัชรี นิยมพงษ�

63063012321 นางสาวจิราพัชร พุทธทอง

63063012322 นางสาวอาทิตยา บุญสว�าง

63063012323 นางสาวเสาวณีย� วาจาสิทธ์ิ

63063012324 นางสาวอัญชิสา เหมือนนาท

63063012325 นางสาวปรียาภรณ� จรแก�ว

63063012326 นางฐิตาภา ย�อยอัด

63063012327 นางสาววรัชยา ศรีลาศักด์ิ

63063012328 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิงาม

63063012329 นายรัฐกิตต์ิ กล�อมขาว

63063012330 นายติธินนท� ผิวสูงเนิน
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63063012331 นางสาวหัสยา พรหมเจริญ

63063012332 นายธนัช แสงวัฒนะรัตน�

63063012333 นางสาวละมัย พานิชย�

63063012334 นายสหรัฐ พุ�มพวง

63063012335 นางสาววิไลภรณ� สุจริต

63063012336 นายสาคร คล�องดี

63063012337 นางสาวญาสุมินทร� ภูมิอินทร�

63063012338 นางสาวดรุณี นนทจิตต�

63063012339 นางสาวยุพิน ทัศน�จันดา

63063012340 นายธีระ กันคล�อย

63063012341 นายสันติ ดวงแก�ว

63063012342 นางสาวลลิล โพธ์ิศรี

63063012343 นางสาวกชกร นุตาลัย

63063012344 นายนพรัตน� ชํานาญกิจ

63063012345 นางสาวแสงนภา ภูมีทอง

63063012346 นายสมควร นามเดช

63063012347 นายสุขสันต� สว�างโรจน�

63063012348 นางสาวเนติกานต� ศรีโยธา

63063012349 นายศรัณย� มีผล

63063012350 นางสาวปนัดดา แดงดี

63063012351 นางสาววัชรมาศ ม�วงแก�ว

63063012352 นางสาวศรีรัตน� ประคองวงค�ศรี

63063012353 นางสาววาสนา เกาะแก�ว

63063012354 นางสาวปรารียา บารอเฮม

63063012355 นางสาวธิดารัตน� ตาลพันธุ�

63063012356 นายสุทธิพัฒน� ศิริรัตน�

63063012357 นายณัฐนนท� รอดสุทธ์ิ

63063012358 นางสาวสุภิญญา พากเพียร

63063012359 นางสาวอุมาพร แสงจรัสวงษ�

63063012360 นางสาวชไมพร แมสันเทียะ
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63063012361 นางสาวธัญญารัตน� โสภางค�

63063012362 นายทศวัฒน� ทรารักษ�

63063012363 นายสุวัฒน� ชํานาญ

63063012364 นางสาวพานญาฎา พานทอง

63063012365 นางสาววลีพร ขวัญม่ิง

63063012366 นางสาวปาลภัสสร� ทองสุข

63063012367 นางสาวปารณีย� ณ นคร

63063012368 นางสาวขวัญสกุล มิบุญมี

63063012369 นางสาวนลณีย� ภิลาลึก

63063012370 นางสาวมิรันตี พิมพ�เพชรสุทธิ

63063012371 นางสาวปุญญิศา หันตรี

63063012372 นางสาวอาริยา กุสลาศรัย

63063012373 นางสาวพิมพ�วลัย เล�าประเสริฐศรี

63063012374 นางสาวธนาภรณ� พูลสิทธ์ิ

63063012375 นางกอบการ สมวิทูร

63063012376 นางสาวพรทิพย� สมบูรณ�

63063012377 นางรสริน ลังกาพินธุ�

63063012378 นางสาวสายฝน สิงหชาติ

63063012379 นางสาวอุไรลักษณ� สีทาไข

63063012380 นายปวัตน� บุตรเอก

63063012381 นางสาวพรสุดา หมัดตานี

63063012382 นางสาวรัชณีกร อินทสุข

63063012383 นางสาววิภาพร ขุ�มด�วง

63063012384 นางสาวดวงดาว เพ�งกิจ

63063012385 นายณัฐวุฒิ บุญหรรษา

63063012386 นางสาวคณาลัย ไชยนัด

63063012387 นายศักราช ชาเนตร

63063012388 นางสาวอารยา ผลสุข

63063012389 นางสาวสุภาวรรณ แสนสระ

63063012390 นายภานุวัฒน� วัชระพัฒนพงษ�
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63063012391 นางสาวสุพรรณี ปKยะวงศ�

63063012392 นางสาวจารุวรรณ สิงหา

63063012393 นางสาวสุจิตรา สุคนธวงศ�

63063012394 นายเกียรติศักด์ิ วิริยะสุ

63063012395 นายเกียรติศักด์ิ สร�อยละเอียด

63063012396 นายพงศ�อนันต� กุชโร

63063012397 นางสาวพนัดดา วงวิลาศ

63063012398 นางสายฝน แสงอ�อน

63063012399 นางสาวภัWWWWสสรา สิริวิบูลย�ผล

63063012400 นายธุวานันท� หนูแก�ว

63063012401 นางสาวลดาวัลย� กาวิโล

63063012402 นางสาวสุภนิดา ศรีทอง

63063012403 นางสาววริษฐา แก�วศรี

63063012404 นายตาล แสวงศรี

63063012405 นายณฐกร พีรวัฒน�ธิกุล

63063012406 นางสาวเกศินี จงกิจ

63063012407 นางสาวนริศา อมรึก

63063012408 นางสาวฐิติมา ถ่ินทวี

63063012409 นายณัชพล เฉยชิต

63063012410 นางสาวสุปราณี จันตราพรมราช

63063012411 นางสาวสิริรัตน� ทิพเจริญ

63063012412 นางสาวกมลรักษ� ศรีเมือง

63063012413 นางสาวศิริวรรณ รอดเกตุกุล

63063012414 นางสาวจินตนา นากุดนอก

63063012415 นางกรรณิกา คําแก�ว

63063012416 นางขวัญเรือน หมายทรัพย�

63063012417 นายณัฐวุฒิ บรรเทา

63063012418 นางสาวธนาภรณ� อุดคําเที่ยง

63063012419 นางสาวพิมพ�ประภา เตจาคํา

63063012420 นางสาวทิฆัมพร ขามโคง
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63063012421 นางสาววิภาวี กลั่นเจริญ

63063012422 นายเรืองศักด์ิ กลิ่นจันทร�

63063012423 นายอิสระ ตัณเจริญพานิช

63063012424 นายขจรศักด์ิ พยัคฆวงศ�

63063012425 นางทัศนียา ทองศรี

63063012426 นางสาวนุชนาถ มานะกิจ

63063012427 นางสาววชิรญาณ� อิ่มทะเล

63063012428 นางสาวนันทพัทธ� นาคะ

63063012429 นางสาวชมพิชชา มุ�งจงรักษ�

63063012430 นางสาวลัดดาวัลย� เอี่ยมอ�อน

63063012431 นางสาววาธิณี เกียรติลุนสงฆ�

63063012432 นางสาวสินีนาถ พุทธรักษ�

63063012433 นางสาวสุดารัตน� จึงเจริญ

63063012434 นางสาวอภิรดี เดชพิทักษ�

63063012435 นางสาวบุษยรัตน� อ�อนมา

63063012436 นางสาววรนัญญา เรืองเดช

63063012437 นายจิราวัฒน� ศรีประเสริฐกุล

63063012438 นางสาวธนพร ห�างวงค�

63063012439 นางสาวอมรรัตน� พ�วงแพ

63063012440 นางสาวกชกร เทอดเกียรติกุล

63063012441 นางสาววิภาศิริ ขุนพลช�วย

63063012442 นายการัณ รุ�งเรือง

63063012443 นางสาวภัทรสุดา สินธุสุวรรณ

63063012444 นายชวาล พรรคเจริญ

63063012445 นางสาวชัชรียา สังข�ชุม

63063012446 ส.ต.ต.สุริยา สร�อยแม�น

63063012447 นางสาวพรนภา ศิลปการบวร

63063012448 นางสาวจรัสศรี สื่อตระกูล

63063012449 นางสาวสุปภาดา สังข�บัวสี

63063012450 นางสาวสุนันทา แสงคํา
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63063012451 นางสาวศรุตา ใยรัก

63063012452 นายธนกฤต ธฤษวรรณ

63063012453 นางสาวอโนชา วันจีน

63063012454 นางสาวอารยา เข็มวรรณ�

63063012455 นางสาวกัญญ�ชิสา เพียรกสิโภคิน

63063012456 นางประภาพร แสงเกิด

63063012457 นายรณรงค� เข่ือนทอง

63063012458 นางสาวจันทิมา ตรีเนตร�

63063012459 นายนพคุณ เต็มราม

63063012460 นางสาววิรัลกาญจน� พรหมอภิรักษ�

63063012461 นายธนบดี รอดภัย

63063012462 นางสาวพวงแก�ว โกโสม

63063012463 นายปรเมธ จ�อยศิริ

63063012464 นางสาวศิริวรรณ ประทุมวงศ�

63063012465 นางสาวธนัญญา เรืองวินิตวงศ�

63063012466 นายกิติพงศ� ทิพย�รักษา

63063012467 นายอัครวินท� โฉมทอง

63063012468 นางสาวณมณ ศรีสว�าง

63063012469 นายมัฆวาน ศรีกุล

63063012470 นางสาวณษมน คําโสด

63063012471 นางสาวรพีพร ฟQอนบําเรอ

63063012472 นางสาวจุฑารัตน� นามบุญ

63063012473 นางสาวอลิษา มูฮําหมัดอารี

63063012474 นางสาวราชาวดี หาญพิศาลกิจนุกูล

63063012475 นางสาวนิรณา เพ�งพิศ

63063012476 นางสาวกาญจนา บุญรักษา

63063012477 นางสาวศุภรัตน� ราชเกิด

63063012478 นางภัทธิรา ทองอร�าม

63063012479 นายวีระศักด์ิ สอนพรม

63063012480 นางสาวจิราพัชร ทุมทอง
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63063012481 นายวีรพล ปLญญาย่ิง

63063012482 นายสุพ จน� ดําหมัด

63063012483 นางสาวเมธาวี ดวงประทุม

63063012484 นางสาววราพร สุริยะวงศ�

63063012485 นางสาวนภาพร พรเฉลิมพงศ�

63063012486 นางสาวน้ําทิพย� เทียนทอง

63063012487 นายชาญณรงค� นิลไสล

63063012488 นางสาวอาภาภัทร ปKPนทอง

63063012489 นายวุฒิชัย วสุวิทย�

63063012490 นางสาวปาลิน พิชัยรัตน�

63063012491 นางสาวธนัญญา นาแหลม

63063012492 นางสาวสุวัฒนาวดี อับดิน

63063012493 นางสาวภาวิตรี อยู�อุ�นพะเนาว�

63063012494 นายณัฐดนัย อิสารพายุ

63063012495 นางสาวรภัสศา ลิ้มประสิทธิศักด์ิ

63063012496 นางสาวศิรินภา ยืนยงค�

63063012497 นางสาวบุญญรักษ� กูลศิริ

63063012498 นายปวริศร� อุดมศักด์ิ

63063012499 นางสาวปKยะดา ภิรมย�กุล

63063012500 นางสาวชนัญญา พรหมหู

63063012501 นางสาวสุนิษา คะสุวรรณ�

63063012502 นางสาวทัศนีย� วันทอง

63063012503 นายภูวนาถ พานแก�ว

63063012504 นายอนันต� พันที

63063012505 นางสาวสมปราถนา ฝLPงขวา

63063012506 นายพชระ สุขสมบูรณ�

63063012507 นางสาวฐิติดา คลังสินธ�

63063012508 ว�าที่ ร.ต.อิศเรศ พูลดําริห�

63063012509 นางสาวกนกวรรณ นุ�มสารพัดนึก

63063012510 นางสาวนุศรา เสรีธรรม
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63063012511 นางสาวสาวิตรี พันธ�สน

63063012512 นายเชวงวิทย� จรัสแผ�ว

63063012513 นางสาวชนากานต� แสนสุข

63063012514 นางสาวอัญชลีพร เทียงเป

63063012515 นางสาวอาภัสสร แฝงพงศ�

63063012516 นางสาวศรัญรัตน� แสวงศักด์ิ

63063012517 นายศราวุฒิ สมสวัสด์ิ

63063012518 นางสาวสุพัตรา จันทศรี

63063012519 นางสาวช�อลัดดา โทนหงษา

63063012520 นายศราวุธ เปQาทอง

63063012521 นางสาวขวัญชนก ศรีสุข

63063012522 นางสาวน้ําฝน แสงนวล

63063012523 นางสาวปราณี ใจอุ�น

63063012524 นางสาวอาวิษฎา สีมาพล

63063012525 นางสาวสมฤทัย นวลผ�อง

63063012526 นางสาวณัฐนลิน อรุณสวัสด์ิ

63063012527 นายภูวดล จําปาทอง

63063012528 ว�าที่ร�อยตรีกฤติวิทย� เทพรักษา

63063012529 นายวิชญพนธ� ปQอมงาม

63063012530 นายอนุศักด์ิ ศรีมูล

63063012531 นางสาวชุลีพร พ�นธาตุ

63063012532 นางสาวฟQารุ�ง หม่ืนคิด

63063012533 นายศรัญZู วงค�ฝ]ายแดง

63063012534 นางสาวพรรณธิภา เดชสา

63063012535 นางสาวกนกพรรณ มานะวะ

63063012536 นายวีรพงษ� ยอดยศ

63063012537 นางสาวอริสา โกทัน

63063012538 นางดวงสมร ไชยศิริโชต

63063012539 นางสาวชนิกา สุชัยชิต

63063012540 นางสาวสุนิตา นาดสูงเนิน
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63063012541 นางสาวดวงกมลธร เอี่ยมจันทร�

63063012542 นายคชพงศ� โตมาตร�

63063012543 นายชยณัฐ สงวนศักด์ิ

63063012544 นายภควัฒน� อินทะแสง

63063012545 นางสาวภัทรวดี รัตนสาร

63063012546 นายทรงพล ลาภดิลกกุล

63063012547 นางสาวพรพนา ทองปรุง

63063012548 นางสาวกรรณิการ� อินตSWะคํา

63063012549 นางสาวอัญชรีญา ย่ิงสุข

63063012550 นางสาวรัชดาภรณ� ใบกว�าง

63063012551 นางสาววารีรัตน� ศรีฉํ่า

63063012552 นางสาวสุมิตรา หอมหวาน

63063012553 นางสาวพูนสุข ลาเลิศ

63063012554 นางสาวณัฐณิชา เข็มเพ็ชร

63063012555 นางสาวศรินยา หมัดสะริ

63063012556 นางสาวเขมิกา อินทํา

63063012557 นางอุทุมพร ลีวงค�ศักด์ิ

63063012558 นางสาววิสสุตา ฤทธิขันธ�

63063012559 นางสาวกรกนก ทองทับ

63063012560 นางสาวสุชาดา กองไชย

63063012561 นายวีรยุทธ พิศนอก

63063012562 นางสาวเกษราภรณ� โชติทWินวัฒน�

63063012563 นายวรายุทธ สร�อยมี

63063012564 นางสาวกนิกนันต� สิงห�แจ�ม

63063012565 นายธีรศานต� ก�อนแพง

63063012566 นายธีรศักด์ิ แก�วท�าแค

63063012567 นางบํารุง เพชรพล

63063012568 นายชาติพยัคฆ� ไชยหงษ�

63063012569 นายศุภวัตฒ� โคตรทิพย�

63063012570 นายเกริกศักด์ิ โภคา
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63063012571 นายพีรยุทธ ดีสว�าง

63063012572 นางสาวปKยะกาญจน� สําราญจริง

63063012573 นางสาวนาวินดา สิงห�โค

63063012574 นายวิทวัส นัยนานนท�

63063012575 นางสาวกนกพร เขียวสอาด

63063012576 นางสาววรัญญา นิราช

63063012577 นางสาวเพ็ญศิริ บริบูรณ�

63063012578 นางสาวสุธิดา บุญน�วม

63063012579 นายมณฑล สุนลี

63063012580 นางสาววิไลวัลย� หารธงชัย

63063012581 นางสาวเสาวรส แสวงไพศาล

63063012582 นางสาวนิสาพร กุดหอม

63063012583 นายปณพตล จูประสงค�ทรัพย�

63063012584 นางสาวสลิลทิพย� มินาลิน

63063012585 นายชิษณุพงศ� วิลัยพันธ�

63063012586 นางสาวรสิตา ภาคาม

63063012587 นางสาวนิภาพร อินแหลง

63063012588 นายธีระวุฒิ สวันนา

63063012589 นางสาวเรนุมาศ ทองแดง

63063012590 นางสาวพรทิพย� เสียงเจริญ

63063012591 นายศุภกร กันธิมา

63063012592 นางสาวอุษณี อุณหเมทนีดล

63063012593 นางสาววิมลศรี ปรุดรัมย�

63063012594 นางสาวพิชามญชุ� แก�วหล�อ

63063012595 นายพิชัยลักษณ� แสงจันทร�

63063012596 นายสหรัฐ อ�างแก�ว

63063012597 นางสาวอารียา หงษ�พรหม

63063012598 นางสาวกัญชลี พ่ึงพา

63063012599 นางสาวจิรนันท� พุธชุมแสง

63063012600 นางสาวจริยา ภูแช�มโชติ
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63063012601 นางสาวผัลย�สุภา หงษ�สกุล

63063012602 นางสาวสุคนธเนษฐ� เตชะสิทธ์ิคุณ

63063012603 นางสาวปุณิกา กาพิมาย

63063012604 นางสาวณัฐปภัสร จันทระ

63063012605 นางสาวจุธาภัค วงษ�หอย

63063012606 นางสาวสุมิตรา วุฒิเสลา

63063012607 นางสาวณัฐกุล คําสุข

63063012608 นางสาวญาณิศา เจริญสุข

63063012609 นางสาวสุวิมล กันทะนนท�

63063012610 นายดําริห� ทรายทอง

63063012611 นายบรรยากาศ ประกอบการ

63063012612 นางสาวกิตติยาพร สุพรรณ�

63063012613 นางสาวแก�วฟQา ทองอ�วม

63063012614 นางสาวพิชชาภรณ� เกติยะ

63063012615 นางสาวรัตติกาล คุ�มทอง

63063012616 นางสาวมนัสชนก กาศคําสุข

63063012617 นางสาวณภัสสรณ� ศิระบุญญรัศม์ิ

63063012618 นายเฉลิมเกียรติ เกตุดี

63063012619 นางสาวจิราภรณ� อินทวงศ�

63063012620 นางสาวศิริประภา ใจจง

63063012621 นางสาวดวงตา เกษประยูร

63063012622 นางสาวชนกพร หม่ืนชํานาญ

63063012623 นางสาวพรรณี ยอดคีรี

63063012624 นายวิศรุต ปานกลีบ

63063012625 นางสาวบุณณะ การะเกตุ

63063012626 นายพงษ�ศักด์ิ หัสกรรจ�

63063012627 นางสาวมัลลิกา ศรีทอง

63063012628 นางสาวศิริพร บุญมาก

63063012629 นายธนกฤต ตรีเดช

63063012630 นางสาวพรสุดา ม่ังมูล
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63063012631 นายมาโนชย� บุญเสริม

63063012632 นางสาวพลอยไพลิน พัตรทับทิม

63063012633 นางสาวพรทิพย� ย้ิมสงบ

63063012634 นางสาวเบญจวรรณ ปQอมมณี

63063012635 นายธวัชรัตน� พงศ�ประยุทธ�

63063012636 นางสาวปรียานุช เอี่ยมสอาด

63063012637 นางสาวภัทราภรณ� ราชพัด

63063012638 นายกษิดิศ ปKยฉัตรโรจน�

63063012639 นางสาวพิมพ�ลภัส เนียมนพ

63063012640 นางสาวชลาลัย พ�วงสวัสด์ิ

63063012641 นางสาวขนิษฐา อินทรสิทธ์ิ

63063012642 นางสาวสุนิสา ชูบัวแก�ว

63063012643 นางสาวกมลทิพย� วรชาติตระกูล

63063012644 นางสาวกัญญาภัทร รอตศิริ

63063012645 นายเอกภพ หม่ืนอภัย

63063012646 นางสาวบุญขวัญ คิดสม

63063012647 นายขจรเดช จากทอง

63063012648 นางสาวอธิราภรณ� องคต

63063012649 นางสาวยุภา สอนแก�ว

63063012650 นางสาวฐิติเมตต� จรเอียด

63063012651 นายตรีรัตน� พงษ�ไพโรจน�

63063012652 นางวิจิตรา สินธุชาติ

63063012653 นางสาววนัสศนิตา น�อยใจดี

63063012654 นายวุฒิพงศ� สุวรรณชะนะ

63063012655 นางสาวณัฐชา ภูมิภานิชย�

63063012656 นางสาวจันทร�ฉาย กาฬภักดี

63063012657 นายมนัสนันท� มานพ

63063012658 นายธีระวิทย� รัตนนท�

63063012659 นางสาวสุนันทา ใจตรง

63063012660 นางสาววันทนา แจ�งกระจ�าง
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63063012661 นางสาวนิรมล มโนรถจตุรงค�

63063012662 นางสาวธนิฏฐา ศรีขวัญเจริญ

63063012663 นางสาวสุฑามาศ อัมรินทร�

63063012664 นางสาวปณิดา หาญรบ

63063012665 นางสาวศิริวิกาญจน� ศิริวัฒน�

63063012666 นางสาวสุดารัตน� กําลังเขียว

63063012667 นางสาวปKยวรรณ นาคทองดี

63063012668 นายอภินันท� ทันกุหลาบ

63063012669 นายฐิติพงษ� อยู�สันเทียะ

63063012670 นางสาวนรินทร� รัตนเลิศ

63063012671 นางสาวปริญญาพร แย�มกลิ่น

63063012672 นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง

63063012673 นางสาวสุพัตรา รัตนะ

63063012674 นางสาวพัชรี ทองคํา

63063012675 นางสาวชัชฎาพร ทองดี

63063012676 นางสาวนิศารัตน� ปKนะลา

63063012677 นางสาวชไ มพร ทิพรอด 

63063012678 นายวริทธ์ิธร วินิจธรรม

63063012679 นายอินทัช คงเจริญ

63063012680 นายธนพล โตSะทอง

63063012681 นางสาวปณัชชา ธนภัคสุนทร

63063012682 นางพัชมา ตรีพลอักษร

63063012683 นายเจนณรงค� บัวน�อย

63063012684 นางสาวจุฑามาศ อินทพันธุ�

63063012685 นางสาวปKPนประดับ ประดับคํา

63063012686 นางสาวปรียภัสสร� โพธิดก

63063012687 นายบารมี หงษ�เวียงจันทร�

63063012688 นางสาวสาริกา สุตาขัน

63063012689 นายกุลทอง สมบัติ

63063012690 นางสาวสุดารัตน� ภูศรี
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63063012691 นางสาวพัฒน�นรี ไกรพุฒิพัฒน�

63063012692 นางสาวสิริลักษณ� ซุยคง

63063012693 จ.ส.ต.สิทธิโชค บรรลุ

63063012694 นางสาวกมลวรรณ ไชยมงคล

63063012695 นางสาวนภาดล โชคสมบูรณ�กุล

63063012696 นายวสันต� แก�วละมุล

63063012697 นายธนวัฒน� จันมา

63063012698 นายพีระพงศ� สมใจ

63063012699 นางมลิวรรณ� อ�อนภูเขา

63063012700 นางสาวประภาวรรณ ชุมวรรณ�

63063012701 นางสาวจินตนา คํามุก

63063012702 นางสาวศรัญญา คาจะโปะ

63063012703 นางแสงอรุณ กมลรัมย�

63063012704 นางสาวณัฐฎาพร สถิตย�

63063012705 นางสาวกรรณพรรณ ชํานาญยนต�

63063012706 นายสัจพล เจริญผล

63063012707 นายธีรวิทย� กุดนอก

63063012708 นางสาวคณิตตา นันทวาทิต

63063012709 นางสาวทัศนีวรรณ ชุ�มชูจันทร�

63063012710 นายวิฆเนศวร� สว�างสุข

63063012711 นางสาวกานต�สินี สังข�ชุม

63063012712 นายวงศกร พฤกษะศรี

63063012713 นางสาวสมฤทัย ใจครุฑ

63063012714 นางสาวอธิชา นาคเถ่ือน

63063012715 นางสาวปรียามน บุญสินชัย

63063012716 นางสาวศิริลักษณ� แกล�วกล�า

63063012717 นางสาวอทิตยา ศรีสอาด

63063012718 นายเกริกเกียรติ แก�วมี

63063012719 นายนริส อําพร

63063012720 นายสุวทันยู นิจกรรม
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63063012721 นางสาวจิรวรรธ อโนดาษ

63063012722 นางสาวจิราพร อุปชา

63063012723 นายณัฐชนน คํายา

63063012724 นางสาวกาญจนาพันธ� กุลบุตร

63063012725 นางสาวลลิดา แสงใส

63063012726 นายภูมิรัตน� ไชยรัตน�

63063012727 นายภูมิภัทร มีรัตน�

63063012728 นางสาวพัชรีพร เฮียงโปQง

63063012729 นางสาวกาญจนา เอี่ยมโอด

63063012730 นายเกรียงศักด์ิ สระหนองห�าง

63063012731 นางสาวชนัญชิดา ปวนตา

63063012732 นางสาวพัชราภรณ� วันประเภา

63063012733 นางสาวพรทิพย� เผือกพูลผล

63063012734 นางสาวจุฑามาศ ย่ิงยง

63063012735 นายอนุพงศ� ยะหัตตะ

63063012736 นางสาวรติรัตน� พิมพ�ดีด

63063012737 นางสาวเสาวนีย� ยงสวัสด์ิ

63063012738 นายจีรศักด์ิ ดวงประโคน

63063012739 นางสาวพัชรี รอดสั้น

63063012740 นางสาวชฎาภรณ� งามสุรเกียรติ

63063012741 นางสาวปLณณพร กลิ่นศรีสุข

63063012742 นางสาวสมฤทัย รักสัตย�

63063012743 นางสาวสุวรรณา ชัยสุนทร

63063012744 นางสาววาสิณี กวยทอง

63063012745 นางสาวสุธาสินี อบแสง

63063012746 นางสาวมนัสมนต� กล่ําแดง

63063012747 นางสาวสุจิตรา กองแก�ม

63063012748 นายภูวเนศวร� ขาวผ�อง

63063012749 นางสาวปKยนันท� ไล�กระโทก

63063012750 นางสาวจิตปาลี วนิชธัญญาทรัพย�
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63063012751 นางสาวปKณฑิรา สว�างเวียง

63063012752 นางสาวอรวดี ดิษโสภา

63063012753 นายจตุรนต� อนันตกุล

63063012754 นายจักรพงษ� ยอดจิตร

63063012755 นางสาวศิริพร พันธุระ

63063012756 นางสาวชุติมา จิตรจําลอง

63063012757 นางสาวสุชาดา เรืองศาสตร

63063012758 นางสาวพรรณรัตน� พงษ�เจริญ

63063012759 นายอานนท� กุลจารุสรรพ

63063012760 นางสาววิจิตรา นันรักษา

63063012761 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร�ดี

63063012762 นางสาวลินดา โยธาคึก

63063012763 นางสาวกัลยาณี แก�วไทย

63063012764 นางสาวพัชรินทร� อานุภาพไตรรงค�

63063012765 นางสาวณิชารีย� ชูเมฆ

63063012766 นางสาวศศิธร มะลิขาว

63063012767 นางสาวชญาน�ณัทธ� สิงห�บุญมี

63063012768 นางสาวพลอยไพลิน ช�างตรี

63063012769 นางสาวมิรันตรี จันทร�แสนตอ

63063012770 นายสุนทร จิตกลาง

63063012771 นางสาวสัชฌุกร จันทรางกูล

63063012772 นางสาวชลิสา ปKPนสถาพร

63063012773 นางสาวสุพัตรา น�อยเสน

63063012774 นางสาวนฤมล ทิพกานนท�

63063012775 นางสาวนันทินา ยาแก�ว

63063012776 นายวชิระ เทียนบุตร

63063012777 นางณัฐมน น�อยลี

63063012778 นางสาวสุนิตา เหลาชัย

63063012779 นางสาวสุมลรัตน� ดิษถาวร

63063012780 นางสาวพรรธมน บุนนาค
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63063012781 นายมนต�เทพ นพรัตน�

63063012782 นางสาวมณีรัตน� ม่ังมี

63063012783 นายภูวนาท วุฒิกมลชัย

63063012784 นายณัฐพล เหมทานนท�

63063012785 นางสาวสุภาภรณ� ฟูปKง

63063012786 นางสาวศุภาวรรณ ทองถา

63063012787 นางสาวณัฐชา โอสถพรมมา

63063012788 นางสาวยุคลธร ธรรมธร

63063012789 นางสาวธัญลักษณ� ศรีวาจร

63063012790 นางสาวพรทิพย� แพงบุดดี

63063012791 นางสาวพจมาน ผูกจันทร�

63063012792 นางประนอม สุขทอง

63063012793 นางสาวโสภาพร อินทโพธ์ิ

63063012794 นายศุภวิชญ� บัวประเสริฐ

63063012795 นายอภิสิทธ์ิ ปงจันตา

63063012796 นางสาวธิดารัตน� พูลทรัพย�

63063012797 นายธีระพงษ� สุขอยู�

63063012798 นางสาวเบญจรัตน� วารีสมานคุณ

63063012799 นางสุกัญญา ปQอมประสิทธ์ิ

63063012800 นางสาววริศรา บุญอินทร�

63063012801 นางสาวรัตนาพร พจนี

63063012802 นางสาวสมฤทัย วงศ�ษา

63063012803 นางสาววิชุดา สุขจันดี

63063012804 นางสาวตรองฤทัย มีมาก

63063012805 นายอภิวิชญ� เขาแก�ว

63063012806 นางนงษ�รัช ปLMนรัก

63063012807 นางสาวนรีรัตน� ยังเตSะ

63063012808 นางสาวสุพาณี แก�วพิจิตร

63063012809 นางสาวพรทิพย� ทองสุวรรณ

63063012810 นางสาวสุภาวรรณ สมณา
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63063012811 นายวรุณชัย อินทรสุคนธ�

63063012812 นางสาวนาดียะห� เจะแว

63063012813 นางสาวปวีณรัตน� บัวงาม

63063012814 นางสาวนริศรา พิทักษ�พล

63063012815 นายพงศธร พวงแก�ว

63063012816 นางสาวดารุณี ถ่ินวัฒนากูล

63063012817 นางสาวสุพรรณี ยีดํา

63063012818 นายนคร เทพกุญชร

63063012819 นางสาวกฤชพรรษ บุญแถม

63063012820 นายอิทธิพล อ�อนพูล

63063012821 นางสาวนุชจารี หินแปง

63063012822 นายวิสิทธิศักด์ิ ประเสริฐศรี

63063012823 นางสาวมุกรินทร� กางหอม

63063012824 นายกฤษฏ์ิ หลวงคํา

63063012825 นางสาวพัชรีวรรณ แสงจันทร�

63063012826 นางสาววิภาดา แดงมา

63063012827 นางสาวปวีณา แก�วทรัพย�

63063012828 นางสาวพิชฌาวรรณ อัฒจักร

63063012829 นางสาวนลิณี ตันเสียง

63063012830 นายนฤสรณ� เกิดวัน

63063012831 นางกัญญาณัฐ ทุมมาศ

63063012832 นางสาวธนาภรณ� กุลอ�อน

63063012833 นายวิศรุต อุไรวงศ�

63063012834 นายณัฐภัทร ศิริปLกมานนท�

63063012835 นางสาวยุวดี นุ�มฤทธ์ิ

63063012836 นางสาวกานต�ธิดา อุดแน�น

63063012837 นางสาวธันยารัตน� กมลจิตร

63063012838 นางสาวกชพร พูนผล

63063012839 นางสาวปพิชญา สุขชู

63063012840 นายสุริยะ คําแหล�
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63063012841 นางสาวสุพรทิพย� กุแก�ว

63063012842 นายศิลา องค�ทอง

63063012843 นางสาววนิดา หงษ�ทอง

63063012844 นางสาวกนิษฐา บุญภา

63063012845 นางสาวพรธิรา หมึกศรี

63063012846 นางสาวธนวรรณ ปKยะจินดา

63063012847 นางสาวณัฐฐานิตา ทองมี

63063012848 นายนิติพงศ� บุราสิทธ์ิ

63063012849 นางสาววรัญญา คชาโภชน�

63063012850 นางสาวกัณณิกา กัณฑ�ราย

63063012851 นางสาวเปรมผกา มะลัยคํา

63063012852 นางสาวสุภาพร สกุลจุ�ย

63063012853 นางสาวรัชนีกร นิ้มกระโทก

63063012854 นางสาวอลิตา คําแหง

63063012855 นางสาวพัชรินทร� มานะ

63063012856 นางสาวธยนันทน� ไกรลาส

63063012857 นางสาวภูษณิศา เชื้อปLMน

63063012858 นางสาวมุขสุดา ลี้ชม

63063012859 นางสาวธณัฏฐสรณ� หงษ�หิน

63063012860 นายนิติ อาดศิริ

63063012861 นางสาวอรจิรา ภูษณสุวรรณศรี

63063012862 นางสาวนาฎฤดี คงภักดี

63063012863 นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิย�อย

63063012864 นางสาววัจนา พิทักษ�สินธุ�

63063012865 นางนฤมล ดาวเรือง

63063012866 นางกัลยากร สกุลโพน

63063012867 นางสาวรัตน�ติยา อุดมญาติ

63063012868 นางสาวอภิญญา ลุนศรี

63063012869 นายภูวดล สว�างการ

63063012870 นางสาวสุธิมา ภู�สวัสด์ิ
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63063012871 นางสุชัญญา คานไธสง

63063012872 นางสาวนพรัตน� สโมสร

63063012873 นายพิทยา ธูปบูชา

63063012874 นายวีระพงษ� สีดา

63063012875 นายศุภชัย ช�องลมกรด

63063012876 นายกิตติพงษ� ศอกกําปLง

63063012877 นายสิทธิโชค งามละมัย

63063012878 นางสาวเพชรลดา แสงเพ็ชร�

63063012879 นางสาวสุภาวิณี สมานสุข

63063012880 นางสาวอัจฉราวดี วงศ�ถามาตย�

63063012881 นางสาวปวีณา ปราณีทะ

63063012882 นายมนต�สิทธ� เบญจศิล

63063012883 นางสาวน้ําฝน สุขสวัสด์ิ

63063012884 นางสาวชฎารัตน� แก�วโมกข�

63063012885 นางสาวสุรีรัตน� มัสเยาะ

63063012886 นางสาวศศิวิมล ใจติขะ

63063012887 นางสาวณฐา วงเวียน

63063012888 นางสาววรรณณิศา จะเชิญรัมย�

63063012889 นางสาวอภิวรรณ แก�วเจริญ

63063012890 นางสาววรรณกานต� กลิ่นสกุล

63063012891 นางสาวนันทกานต� แสนโสม

63063012892 นางสาวเกศมณี กลิ่นขํา

63063012893 นางสาวสุภาวดี มีนิล

63063012894 นางสาวณิชกานต� โชคมาดี

63063012895 นายภาณุเดช เจริญวงษ�

63063012896 นายโย หิรัญเก้ือ

63063012897 นางสาวนันทพัทธ� วัชรโชคธนกรณ�

63063012898 นางสาวอรวรรณ ใจบุญ

63063012899 นางสาวสุพิชญา มากเทพวงษ�

63063012900 นางสาวจันทิรา สารพันธ�
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63063012901 นางสาวณัฐฐิญา สกุลทอง

63063012902 นางสาวอรุณวรรณ สุดพิพัฒน�

63063012903 นางสาวเพชรา เสนอใจ

63063012904 นางสาวลักษณพร ชมภู

63063012905 นางสาวชญานิษฐ� พลแสน

63063012906 นางสาวณัฐชยา วงศ�โห�

63063012907 นางสาวธันยพร ก่ิงดอกไม�

63063012908 นางสาวดารารัตน� ตันหยง

63063012909 นางสาวพิชญดา อึ้งพยัคฆ�เดช

63063012910 นางสาวมะลิวรรณ ดําสิม

63063012911 นายภัคธีมา ณ เชียงใหม�

63063012912 นางสาววิภาวรรณ จันโท

63063012913 นายประภาส องอาจอิทธิชัย

63063012914 นางสาวอินชุอร บุญสะเดา

63063012915 นายธนาธร ม่ิงมงคล

63063012916 นางสาวรัชชา โสมเมา

63063012917 นางสาวธันยาภรณ� เกษร

63063012918 นางสาวนิศากร จูมานัส

63063012919 นายธีรศักด์ิ พรสกุลศักด์ิ

63063012920 นายกิตติ จันทร�ธรรม

63063012921 นายณัฐดนัย ทวิมังสะ

63063012922 นางสาวนิศารัตน� ชดช�อย

63063012923 นายขจรศักด์ิ แจงเล็ก

63063012924 นางผกามาศ แสนมุข

63063012925 นายกฤตยชญ� กะตุดทอง

63063012926 นายอิสระพงศ� เล็กทุ�ม

63063012927 นายภราดา ธิอาจารย�

63063012928 นายจักรพันธ� แซ�แต�

63063012929 นางสาวถิระดา สุวรรณรัตน�

63063012930 นางสาวกัณฐิกา ปู]มณี
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63063012931 นางสาววลัยพร วณิชธนะพัฒน�

63063012932 นางสาวนฤมล ชาญศิริ

63063012933 นางสาวอนิตยา อุ�นเนื้อ

63063012934 นายธนรัฐ สมสา

63063012935 นางสาวพรทิพย� มีตา

63063012936 นางสาวสุภาวดี อําคา

63063012937 นางสาววิภาวี อุกฤษต�

63063012938 นายจิรติวัชร เพ็ชรกูล

63063012939 นางสาวอนุศรา ธรรมสุรีย�

63063012940 นางสาวปฏิญญา นันทะผา

63063012941 นางสาวศันสนีย� จ�อยเสือร�าย

63063012942 นายพีรณัฐ โพธ์ิแสง

63063012943 นางสาวนรินทร� ย่ีจอหอ

63063012944 นางสาวนฤมล นามหาพิศม�

63063012945 นางสาววันวิสา ร�วมสํารวย

63063012946 นางสาวนันท�นภัส เสตางกูล

63063012947 นางสาวนันธิดา สืบมา

63063012948 นางสาวฟQารุ�ง รWัศมีW

63063012949 นางสาวลลิตา เพ็ชรหิน

63063012950 นางสาวนิภาพร ใช�ลิ้ม

63063012951 นายบุญเฮง ดอนทองดี

63063012952 นางสาวปาลิดา สุวรรณ

63063012953 นายวิศรุต สว�างพงษ�

63063012954 นางสาวเสาวนีย� ศรีประเสริฐ

63063012955 นางสาวอนัตตา มะเล็ก

63063012956 นางสาวสุภาพิชญ� บุญนะที

63063012957 นายดนภัทร บุญชม

63063012958 นางสาวอุไรพร เรืองโต

63063012959 นางสาวเจมิกา โสธรวิไล

63063012960 นางสาวรัชนก จําสอน
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63063012961 นายนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล

63063012962 นายสุขสันต� ศรีสอาด

63063012963 นายเฉลิมศักด์ิ อําไพโชติ

63063012964 นางสาวภัทรชา ม่ันคง

63063012965 นางสาวเพชรรัตน� ปKนะทาใน

63063012966 นางสาวกรรณิการ� มณีภักดี

63063012967 นางสาวอรอนงค� แก�ววิเชียร

63063012968 นางสาววรรทนา พูลเจริญ

63063012969 นางสาวอัมรา น�อยยาโน

63063012970 นางสาวณภัทรชนก ยวงสอาด

63063012971 นางสาวศศินิภา ทองเปรี่ยม

63063012972 นางสาวกาญจน�สกุล เกิดมณี

63063012973 นางสาวชุลดา สุขสนวน

63063012974 นายธีรภูมิ ลิ้มรั้ว

63063012975 นางสาวสุชานันท� ศศิพินิจพร

63063012976 นางสาวฌานิกา เย็นประยูร

63063012977 นายธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ�

63063012978 นางสาวจันทร� ทิพย� กีรติ กร พิพัฒน� 

63063012979 นางสาวกรองแก�ว พิพิธภัณฑ�

63063012980 นางสาวสุจิตรา หาดอ�าน

63063012981 นางสาวพัชรี ทองวัน

63063012982 นางสาวชัชมาศ ถาวร

63063012983 นางสาวนฤมล คงจันทร�

63063012984 นางสาวสัจจพร คงสัตย�

63063012985 นางสาวอัจฉรา เด็ดดวง

63063012986 นายธงชัย นพฤทธ์ิ

63063012987 นายณัฐพล น�อยผา

63063012988 นางสาวกชพร พูพัฒนานุรักษ�

63063012989 นางสาวพรพิมล พวงศรี

63063012990 นางสาวนันทนา สารวุฒิ
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63063012991 นายนิติศักด์ิ เวชสาร

63063012992 นางสาวพรอนงค� วงค�สถาน

63063012993 นางสาวเฟOPองฤทัย พันธ�จรุง

63063012994 นายพรชัย อุทะจันทร�

63063012995 นางสาวปรียา ต�องสู�

63063012996 นางสาวภัทรียา จันทร�ประสิทธ์ิ

63063012997 นางสาวปาริชาติ แข�งขัน

63063012998 นายวสันต� ปลาทอง

63063012999 นางสาวนุชนลินี ฉันทานุมัติ

63063013000 นางสาวมรันตรี พรหมชา

63063013001 นางสาวภรณ�ทิพย� แก�วปLญญา

63063013002 นางสาวพัชรา ดีเพ็ง

63063013003 นางสาวนิชานันท� สิทธิปลื้ม

63063013004 นางสาวจิราวรรณ ภูลิ้นลาย

63063013005 นางสาวปรางทิพย� ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม

63063013006 นางสาวนัฎฐชา วิจิตรวงศ�

63063013007 นางสาวเจนจิรา นารี

63063013008 นางสาวชุติพร โพธ์ิพลับ

63063013009 นางสาวสุภาพร สุขทองสา

63063013010 นายพนธกร ดํารงศักด์ิ

63063013011 นางสาวอรพรรณ สิงหา

63063013012 นายวัชรพล เฉียบแหลม

63063013013 นางสาวมัชจิมา หมู�เก็ม

63063013014 นางสาวชลิดา จิตมหา

63063013015 นายบัณฑิต ธรรมสุริเชษฐ�

63063013016 นางสาวเสาวลักษณ� คําแก�ว

63063013017 นางสาวชนัญชิตา นิติศาสตร�โยธิน

63063013018 นายอดิษฐา จันทา

63063013019 นางสาวชญานุตน� นิติธรรมวงศ�

63063013020 นายสุทธิ ไข�เงิน
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63063013021 นางสาวกฤษณา ละม่ังทอง

63063013022 นางสาวฐานัชฌา พิมงาม

63063013023 นางสาวศิวะพร อังคะจันทร� 

63063013024 นายเจนณรงค� มากประยูร

63063013025 นายนรัญ ลือชาติเมธิกุล

63063013026 นายชัยธวัช ธารากรสันติ

63063013027 นายนคเรศ ชมชื่น

63063013028 นายอานัส ทองอ�วม

63063013029 นางสาวสุนิสา สมร

63063013030 นายภูฤทธ์ิ อินตSะราชา

63063013031 นายกฤษกร ปานขํา

63063013032 นางสาวนิธิวดี บ�วทอง

63063013033 นางสาวเขมิกา ชาติวิทยา

63063013034 นายวัชระ สระสิงห�

63063013035 นางสาวพรพิมล งามดี

63063013036 นางสาวปKยธิดา ใจอ�อน

63063013037 นางสาวนัฏฐณี ทองไพจิตร�

63063013038 นายชิษณุพงศ เคลือบสําราญ

63063013039 นายฐิติกร อยู�เมือง

63063013040 นายจารุณัชญ� พุ�มดี

63063013041 นางสาวเมวิกา อ�วนท�วน

63063013042 นางสาวธาชินี ทัศนประเสริฐ

63063013043 นางสาวนริศรา หวังไชยะ

63063013044 นายสิทธินันท� อุปเส็น

63063013045 นายธนชัย แปQงปรุงจันทร�

63063013046 นางสาวกนกพร ยัณรังษี

63063013047 นางสาวจีรภา จันทร�สุข

63063013048 นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย

63063013049 นายธีมาพร สัตย�ซ่ือ

63063013050 นางสาวชนกนันท� แจ�มเกตุ
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63063013051 นางสาวจุฬานีย� ทะสิทธ์ิ

63063013052 นางสาวอารียา สุขสบาย

63063013053 นางสาวชนิตา กัลยา

63063013054 นางสาวิตรี บํารุงเรือง

63063013055 นางสาววิรงรอง วันหรั่ง

63063013056 นายณัฎฐ� บุญเกิด

63063013057 นางสาวชนกนันท� สุดสอาด

63063013058 นายธนาพล เพชรกันหา

63063013059 นางสาวธนาภรณ� ปราบราบ

63063013060 นางสาวสาวิตรี ทองอินทร�

63063013061 นายณัฐภณ จันทะศรี

63063013062 นายบรรพต ศรีเล็ก

63063013063 นางสาวสุจิตรา รอดสั้น

63063013064 นางสาวละอองดาว อัมบัส

63063013065 นายณภัทร เฟOPองฟู

63063013066 นางสาววัชโรบล ม�วงงาม

63063013067 นายขุนพัฒน� ใจผูกพันธ�

63063013068 นายปณต ศรีพิสุทธ์ิ

63063013069 นางสาวเปรมฤดี หล�าอ�วน

63063013070 นางสาวพัสวี อินทร�ประเสริฐ

63063013071 นางสาวรัตติกาล สังวรกิจ

63063013072 นางสาวเจนจิรา วรรณโอทอง

63063013073 นายสราวุฒิ ปาวรีย�

63063013074 นางสาวบุษราคัม มีศิลป

63063013075 นางสาวธัญจิรา โพสาราช

63063013076 นางสาวศรุตา คําขจร

63063013077 นางสาวเขมาภรณ� ระพีแสง

63063013078 นางสาวสิณีธร ภาคํา

63063013079 นางสาวสุวนิตย� บุญเพ็ง

63063013080 นางพรพรรณ สุขแสงเปล�ง
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63063013081 นายพรชัย เดียงสระน�อย

63063013082 นายอธิวัฒน� เจิดศักด์ิ

63063013083 นางสาวรัชดาภรณ� สุวรรณทวี

63063013084 นายพลวัฒน� หอมละออ

63063013085 นางสาวชฎารัตน� ใจตา

63063013086 นางสาวลัดดา เก๊ียเจริญ

63063013087 นางสาวแก�วกมล บุญเรือง

63063013088 นางสาวใกล�ฉัตร บูชาธรรม

63063013089 นายสุวัฒชัย ศรีณะรงค�

63063013090 นายประณต โพธ์ิสวัสด์ิ

63063013091 นางสาวอารีรัตน� กรมถิน

63063013092 นางสาวอรอุษา ปKPนทอง

63063013093 นายสิทธิรักษ� ปรีชาวงศ�

63063013094 นางสาวเสาวนี แก�วจันดา

63063013095 นางสาวลักษณา สุทธนะ

63063013096 นางสาวจาริยา จันตะเคียน

63063013097 นางสาวปKยะรัตน� เช�าวันดี

63063013098 นางสาวลลิตา จันเวิน

63063013099 นายสมพร หล�าพรม

63063013100 นางสาวนันท�นภัส ดีจอง

63063013101 นางสาวอนัญญา ม่ันพรม

63063013102 นายทศพร ยาวศิริ

63063013103 นางสาวนฤมล นนทะปะ

63063013104 นางสาวพรพิมล แสงทับ

63063013105 นางสาวสรัลพร สายเสวย

63063013106 นายบุญประสิทธ์ิ ทองเสน

63063013107 นางสาวฆฤรัตน� วิจิตรานนท�

63063013108 นายอนุชา ซองตา

63063013109 นางสาวชาลิณี ลีสุขสาม

63063013110 นางสาวบัณฑิตา จ�อยชู
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63063013111 นางสาวยุภาภรณ� จันทร�ศรีกรด

63063013112 นายณรงค�ศักด์ิ เฉลยพจน�

63063013113 นางสาวเครือวัลย� สารี

63063013114 นางสาวเอื้อมดาว เชื้อบัวหลวง

63063013115 นายกิตติกุล จันทน�หอม

63063013116 นางสาวปุญญิศา พงศกรเสถียร

63063013117 นางสาวโชติรส พรมแก�ว

63063013118 นายจัตวา แก�วภู

63063013119 นายธีรศักด์ิ เจริญเชาว�

63063013120 นางสาวธัชพรรณ จันทร�หอม

63063013121 นายพิชชานนท� เจริญวัฒนวิญZู

63063013122 นางสาวสายทิพย� พลอยสัมฤทธ์ิ

63063013123 นายเนติพงศ� แง�มสุราช

63063013124 นายอาทิตย� ทองเพ็ชร

63063013125 นางสาวจิราพร ชาริโต

63063013126 นางสาวปาริชาติ จํารูญนาม

63063013127 นางสาวสุพัตตรา โมราณรงค�

63063013128 นางสาวปาณิสรา สนโศรก

63063013129 นางสาววรรณดี เชื้อสุข

63063013130 นายธนกร ศิริเจริญภักดี

63063013131 นางสาวจุฑารัตน� หมวดส�Wทา

63063013132 นางสาวศิยา พุกพงษ�

63063013133 นางสาวประภัสสร ทองดา

63063013134 ว�าที่ ร.ต.ฉัตรภูมิ ภัทรวาณิชย�

63063013135 นายทศพล วนสันเทียะ

63063013136 นายกนกพล บางยาง

63063013137 นางสาวกชพร สมลือชาชัย

63063013138 นางสาวนิภารัตน� ม�วนเงิน

63063013139 นายสิทธิชัย รัศมี

63063013140 นางสาวหัสยา นามไว
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ระดับปริญญาตรี

63063013141 นางสาวแพรว กระโจมทอง

63063013142 นางสาวภคภรณ� ธงเทียว

63063013143 นายภัทรพล ตุแสนแผน

63063013144 นายชวลิต สุขสมบูรณ�

63063013145 นางสาวธิดาพร น�อยคําเมือง

63063013146 นางสาวทิพวรรณ เนื่องกัลยา

63063013147 นายทนุศักด์ิ คร�ามไพบูลย�

63063013148 นางสาวขวัญชนก สอาดเจริญ

63063013149 นางสาวสุวจี สุวรรณกล�อม

63063013150 นางสาวอาภากร อินละมัย

63063013151 นางสาวชุตินันท� จริงวาจา

63063013152 นางสาววิลาวรรณ กลั่นจังหรีด

63063013153 นางสาวสุธินันท� แพงศรี

63063013154 นางสาวสุรีย� ศรีปฐมกุล

63063013155 นางสาววิราภรณ� ลมพัด

63063013156 นางสาวนนธวรรณ ทับเจริญ

63063013157 นางสาวจารุวรรณ อุปคุณ

63063013158 นายพินิจ เกตุจันทร�

63063013159 นายพงศวีร� สุขเกษม

63063013160 นายภาสุ จงคา

63063013161 นางสาวอรนันต� สนสัน

63063013162 นางสาวอุไรวรรณ ภู�ทิม

63063013163 นางสาวปภัสสร พันธ�ชัย

63063013164 นางประภัสสร บุญเพ็ง

63063013165 นางสาวพัชริกา เจริญสุข

63063013166 นางสาวหนึ่งฤทัย น�อมพุดซา

63063013167 นางสาวณัฐชนก เกษหอม

63063013168 นางสาวจตุพร อุ�นแก�ว

63063013169 นางสาวนฤมล เจียมโพธ์ิ

63063013170 นางสาวนิตยา ทะนะบริหาร
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63063013171 นางสาวรุ�งนภา ถาม่ังมี

63063013172 นางสาวพัทธนันท� อุทธกรี

63063013173 นางสาวปารมี หลิมเจริญ

63063013174 นางจีรนันท� ศรีสอน

63063013175 นายณรงค�ฤทธ์ิ ฉิมพาลี

63063013176 นางสาวก่ิงแก�ว บุตรอินทร�

63063013177 นางสาวรุ�งนภา พรมเวียง

63063013178 นางสาวศศิธร ใจหาญ

63063013179 นางสาวสโรชา ปLกการะโน

63063013180 นายปฏิภาณ จิตต�อําไพ

63063013181 นางสาวพรรณี มานูญพล

63063013182 นางสาวสุภาณี พูลสวัสด์ิ

63063013183 นางสาววชิราภรณ� ต�นวงษ�

63063013184 นางสาวโสภา บางประเสริฐ

63063013185 นายเบญจพล ศิริโภคา

63063013186 นางสาวกวินนา บุญธรรม 

63063013187 นายธนากร ชินสา

63063013188 นางสาวสุกัญญา สิงห�มิตร

63063013189 นางสาวพิมพ�พิชชา ดาราโพธ์ิ

63063013190 นางสาวสุกัญญา วิเวก

63063013191 นางสาววราภรณ� ศรีวิเศษ

63063013192 นางสาวจารุวรรณ อยู�เชย

63063013193 นางสาวกาญจนา รัตนสร�อย

63063013194 นางสาวทักษพร ภู�ทอง

63063013195 นายธีระพล แปQนจันทร�

63063013196 นางสาวปราณี อินทรศิริ

63063013197 ว�าที่ ร.ต.ภัคธร พุทธมี

63063013198 นางสาววจิรา จิตราวัฒน�

63063013199 นางนารีนาท แปQนทอง

63063013200 นางเสาวลักษณ� บุญอุ�ม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63063013201 นางสาวลักขณา ช�างเหล็ก

63063013202 นายนาอีม มะลิทอง

63063013203 นายภูมิพัฒน� ทองคง

63063013204 นางฐิตารีย� สรรคพงษ�

63063013205 นางสาวนัฐมล สุนีย�

63063013206 นางสาวธิติรัตน� ทองปLญญา

63063013207 นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา

63063013208 นางสาวปวีณา สุขเจริญ

63063013209 นางสาวสรัลชนา ศรีวิสุทธิชัย

63063013210 นางสาวชลลดา เลิศนา

63063013211 นางสาวกุลนัฐ รัตนอนันต�

63063013212 นางสาวโสภาภรณ� สืบสําราญ

63063013213 นางสาวประทุมมา พลอยสารี

63063013214 นางสาวนัยฤทัย ศิริโภคา

63063013215 นางสาวทิพวรรณ แก�วกงพาน

63063013216 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐกาญจน� ปLญญาประสิทธ์ิ

63063013217 นายโชคชัย รักคิด

63063013218 นายอิศรานุวัฒน� คําโท

63063013219 นายชายชาญ วงศ�ภักดี

63063013220 นายยศพร ศรุตินันท�

63063013221 นางสาวเสาวลักษณ� ซาบีดี

63063013222 นางสาวกาญจนา อินทศร

63063013223 นางสาวลัดดา ประทุมราชา

63063013224 นางสาวปฐมาวดี แสงสว�าง

63063013225 นางสาวจิราภรณ� ทวยไธสง

63063013226 นางสาวมรัญญา แก�นแก�ว

63063013227 นางสาววิลาวัณย� ญาติพิบูลย�

63063013228 นางสาวฐาปนี แสงสุวรรณ�

63063013229 นายว�าที่ ร.ต.จักรกฤษ ภูสีฤทธ์ิ

63063013230 นางสาวจารุวรรณ สีลําเนา
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ระดับปริญญาตรี

63063013231 นางสาวปวีณา บุญประกอบ

63063013232 นายธนารักษ� หุนกระโทก

63063013233 นางสาวพัชนี วรรณสวัสด์ิ

63063013234 นายภณพัช อินทร�พันธ�

63063013235 นายฉันทัช จรทะผา

63063013236 นายวันชนะ ดีสอน

63063013237 นางสาวอัญธิกา เสาวพัฒน�

63063013238 นายสิทธิเทพ ทองม่ัน

63063013239 นายปริญญา สุขอินตSะ

63063013240 นายก�องภพ เพ็ชรสุกใส

63063013241 นางสาวชุติมา คงรอด

63063013242 นางสาวธิดารัตน� บุญคง

63063013243 นางสาวปKยนุช เก้ือชู

63063013244 นางสาววิมลมาศ ประดา

63063013245 นายนันทวัฒน� บูรศิริรักษ�

63063013246 นางสาวนฤทัย บัวหอม

63063013247 นายรัฐศาสตร� ดํารงค�หวัง

63063013248 นายภาณุพงศ� งามศิริ

63063013249 นายธวัชชัย ลิ่มเฮง

63063013250 นางสาวปรัชกานณ� สีเหลี่ยม

63063013251 นางสาวภารดี ปานเรือง

63063013252 นายพิษณุ สุดก�องไพร

63063013253 นายวัชรวิทย� คุ�มเดช

63063013254 นางสาวจําลักขณ� จ่ันฮวบ

63063013255 นางสาวอัจฉริยา แก�วจรัส

63063013256 นางสาวณิชกานต� โชครวย

63063013257 นางสาวศรัญญา มีทรัพย�

63063013258 นายธนภัทร แสงวงศ�ทอง

63063013259 นางสาวธันยมัย เทศเจริญ

63063013260 นายฐนพล พรมมาต
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63063013261 นางสาวจุฑารัตน� นงค�จิตร�

63063013262 นางพรเพ็ญ ผิวขํา

63063013263 นางสาวปาลิดา อโรคา

63063013264 นายวิวัฒน� พ�วงพร�อม

63063013265 นางสาวฐิตาภา กาวิโล

63063013266 นางสาวพุทธิดา อวนศรี

63063013267 นางสาวลัดดา รักษาทรัพย�

63063013268 นางสาวชไมพร วงเวียน

63063013269 นางสาวสุชัญญา จันคณา

63063013270 นางสาวสุชานาฏ พงศ�พุทธชาติ

63063013271 นางสาวอธิชา กุ�งแก�ว

63063013272 นายกิตติศักด์ิ โด�งดัง

63063013273 นางสาวดวงแก�ว พรมพงษ�

63063013274 นายศิปปกวิชฎ� บํารุงสุข

63063013275 นายปKยะพงษ� มิตตัสสะ

63063013276 นางสาวนิตยา หม่ืนสอน

63063013277 นายชูศักด์ิ ศรีทอง

63063013278 นายวรท วุฒิศาสน�โสภณ

63063013279 นางสาวศศิวิมล ปKยเจริญเกียรติ

63063013280 นายภาสกร สามปาละ

63063013281 นางสาวกัลยา พริ้งเพราะ

63063013282 นางสาวศศิวิมล โลหิตคุปต�

63063013283 นางสาวปรัชญาภรณ� ทองม่ิง

63063013284 นางสาววิไลลักษณ� บุญชู

63063013285 นางสาวพัชราภรณ� แสงสุ�ม

63063013286 นายอนนท� ร�มโพธ์ิรี

63063013287 นางสาวกัญญาณัฐ สายพนัส

63063013288 นางสาวณัฐติกานต� แก�วสุวรรณ

63063013289 นางสาวณัฐธรี ศรีจันทร�

63063013290 นางสาวจุฑามาศ สัมมาสิทธ์ิ
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63063013291 นางสาวสุทธิดา ศรีทอง

63063013292 นางสาวปรียาดา พิรักษา

63063013293 นายรัชพงศ� มัยตรีเดช

63063013294 นายณัฐพงศ� วงศ�สิทธ์ิ

63063013295 นางสาวอรประภา อาดัม

63063013296 นางสาวธัญญา พรมลี

63063013297 นางสาวสายพิน เติมตัวรัมย�

63063013298 นางสาวอณุชิดา ทศพร

63063013299 นางสาวนันธิชา ราชสุภา

63063013300 นางสาวกัลยา โคตรดี

63063013301 นางสาวจุฑามาศ พงศรี

63063013302 นายภัทรพล ไชยคําภา

63063013303 นางสาวเกศราพร สีสงคราม

63063013304 นางสาวบุญญาวรรณ สินธุ�ทรัพย�

63063013305 นางสาวพิมพ� แซ�ม�า

63063013306 นางสาวอรทัย ด�านล้ําเลิศ

63063013307 นายกฤษดา อ�วนตงต�น

63063013308 นางสาวธารกมล ฐานะชาลา

63063013309 นางสาวพิมนภา ดีศรีสุข

63063013310 นางสาวรุสมีต�า จินตรา

63063013311 นางสาวพัชราภรณ� ตรีศาสตร�

63063013312 นายณฐกฤต จินตนาวงษ�

63063013313 นางสาวธิดาวรรณ สุขเจริญ

63063013314 นางสาวขวัญพิมล อุ�นเมือง

63063013315 นายกิตติธัช น�อยใจดี

63063013316 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิศรี

63063013317 นายไพบูลย� ปรางทิพย�

63063013318 นายประชารัฐ แนนเกลี้ยง

63063013319 นางสาวประภาพร พรมจันทร�

63063013320 นางสาวฐิติมา สุทธิไชยา
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63063013321 นางสาวกรวรรณ รัตนศิริดําริ

63063013322 นางสาวเบญจวรรณ อึ้งเทียน

63063013323 นายสันติราษฎร� สมคํา

63063013324 นางสาวอรอนงค� สุขศรีเมธีชัย

63063013325 นางสาวกัญย�ธิมล ทองฉาย

63063013326 นายศุภธิป วีรกิตติ

63063013327 นางสาวพิกุลแก�ว สมร

63063013328 นางสาวขวัญสุดา ทองดี

63063013329 นายบัณฑิต ม่ันปาน

63063013330 นางสาวดวงกมล จึงวานิช

63063013331 นายศรชัย สิงหนาม

63063013332 นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห�

63063013333 นายธัญรัตน� แหลมผึ้ง

63063013334 นางสาวมนธิดา แสนโชติ

63063013335 นางสาวสินใจ กงกาหน

63063013336 นางสาวลักษมี คงสิน

63063013337 นางสาวโสภิดา พรหมสาลี

63063013338 นางสาววิมลมาศ บรรลือทรัพย�

63063013339 นางสาวศศิธร รอดศิริ

63063013340 นางสาวไพลิน สิงห�สุระ

63063013341 นายศรัณย� แสงศรี

63063013342 นายธนกฤต เหมพัฒน�

63063013343 นายสุกฤษฏ์ิ เขียวจันทร�

63063013344 นายธรรมธรรศ เกษมพิณ

63063013345 นางสาวกนกวรรณ ถาวร

63063013346 นายจตุวรรณ พิเศษสกุล

63063013347 นางสาวกมลกานต� สะสินทร

63063013348 นางสาวณัฐณิชา ศรีโภคา

63063013349 นางสาวณัฐธิดา แคนคันรัมย�

63063013350 นางสาวอลิสา พันทะกาล
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63063013351 นางสาวปLทมา เทพวงศ�ษา

63063013352 นางสาวเสาวลักษณ� สีหา

63063013353 นางสาวนิภาลัย นราชิต

63063013354 นางอุไรพร บุญเสริม

63063013355 นายเกรียงไกร จันทอง

63063013356 นางสาวพรรณิการ� ผลาหาร

63063013357 นางสาวพัชญ�สิตา ธาดาพูนพิพัฒน�

63063013358 นายดิตถกร พานิช

63063013359 นางสาวนิสายชล บุพโต

63063013360 นายรัชพงศ� ขุนคลังมีวน

63063013361 นายชาญณัฏฐ� สนั่นเรืองศักด์ิ

63063013362 นางสาวศจี กุลมณี

63063013363 นายจิระเดช ช�างสาย

63063013364 นางสาวธนสวรรณ ปLงสมบูรณ�สุข

63063013365 นางสาวพรรณชนก ศรีสกุล

63063013366 นางสาวพัชราภรณ� รักอนามัย

63063013367 นางสาวอลิษา ม�วงไหม

63063013368 นางสาวนันทพร หนูหล�อ

63063013369 นางสาวพรสุภา บุญตัน

63063013370 นางจินตนา มากโภคา

63063013371 นางสาวเกษมสุดา เอี่ยมทองคํา

63063013372 นางสาวมณีวรรณ ฤทธิกุล

63063013373 นายกฤษดา ลิ้มประเสริฐ

63063013374 นางสาวสุนิศา บุญเรือง

63063013375 นางสาวประทุมทิพย� อินทร�นอก

63063013376 นายภาณุพงศ� ชูทับทิม

63063013377 นางสาวกุลณัฐ ไกรศรี

63063013378 นายธีรวุฒิ เจียรพิพัฒน�

63063013379 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�ษา

63063013380 นายภาณุพงค� อ�อนพลับ
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63063013381 นางสาวพิลาพร ทิ้งโคตร

63063013382 นางสาวภาวิณีย� ทนน�อย

63063013383 นายชิณณพัตน� เมตตา

63063013384 นางสาวพัชราภรณ� ชัยมุงคุณ

63063013385 นางสาวนัยนาภรณ� จันทรา

63063013386 นายวโรดม ปลอดดี

63063013387 นางสาวภูริชญา นิลศร

63063013388 นางสาววนิสา จันทร�เกตุ

63063013389 นายพิชยะวัฒน� สังข�วงษ�

63063013390 ว�าที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ ผิวคล้ํา

63063013391 นางสาวปKยพร สุขวนิช

63063013392 นางสาวเบญจมาพร ไชยชนะ

63063013393 นางสาวลลิตา น้ําเพ็ชร

63063013394 นายทศพล จันที

63063013395 นางสาวจิตรานุช ศรีหนองคุ�ม

63063013396 นางสาวรวีพร รุพันธ�

63063013397 นางสาวชลิตา นิ่มตลุง

63063013398 นายอรรณพ ชูภักตร�

63063013399 นางสาวเกียรติยาพร สายตา

63063013400 นายธนรัฐ หลีเจริญ

63063013401 นายศราวุธ หอมขจร

63063013402 นางสาวบุษศรินทร� สมสาย

63063013403 นายสิทธิโชค ศรีไชย

63063013404 นางสาวลลิตา พลิคามิน

63063013405 นางสาวกรรณิการ� สวาทนา

63063013406 นางสาวเบญจวรรณ รินทอง

63063013407 นางสาวดวงพร วงษ�จันทร�

63063013408 นายนิธิ อาดศิริ

63063013409 นางสาวนัทธกมล ปLญญาสวัสด์ิ

63063013410 นายปKยบุตร ปาลสาร
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63063013411 นางสาววณิดา บุญมีมา

63063013412 นางสาวกัมญาพร วุฒิภัทรธร

63063013413 นางสาวธิดาพร อินทสนธ์ิ

63063013414 นางสาวสุฎาพร วรประสพ

63063013415 นายศิวกร เจิดสูงเนิน

63063013416 นางสาวจิราภร บุญหลิม

63063013417 นายศิระ ปงหาญ

63063013418 นางสาวพิมพิศา ภูษิต

63063013419 นางสาวอริสา ใจใส

63063013420 นางสาวศิริพร กาหลง

63063013421 นางสาวทิวาพร โตสวัสด์ิ

63063013422 นางสาวเพราพิลาส สารสิทธ์ิ

63063013423 นางสาวอุไรพร สอนสี

63063013424 นายไผทเทพ แสนสระน�อย

63063013425 นางสาวนริศรา ม�วงคํา

63063013426 นายธีรพล โพธ์ิใหญ�

63063013427 นางสาววันวิสาข� สลีสองสม

63063013428 นางสาวทิพวัลย� ชมภูเพ็ชร

63063013429 นางสาวกนกกร ภาษิต

63063013430 นายพีรพัฒน� แก�วดํารงค�

63063013431 นายอนุชา มังกรกฤตย�

63063013432 นายยุววัฒน� ไตรจิต

63063013433 นางสาวสุภาภรณ� แจ�งไพร

63063013434 นางสาวอมรทิพย� ทิพยศักด์ิ

63063013435 นางสาวผกายเกตุ กองมุข

63063013436 นายสัญชัย ที่ดี

63063013437 นายทวีศักด์ิ ชินวงศ�

63063013438 นางสาวสุนารี รุ�งเรือง

63063013439 นายสยุมพล ณะวงษ�

63063013440 นางสาวชัญญาภัค บุญอําไพ
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63063013441 นางสาววรรณพร สุวรรณเกตุ

63063013442 นายธนพ เจริญ

63063013443 นางสาววริษา วงค�คําภู

63063013444 นางสาวรวีวรรณ คุ�มหนองฮี

63063013445 นายรพีพงษ� ฐิติรัตนกุล

63063013446 นางสาวจิราภรณ� ชื่นชิต

63063013447 นายเบญจพล ทรงวัฒนะสิน

63063013448 นางสาวฉัตรชุดา สืบเจริญกุล

63063013449 นางสาวพนาขวัญ แสงจันทร�

63063013450 นางสาวสุนิสา พลหาญ

63063013451 นางสาวฐิกานดา มุขพันธ�

63063013452 นางชุลีพร พิมพ�กิ

63063013453 นายไอย สุประเสริฐ

63063013454 นางสาววารีรัตน� นาสิงห�

63063013455 นางสาวกมลวรรณ� วิเชียร

63063013456 นางสาววิลาสิณี ศรีคร่ํา

63063013457 นายพีระพงษ� พ�วงเอี่ยมเจริญ

63063013458 นายธีระ สรรหพงษ�

63063013459 นางสาวปLทมาวรรณ ก่ิงแก�ว

63063013460 นางสาวรัตนา พุ�มหิรัญ

63063013461 นางสาวกนกพร คุ�มเณร

63063013462 นางสาวสมัย วิลานันท�

63063013463 นางสาวรวิกานต� มูฮําหมัด

63063013464 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�คําพันธ�

63063013465 นางสาวกนกวรรณ กิมช�วน

63063013466 นางสาวณัฐณิชา กาตาสาย

63063013467 นางสาวธัชภร ยืนสุข

63063013468 นางสาวนิฮาสนีตา หะยีมานุง

63063013469 นางสาวอุษณีย� เผ�าพันธุ�

63063013470 นางสาวสุกัญญา ดวงจําปา
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63063013471 นางสาวคีธีมาศ ใหม�ใจ

63063013472 นายอานนท� ชัยทรัพย�

63063013473 นางสาวธนาภรณ� แกว�นการไถ

63063013474 นางสาวศศิพิมพ� แก�วเกตุ

63063013475 นางสาวสุภิญญา กิจไพบูลย�ศิลปX

63063013476 นางสาววรรณนิสา บุญเพ็ง

63063013477 นางสาวพัชรนันท� ขาวงาม

63063013478 นางสาวธันย�ชยา ธิติโชติปกรณ�ชัย

63063013479 นางสาวอลิษา ภูทะวัง

63063013480 นางกนกวรรณ ปKPนคํา

63063013481 นางสาวธีรัชชา พวงจันทร�

63063013482 นางสาวธนัชญา สุพรรณพันธุ�

63063013483 นางสาวศิษฐากร เชือดรัมย�

63063013484 นางสาวจุฑามาศ ทองโสภณ

63063013485 นายอิทธิพงษ� จิตตยานันต�

63063013486 นางสาวนฤมล อ�อนอนงค�

63063013487 นางสาวชไมพร เคนคํา

63063013488 นายสุพิศ วรรณวงษ�

63063013489 นางสาวชวิศา ศรีเรือน

63063013490 นางศุภักษร คงชุ�ม

63063013491 นายศศินทร� มะกูดี

63063013492 นายณภัทร สินธุเสก

63063013493 นางสาวจิระนันท� วงษ�แก�ว

63063013494 นางพชรพรรณ ปKยโชติ

63063013495 นางสาววนิดา ยงสวัสด์ิ

63063013496 นายทวีศักด์ิ ศรีธรรมศิริ

63063013497 นางสาวจันทร�เพ็ญ ขันธ�ศิลา

63063013498 นายณัฐวุฒิ ไกลถ่ิน

63063013499 นางสาวอัญญรัตน� ทองขาน

63063013500 นางสาวประภัสรา ธรรมวัชรางกูร
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63063013501 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีซองเชษฐ�

63063013502 นางสาวจีรดา บุริโส

63063013503 นางสาวเทพารักษ� วงวาท

63063013504 นางสาวณัจฉรียา บุบผา

63063013505 นางสาวสุพัตรา ปาโสม

63063013506 นางสาวภัทรจาริน วามะชาติ

63063013507 นางพรรณปพร ยวงสมวงศ�

63063013508 นางสาวสุธิดา ทองอินทร�

63063013509 นางสาวพรทิพย� โคกขุนทด

63063013510 นางสาวยุพิน จันทร�ภักด์ิ

63063013511 นายศักด์ิชัย สายศร

63063013512 นางสาวนัฐฌา พงษ�ชมพร

63063013513 นายธนาวุฒิ ชูธัญญศักด์ิ

63063013514 นางสาวเจนจิรา จันทร�นิยม

63063013515 นางสาวจินดารัตน� รอดศิริ

63063013516 นางสาวสุนันท� อิ่มใจ

63063013517 นางสาวมนฤดี เสน�ห�ดี

63063013518 นางสาวสิริลักษณ� ธนเจริญพิชิต

63063013519 นายศรัณย� บุญยัง

63063013520 นางสาวรุ�งอรุณ ประทุมทอง

63063013521 นายเจษฎา ลูกอินทร�

63063013522 นางสาวธิดารัตน� เพ็งพี

63063013523 นางสาวอรอนงค� วงษ�ปุ]น

63063013524 นางสาวมูณา ฮามิดง

63063013525 นางสาววรรณกานต� รักษาพงษ�

63063013526 นายพงศธร รอตเจริญ

63063013527 นางสาวเจนจิรา ถาวรพัฒน�

63063013528 นางพิมพ�พรรณ ธรรมสอน

63063013529 นางสาวภัสราภรณ� วงษ�ภาษ

63063013530 นางสาวสาวิตรี ศรีโยหะ
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63063013531 นางสาวนุช ด�านเจริญ

63063013532 นางสาวสุภัสสรา เฉวียงหงษ�

63063013533 นางสาวสิรีธร คําตุ�ม

63063013534 นางสาวชาลินี สุวรรณคํา

63063013535 นางสาวอรณิช ปฏิบัติธรรม

63063013536 นางสาวปKยรัตน� ก�องเสียง

63063013537 นายฐาปนพงศ� บุญหล�า

63063013538 นางสาวแพรวพรรณ ธุมา

63063013539 นางสาวอภิชญา แซ�จัน

63063013540 นางสาวศศิธร ตรงจิตพิทักษ�

63063013541 นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ

63063013542 นางสาวพาณิชา เพียรพัฒนกิจ

63063013543 นางสาววิชุณี เจนทนา

63063013544 นางสาวศิริสุวพรรณ บัวศรี

63063013545 นายภาณุวัฒน� ฟองมนต�

63063013546 นางสาวสุดารัตน� สพานหล�า

63063013547 นางสาวปนัสยา สังข�ทิพย�

63063013548 นางสาวจันทร�จิรา จักรแสง

63063013549 นางสาวปKยฉัตร แก�วรื่น

63063013550 นางสาวสุทารัตน� ชัยเชิดชู

63063013551 นางสาวนฤภร ศิริภัทรวิบูลย�

63063013552 นายปฏิญาณ เกตุสวัสด์ิ

63063013553 นางสาวศิริพร วงค�ภักด์ิ

63063013554 นายกฤษดา ขิตรสูงเนิน

63063013555 นางสาวโสธราภรณ� ต�อหยกสกุลชัย

63063013556 นายปLณณรุจน� อนันตชัยศักด์ิ

63063013557 นางสาวรินดาทิพย� ศิริฉัตรตานนท�

63063013558 นางสาวนูรฮายานี จารง

63063013559 นายสมหมาย โสพิกุล

63063013560 นางสาวตวงพร อําไพพร
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63063013561 นางสาวพนิตนาฎ มาลารัตน�

63063013562 นายคเณศ กระแสร�สินธุ�

63063013563 นางสาวทัศนีย� สมบูรณ�ทรัพย�

63063013564 นางสาววารินทร� คูสว�าง

63063013565 นางสาวน้ําผึ้ง พิมพ�ดี

63063013566 นางสาวอภัสรา บูชายันต�

63063013567 นายอภินันท� พรมจันทึก

63063013568 นางสาวปานรดา สงวนแก�ว

63063013569 นางสาวฉัตรสุดา เรืองแหล�ม

63063013570 นายกิตติพงษ� เปYยมาลัย

63063013571 นางสาวนูรอาตีกะ อูมูดี

63063013572 นางสาวสิณัญญา ดําขํา

63063013573 นางสาวศิริวรรณ นันทะสิงห�

63063013574 นางสาวพรอนงค� แสนหาญ

63063013575 นายกันตพงศ� ไทยสุริยะ

63063013576 นายวิธวินท� กรอบสูงเนิน

63063013577 นายอภิสิทธ์ิ ธรรมณารักษ�

63063013578 นางพจนีย� ทองทุม

63063013579 นายกฤติน ลภนโชติ

63063013580 นางสาวนารีรัตน� ดวงพันธ�

63063013581 นางสาวปรียานุช คําลือ

63063013582 นางสาวบุญญาวี ยะถาคาร

63063013583 นางสาวนวิยา ธนวโรดม

63063013584 นางสาวเจนจิรา โมนะ

63063013585 นางสาวฉัตรลดา ดอนกลาง

63063013586 นางสาวรุ�งอรุณ ธิสังกะ

63063013587 นางสาววาสนา หิตเมียงสงค�

63063013588 นายพีระพล ร�อยภา

63063013589 นางสาวชนิตา จักขุจันทร

63063013590 นางสาวนัตถนันท� อุปถัมภ�
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63063013591 นางสาวอุทุมพร กุลศรี

63063013592 นายสุทธิชัย กลิ่นพูน

63063013593 นายปKติพร นุชเปลี่ยน

63063013594 นายจิรศักด์ิ ตุวันโน

63063013595 นางกนกกร นิจสินธุ� คงนุรักษ�

63063013596 นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ�

63063013597 นางสาวพัชราวดี ศรีสวัสด์ิ

63063013598 นางสาวเกศราพร สุขะอาคม

63063013599 นางสาวนิศารัตน� บุญยืน

63063013600 นางสาวกนกวรรณ วงษ�นิล

63063013601 นายประชา สําราญ

63063013602 นางสาวอารีรัตน� รักษสุธากาญจน�

63063013603 นางสาวเสาวนีย� สิงห�งอย

63063013604 นางสาวจีรนันท� เทศนา

63063013605 นายภานุพันธ� มะคําไก�

63063013606 นางสาวอภิสรา การะเกต

63063013607 นายพลากร เพ็งพุฒ

63063013608 นางสาวนาตยา ศรีนารักษ�

63063013609 นายชัชวาล ทรัพย�สมบูรณ�

63063013610 นางสาวเพ็ญประภา สุรัน

63063013611 นางสาวศศิธร อักษร

63063013612 นางสาวรําไพ นอกตาจ่ัน

63063013613 นางสาวสุชาวดี บัวพก

63063013614 นายวริทธ์ิ เถ่ือนละมูล

63063013615 นางสาวไอรินลดา บูรณศักด์ิเสรี

63063013616 นางสาวยุพารัตน� บุญโญอุปถัมภ�

63063013617 นางสาววิภาดา ลี้ต๋ี

63063013618 นางสาวสุพาพร หลงแก�ว

63063013619 นางธนพร เกลียวทอง

63063013620 นางสาวสุจีรา นุชนนทรีย�
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63063013621 นางสาวภัทราภรณ� ปานเกิด

63063013622 นายปุณณพัฒน� สงชู

63063013623 นางสาวสมฤทัย ศรีวิภักด์ิ

63063013624 นางสาวสุทธิดา มาลัยศรี

63063013625 นางสาวฑิฆัมพร นฤนาทบัญชาพร

63063013626 นางสาวธาดารัตน� ศักด์ิเสริม

63063013627 นายปกรณ� พรไพบูลย�วงศา

63063013628 นางสาวชนพร พราหมณ�นาค

63063013629 นางสาวสุกัญญา เศวตพงศ�

63063013630 นางสาวเบญจวรรณ ราชา

63063013631 นางสาวพรรณิภา ปKนะเต

63063013632 นายพสิษฐ� ภาวนาวิวัฒน�

63063013633 นางสาวนาตยา โซSะเฮง

63063013634 นางสาวโศจิรัตน� กล�วยไม�  ณ อยุธยา 

63063013635 นางสาวศิริธร วิมลรัตน�

63063013636 นางบรรณารัตน� เลขะวัฒนะ

63063013637 นางสาวพัณนิดา กิตติวัฒนพล

63063013638 นายกมล หาญแท�

63063013639 นางสาวสุกาญดา วรพุฒ

63063013640 นางสาวธณิตา ทวีสาร

63063013641 นายอรรถพนธ� พราหมแผลง

63063013642 นางสาวธิดาพร คงตะเคียน

63063013643 นางสาวอรกัญญา น�อยโฮม

63063013644 นางสาวกันต�กนิษฐ� เทียนทอง

63063013645 นายพศิน รามนัฏ

63063013646 นางสาวสุทิสา ฤกษ�ปฏิมา

63063013647 นางสาวสุกานดา ไชยศรี

63063013648 นางสาวประภาสิริ นันทะสุข

63063013649 นายธนบดี บัวเจริญ

63063013650 นางสาวกานต�มณี แสนสระ
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63063013651 นางสาวพรนิภา โกทา

63063013652 นางสาวกรกช เจริญผล

63063013653 นางสาวปริตรา กุลบุตร

63063013654 นางสาวธัญพร รักวงค�

63063013655 นายณัฐพล ขยายเสียง

63063013656 นายตรีภิมาย สุทธามณี

63063013657 นางสาวชนากานต� ภูผาหลวง

63063013658 นางสาวสุปราณี ปLงสี

63063013659 นางสาวเพ็ญนภา แต�ประเสริฐ

63063013660 นายชนาธิป ชันเกษม

63063013661 นายลือชัย นิลทรัพย�

63063013662 นางสาวเรวดี เหมหมัด

63063013663 นางสาวธิดารัตน� มะยมตะคุ

63063013664 นางสาวสุรีรัตน� จันทะเสน

63063013665 นายอานันท� จันทศรี

63063013666 นางสาวอนันตยา สุวรรณ�

63063013667 นางสาวติณณา เชี่ยวชาญ

63063013668 นางสาวศรีภาพร แก�วอุดร

63063013669 นางสาวลลิตา นําศรีเจริญกุล

63063013670 นางสาวอุดมลักษณ� ปริตัง

63063013671 นางสาวอารีรัตน� ปKPนคล�าย

63063013672 นางสาวสุธาศิณีย� ศรีพิพัฒน�

63063013673 นางสาวสุภัทราภรณ� ศรีไกรชิโณรส

63063013674 นางสาวภัทริกา นันทวิชิต

63063013675 นางสาวธิติสุดา กล�าหาญ

63063013676 นางสาวศศิวรรณ สว�างศิริ

63063013677 นายสรวิช อินทะวงษ�คํา

63063013678 นางสาวเรณู ทองงาม

63063013679 นางสาวทฤฒมน พันธ�ศรี

63063013680 นายภูวภัทร อ่ําองอาจ
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63063013681 นางสาวดาราวัน คําผิวพา

63063013682 นายประสงค� เจริญสุข

63063013683 นางสาวศิริลักษณ� อินสุวรรณ

63063013684 นางสาวสุภัสสรา นิรารมย�

63063013685 นางสาวสุพัฒตรา ศาลาแดง

63063013686 นางสาวไวย�กาล แซ�เตียว

63063013687 นางสาวปรายรัตน� สังวิบุตร

63063013688 นางสาวจิดาภา พิมพิสาร

63063013689 นางสาวภิรญา เสรีวรยศ

63063013690 นางสาวกมลชนก สุวานิโช

63063013691 นางสาวอภิชญา อินทรศักด์ิ

63063013692 นางสาวเพ็ญสุดา หาญสุวรรณ�

63063013693 นางอังศุมาลิน ฉิมพลีพันธุ�

63063013694 นางสาวพรทิพา งามศิริ

63063013695 นางสาวจิตอารีย� ยืนยง

63063013696 นางสาวนุสรา สุขมา

63063013697 นายอธิภัทร วงศ�ปรากฏ

63063013698 นางสาวศศิพัชร� คําอิน

63063013699 นางสาวกาญจนาพร คมกระโทก

63063013700 นางสาววิภาวี ทองวิจิตต�

63063013701 ว�าที่ ร.ต.อนุพงศ� สุกแก�ว

63063013702 นายอิสระพงษ� แสงระยับ

63063013703 นางสาวพิมพ�ชญา ธนศักด์ิศุภเลิศ

63063013704 นายโชคชัย ปรีเปรม

63063013705 นางสาวปKติยาพร เกรัมย�

63063013706 นางสาวเพ็ญพิชชา มากเทวงษ�

63063013707 นายเชาวินทร� กองผา

63063013708 นางสาวบุษราคัม สุธรรมมา

63063013709 นางสาวจรัสศรี ทรงวุฒฑัตพงศ�

63063013710 นางสาวสิรินยา วารินแก�ว
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63063013711 นางสาวประภัสสร จําปาบุญ

63063013712 นางสาวพรพิมล สีหิน

63063013713 นายภาคิณ ภาวินิจ

63063013714 นางสาวมะลิวัลย� นิลโท

63063013715 นายวีรพงศ� บุญศรี

63063013716 นายชัชวาล โฆษิตณรงค�

63063013717 นายกานต�รวี มณีขาว

63063013718 นายอภิวิชญ� นาคจู

63063013719 นางสาววันวิสาข� ขําดี

63063013720 นางสาวจิรวรรณ พิมพ�แก�ว

63063013721 นางสาวสุภัทรา ทับพยุง

63063013722 นางสาววิมลสิริ เอี่ยมศิริ

63063013723 ว�าที่ร�อยตรีจักรกฤษณ� นิยมกฤษติยะกุล

63063013724 นางสาวหนึ่งฤทัย ช�างสลัก

63063013725 นางสาวชนิสา อึ่งแดง

63063013726 นางสาวทิฆันพร หัดกันยา

63063013727 นางสาวสุวัลลี สินภักดี

63063013728 นายสมิทธิ เทพสุทธ์ิ

63063013729 นายศักด์ิเดช ด�วงกูล

63063013730 นายพงษ�ยกรณ� รักษาสัตย�

63063013731 นางสาวนัฐกานต� เฮ็งไล�

63063013732 นางสาวศิโรรัตน� สร�อยเเสพ

63063013733 นายธนวัช เผ�าพันธ�

63063013734 นายอรรถพล ผ�องพุฒิ

63063013735 นางสาวฐิตินันท� อ�องพิมาย

63063013736 นางสาวรพีพร คงสว�าง

63063013737 นางสาวกุลการ มงคลชูโชคทวี

63063013738 นางสาวนันทิยา ไชยอ�อน

63063013739 นางสาวกวินลักษณ� พงษ�สิงห�

63063013740 นางสาวชฎาพร แก�วโวฬาร
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63063013741 นางสาวเจนจิรา พูลประสาตร�

63063013742 นางสาวกรกนก บัวศรี

63063013743 นางสาวปาหนัน ห�วยแก�ว

63063013744 นายอรรถสิทธ์ิ โสมประโคน

63063013745 นายศุภวิจักษณ� นิฤมล

63063013746 นายทศวรรษ ใจภพ

63063013747 นางวรลักษณ� หวานแท�

63063013748 นายอุเทน ม่ิงขวัญ

63063013749 นายเอกสิทธ์ิ สังข�เทพ

63063013750 นางสาวตวงวิทย� วิทูรพีรบัณฑิต

63063013751 นายไกรสร โสมะ

63063013752 นางสาวนุชนาฏ จุ�นเจริญ

63063013753 นางสาวพิกุล ช�างเกวียน

63063013754 นางสาวสุพรรณิภา เสือเนียม

63063013755 นางสาวศิริวัลย� พักน�อย

63063013756 นางสาวสุนันทรา บรรจบพุดซา

63063013757 นางสาวพวงเพ็ชร จาบกุล

63063013758 นางสาววรรณภรณ� สุวรรณเนาว�

63063013759 นางสาวอังคณา ครุฑสาย

63063013760 นายนิพักตร� พรมจันทร�

63063013761 นางสาวณัชชา มวลศิริ

63063013762 นางสาวกัลยา พ�วงมาลี

63063013763 นางสาวสุพรรษา มะสีผา

63063013764 นางสาวภานิดา ใจคง

63063013765 นางสาวฐิติมา เกตุนวม

63063013766 นาย̂บัญชา อมุทรศรี

63063013767 นางสาวเสาวลักษณ� จ่ันจํารัส

63063013768 นางสาวพิมพ�รัฐพร ปาสาณพงศ�

63063013769 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา หลีประเสริฐ

63063013770 นายธนพนธ� โค�งนอก
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63063013771 นางรุ�งนภา แจ�มสุวรรณ�

63063013772 นางสาวณัฐรุจา นุชนาบี

63063013773 นายวีรยุทธ ปLนทะวงค�

63063013774 นางสาวณัฐชยาค� จารุสมบัติ

63063013775 นางสาวอรพรรณ พันธุ�แก�ว

63063013776 นางสาวภคมน วัฒนโชติกัญจน�

63063013777 นางสาวญาดารัตน� วงษ�กาญจนรัตน�

63063013778 นางสาวจรัสศรี ปLฐพี

63063013779 นางสาวเปรมกมล บุญอ่ํา

63063013780 นางสาวภรภัทร บุญตะนัย

63063013781 นางสาวธิติวรดา ขีตตะสังคะ

63063013782 นางสาวศิตา โกมล

63063013783 นางสาวประภาภรณ� อุบลโชค

63063013784 นางสาวธิภาดา ใบคํา

63063013785 นางสาวกัญญาภัชสรณ� ลิมปKสวัสด์ิ

63063013786 นางสาววริยา ร�มไทร

63063013787 นางสาวสุดารัตน� รักสกุล

63063013788 นางสาวสหฤทัย สมประเสริฐ

63063013789 นายวโรดม ประหยัดสิน

63063013790 นางสาวลลิตา แสงอาจหาญ

63063013791 นางสาวณัชชา ภู�สุวรรณ

63063013792 นางสาวรมิตา เศษจันทร�

63063013793 นางสาววิไล บัววิเชียร

63063013794 นางสาวสิริกานต� แซ�โค�ว

63063013795 นางสาวพันธ�ทิวา นวนงาม

63063013796 นางสาวพิชชาพร จันทรพัชร

63063013797 นางสาวพัชรี ศรีชมภู

63063013798 นางสาวไพริน ชนะพจน�

63063013799 นางสาวเบญญาภา ธงสิบสอง

63063013800 นางสาวอรอนงค� กาฬสมุทร
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63063013801 นายพงศกร แก�ววิเศษ

63063013802 นายสุขสันต์ิ เทสวัสด์ิ

63063013803 นายสันติชัย บัวแก�ว

63063013804 นางสาวชิดชนก ปาประโคน

63063013805 นางสาวพรเพ็ญ เกตุจังหาร

63063013806 นางสาวหนึ่งฤทัย หลงแขก

63063013807 นายเศรษฐ�ศุภมินทร� แห�งสมบูรณ�

63063013808 นายอาริฟ เจะปอ

63063013809 นางสาววริษฐา เภสัชพิพัฒน�กุล

63063013810 นางสาวสุปราณี สงค�คําจันทร�

63063013811 นายเชาวลิตร� เสลานอก

63063013812 นางสาวปุญญิศา เก�งการพานิช

63063013813 นายรัชชานนท� อินทรพฤกษ�

63063013814 นางสาวธัญลักษณ� สงพัน

63063013815 นายปวริศร� ปะปานา

63063013816 นางสาวพัชรินทร� สายนวลเวช

63063013817 นายกฤต โพนะตะ

63063013818 นายจิรายุส เดชศรี

63063013819 นางสาววรารัตน� ถาเหลา

63063013820 นายภูวริน สารสูงเนิน

63063013821 นางสาวปาณิศรา ธนะชัยธิรดา

63063013822 นางสาวสุกัญญา ปรีชา

63063013823 นายอนุศิษย� สุขทิน

63063013824 นางสาวรุ�งเพชร ทับเจริญ

63063013825 นางสาวสุกัญญา แผ�นจันทร�

63063013826 นางสาวปราณปริยา โจทย�พิมาย

63063013827 นางสาวสถิตาภรณ� ธูปหอม

63063013828 นายอนุสรณ� จันทร�ศร

63063013829 นายพิพัฒน� ศรีสุขศิริสุกุล

63063013830 นางสาวทิพย�ธัญญา น�อยบรรจง
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63063013831 นายหมัดอาลี หมซา

63063013832 นางสาวจันทร�จิรา แก�วปLดชา

63063013833 นายนคร จันทร�เมืองปLก

63063013834 นายศรายุทธ นามรักษา

63063013835 นางสาวฌัชชา ธรรมพินิจ

63063013836 นางสาววิมาลา จ๊ิเมฆ

63063013837 นางสาววณิชยา ชูผึ้ง

63063013838 นายเจริญชัย นพพิบูลย�

63063013839 นายสถิตย�ธรรม แย�มศรี

63063013840 นางสาวสุจิตรา รักศรี

63063013841 นางสาววิชชุดา ยังศิริ

63063013842 นางสาวฐิติพร บุญชู

63063013843 นางสาวสุภาณี เชียงสากุล

63063013844 นางสาวอริศรา วิทยปรีชากุล

63063013845 นางสาววรพรรณ เกิดพิบูลย�

63063013846 นางสาวสุภาพร ฉัตรเงิน

63063013847 นางสาวสุจิตรา ยันบัวบาน

63063013848 นางสาวอรอนงค� ทองคลี่

63063013849 นายสุพจน� จันกุดลิง

63063013850 นายสมคิด สงนอก

63063013851 นางสาวกฤติยา สารพิชญ�

63063013852 นางสาววรินทร แข็งแรง

63063013853 นางสาวอภิญญา สุขถนอม

63063013854 นายประสงค� ชํานาญ

63063013855 นางสาวนฤมล ทองใบเจริญ

63063013856 นายกฤษดา ม่ันเพ็ชร�

63063013857 นางสาวกรชินันท เศรษฐะ

63063013858 นางสาวพีระดา พลหาญ

63063013859 นางสาวเจริญรัตน� ชัยบุตร

63063013860 นายณัฐพงษ� แสงอร�าม
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63063013861 นายทรงวิทย� อ�อนรู�ที่

63063013862 นายจักรพันธ� มีสมพืชน�

63063013863 นางสาวปพิชญา มาตรา

63063013864 นางสาววิษาศินีย� บุญกําเนิด

63063013865 นางสาวพิชญ�สินี สายพันธ�

63063013866 นางสาวสุกัญญา จันทร�พงษ�

63063013867 นายศุภวุฒิ เหลืองภากร

63063013868 นางสาวอาทิตยา ไหมทอง

63063013869 นางสาวปKยะนารถ มะวงษา

63063013870 นางสาวปาริฉัตร พัฒนธรรม

63063013871 นางสาวกุลกันยา มงคล

63063013872 นายพรหมมินทร� วัฒนศฤงฆาร

63063013873 นางสาวแก�วตา ล�อวัชระกุล

63063013874 นายดํารงศักด์ิ ลําเจียกเทศ

63063013875 นางสาวจิราภรณ� ช�างน�อย

63063013876 นางนันทนา ประเสริฐรัมย�

63063013877 นางสาวดวงตา เกียรตินันทน�

63063013878 นายสิทธิ บูรณะภักดี

63063013879 นางสาวกรกมล บุญยะวงษ�

63063013880 นางสาวมนัสพร ฉิมพยัคฆ�

63063013881 นางสาวรัชฎา เพ่ิมพูล

63063013882 นายจตุรงค� คงทอง

63063013883 นางสาวสุดารัตน� สุขสุนิตย�

63063013884 นางสาวฤดี ลาดสูงเนิน

63063013885 นางสาวกุลณัฐ พระภูมิ

63063013886 นางสาวภานุชนารถ ทวีชาติ

63063013887 นายศรราม ตะโกสี

63063013888 นางสาวรัตนาวดี พันธ�พงษ�

63063013889 นางสาวหนึ่งฤทัย กําเนิดสิงห�โสดา

63063013890 นายณัฐนัย อมรากุล
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63063013891 นางสาวอรุณรัตน� พันธเสน

63063013892 นายกันต�ชนะ รอดเนียม

63063013893 นายโชคชัย โชคชยานันท�

63063013894 นายรุสดี เปาะจิ

63063013895 นางสาวชนาเนตร ตามัย

63063013896 นายอภิสิทธ์ิ ฤกษ�สันทัด

63063013897 นางสาวณัฐชา ขุนใหญ�

63063013898 นายอัจฉพันธ� เกตกะโกมล

63063013899 นางสาวอาภาศิริ จันทร�สว�าง

63063013900 นางสาวปวิณตา ปาแดง

63063013901 นางสาวรุ�งไพลิน มุขพันธ�

63063013902 นางสาววนิสา ธนศิริพงศ�

63063013903 นายภานุวัฒน� อิงขนร

63063013904 นางสาวโสภาพรรณ พิมพ�แป

63063013905 นางสาวภัคจิรา แสงสว�าง

63063013906 นายถิรเดช กุลมะโฮง

63063013907 นางสาวชนมน อยู�สุขสวัสด์ิ

63063013908 นางสาวนูรมาเดีย ฮะ

63063013909 นางสาววรรณศิริ รําไพกุล

63063013910 นางสาวพรพิมล พัฒนวงศ�งาม

63063013911 นางสาวพาสุข ตุ�มประเสริฐ

63063013912 นางสาววันวิสา ธรรมนิยา

63063013913 นางสาวสาวิกา นามโท

63063013914 นางสาวไอรดา สร�อยสูงเนิน

63063013915 นางสาวมาลียา มาตะกูล

63063013916 นางสาวปาลิดา นิยมราษฎร�

63063013917 นางสาวกมลพรรณ ม่ิงขวัญ

63063013918 นางสาวสุวีณา นันท�ตา

63063013919 นางสาวรัตนาพร เคาศรี

63063013920 นางสาวสุภารัตน� รามฤทธ์ิ
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63063013921 นายเอกสิทธ์ิ แก�วจรัส

63063013922 นางสาวกชกร แตงสาขา

63063013923 นางสาววรรณิภา เกษโส

63063013924 นายภักดี มีชัย

63063013925 นางสาวหัสยา ชุ�มมงคล

63063013926 นางสาวพัชนีพร นาเอี้ยง

63063013927 นางสาวกาญจนา เดชบุญมี

63063013928 นายณัฐวัฒน� ผลาหาญ

63063013929 นางสาวนริศรา ก�อนแก�ว

63063013930 นายธนา ผดุงศิลปXไพโรจน�

63063013931 นางสาวณัฐปภัสร� เหล�าคํา

63063013932 นายเขมชาติ เพ็ญแสง

63063013933 นางสาวทัศนีย� ศรีบุญ

63063013934 นางสาวมีนา หมํ่ายะลี

63063013935 นางสาวพัสวี วิเศษสิทธ์ิ

63063013936 นายกรกฎาภัทร� บัวเงิน

63063013937 นางสาวธัญยรัตน� ซุยน้ําเที่ยง

63063013938 นายณัฐชา ชะวูรัมย�

63063013939 นางสาวณัถฐาภรณ� อาบัส

63063013940 นางสาวศิรประภา ไตรเสนีย�

63063013941 นางสาวสาริณี บุญทันมา

63063013942 นางสาวเย็นฤดี ปLญญาสิทธ์ิ

63063013943 นางสาวกมลทิพย� สท�านไผท

63063013944 นางสาวปรียารัตน� โรจน�โยธินพิพัฒน�

63063013945 นายสิทธิศักด์ิ ทองคง

63063013946 นางสาวพนิดา จรัมฤทธ์ิ

63063013947 นางสาวรุ�งธิวา ถนอมจิต

63063013948 นายภูริช สุขมงคลรัตน�

63063013949 นายภาณุพงศ� ทองเล็ก

63063013950 นางสาวนภาวรรณ สมเจริญ
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63063013951 นางสาววนิดา นารินทอง

63063013952 นายยงยุทธ นิ้มเฮ็ง

63063013953 นายสาธิต แสนศรี

63063013954 นางสาวดวงนภา โพธิเวชกุล

63063013955 นางสาววิจิตตรา ตะริดโน

63063013956 นางสาวระพีพรรณ เสมอใจ

63063013957 นายแสงสกุล คงแสง

63063013958 นางสาวศศินันท� ภัทรบุญญาพิพัฒน�

63063013959 นายเสรี หรหมจารี

63063013960 นายดํารงค�เดช ปะรินสารัมย�

63063013961 นางสาวพรชนก จอมพิจิตร

63063013962 นายศุภณัฐ คงนวล

63063013963 นางสาวมาลี วงศ�แก�ว

63063013964 นางสาวมณีนุช สายวุฒิกุล

63063013965 นางสาวสุดา เกตุนอก

63063013966 นางสาวติณญพัฒน� แสนขันธ�

63063013967 นางสาวปริษา กองสินแก�ว

63063013968 นางสาวสุธิมนต� ทองประมูล

63063013969 นางสาวจันทร�นภา บุญจันทร�

63063013970 นายธนากร สุวรรณอาจ

63063013971 นายวัชรชา ถาวรสาลี

63063013972 นายนฤเทพ ม�วงไทย

63063013973 นางสาวผกายวรรณ สายสีแก�ว

63063013974 นายธนาธร ถมมาศุภวุฒิ

63063013975 นางสาวธารินี จอมนุ�ย

63063013976 นางสาวพัชรีพร วรพัด

63063013977 นางสาวมนธกานต� โคตะพันธ�

63063013978 นายพีรวิชญ� ชนะพันธ�

63063013979 นางสาวหนึ่งฤทัย โสดามรรค

63063013980 นางสาวปลายฟQา เสกแปลก
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63063013981 นางสาวอัฉราวดี บุญคง

63063013982 นางสาวฐิติรัตน� รัตนสมบัติ

63063013983 นางสาวดวงพร พลอยมณี

63063013984 นายวีระ อุสารัมย�

63063013985 นายณัฐพล เชื้อนุ�น

63063013986 นายพฤษพล วงษ�วรรณดี

63063013987 นางสาววนิดา ดลดิลก

63063013988 นางสาวนภาพร ไผ�แก�ว

63063013989 นางสาววิภาพร ภูพานทอง

63063013990 นางสาวจิตตมาส จรเอียด

63063013991 นางสาวนริศรา ตันหง�าย

63063013992 นางสาวมณีวรรณ มะโนน�อม

63063013993 นางสาวชุลีพร ทองก�อน

63063013994 นางสาวสุภลักษณ� ปานนวม

63063013995 นายสัตยา ศรีจานเหนือ

63063013996 นางสาวไอยรา คณาวงศ�

63063013997 นายชัยวัฒน� นันติแสง

63063013998 นางสาวอารียา บุญเกิด

63063013999 นางสาวมลิวัลย� บัวทอง

63063014000 นายอานันท� สุขสมเขตร�

63063014001 นางสาวสมิตานัน สินธุชัย

63063014002 นางสาวขวัญฤทัย แจ�มสุข

63063014003 นางสาวปLญญกัญญ� รุ�งเรือง

63063014004 นายกิติพงษ� อินไข

63063014005 นางสาวธนัชพร ไทยเจริญ

63063014006 นางสาวสุภาพร เลี้ยงรอด

63063014007 นางสาวโชติรส ลําเจียกเทศ

63063014008 นายวิชิต ชูอุทธา

63063014009 นางสาวจันทราภา ฉายอรุณ

63063014010 นายศตวรรษ บุญมี
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63063014011 นางสาวปาริชาติ งามพานิชกิจ

63063014012 นางลภัสรดา มะหิเดช

63063014013 นางสาวธัญลักษณ� วิวัฒน�เดชากุล

63063014014 นางสาวชนกานต� เฉียงใต�

63063014015 นางสาวปภัสวดี ไสยะหุต

63063014016 นางสาวพัทธ�ธีรา อินพรหม

63063014017 นางสาวลลิตา อภิกิจเมธา

63063014018 นางสาวเกณิกา นิยมคง

63063014019 นางรัตนาพร อ�อนตาตัน

63063014020 นางสาวกฤติยา นิลแก�ว

63063014021 นายวรเดช คงจําปY

63063014022 นางสาวเฉลิมขวัญ ไทยเจริญ

63063014023 นางสาวกวิสรา โฉมคํา

63063014024 นางสาวจุฑาทิพย� หนูนพรัตน�

63063014025 นางสาวสุกัญญา บัวเพ็ชร

63063014026 นางสาวนฤมล เครืออาษา

63063014027 นางสาวเพ็ญพักตร� ทานุกรม

63063014028 นางสาวภิญญาพัชร� สิทธิโชติภิรัตน�

63063014029 นายจิโรจน� บุญสังข�

63063014030 นางสาวศิริพร ชูวงศ�วาลย�

63063014031 นายกานต� ตันกุรานันท�

63063014032 นางสาวศิรประภา ม�วงเทศ

63063014033 นางสาวเดือนฉาย ดอกไม�ขาว

63063014034 นางสาวเพ็ญนภา อยู�อิ่ม

63063014035 นายอภิรักษ� จันทาดี

63063014036 นางสาวมิโฮ บุญนะ

63063014037 นางสาวเมธาวี เสือแสง

63063014038 นายจักรพันธ� จันทร�สว�าง

63063014039 นางสาวมนัญญา สุขวิพัฒน�

63063014040 นายวัฒนสันต� สุภาพ
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63063014041 นายกิติศักด์ิ สมบุญ

63063014042 นายชัยนุชิต จิตบุญ

63063014043 นายพลวิทย� พานนาค

63063014044 นางสาวเปมิกา เสง่ียมใจ

63063014045 นายเทิดพงศ� กัมพลานนท�

63063014046 นายเอื้ออังกูล ปLญญานวล

63063014047 นางสาวศิวลักษณ� สมจิตร

63063014048 นางสาวพิมลตรา ตันกูล

63063014049 นางสาวอรุณี มลิพันธ�

63063014050 นางสาวมลลิดา สืบดี

63063014051 นางสาวภัทธนันท� ลิ่มเชย

63063014052 นางสาวณัฐสุดา โตไทย

63063014053 นางสาวณพัชร� บุณยรัตพันธุ�

63063014054 นางสาวนรินทร นิลวดี

63063014055 นางสาวกาญจนา แสวงดี

63063014056 นางสาวอิงค�สนิษฐา สิทธิโชคธนเดชา

63063014057 นางสาวรัตน�ชรินทร� คําบาง

63063014058 นางสาวอัญญารัตน� สมุทรีรัมย�

63063014059 นางสาวมัลลิกา พรมทาระ

63063014060 นางสาววิลาสินี นิพรรัมย�

63063014061 นางสาวสุวรรณา แสนพระ

63063014062 นายณัฐวุฒิ บุตรสาร

63063014063 นางสาวณัฐอัปสร ประภัสสร

63063014064 นางสาวชลิดา การิสุข

63063014065 นางสาวจารุวรรณ ศรีธรรมบุญ

63063014066 นางสาวรจนา สุวรรณขวา

63063014067 นางสาวณัฐนรี ยืนยง

63063014068 นางสาวสุมิตรา บัวสาลี

63063014069 นางสาวชลลดา อากาศชัย

63063014070 นายสุทธิพงษ� ลิ้มกิตติอาภา
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63063014071 นางกชมล ศรีเจริญ

63063014072 นายทักษิน ดวงสาม

63063014073 นางสาววารุนี วงษา

63063014074 นายสิทธิพัฒน� พรมสูงเนิน

63063014075 นางสาวยุวพร ยงยุทธ์ิ

63063014076 นางสาวภัคจิรา หน�ายหนีชั่ว

63063014077 นางสาวนัสรีณา ศรีสําราญ

63063014078 นางสาวสมปอง พิลาธร

63063014079 นายอัคพล เขตต�สูงเนิน

63063014080 นางสาวพรปวีณ� ธานี

63063014081 นางสาวเบญจวรรณ ศิริอารุณปLญญา

63063014082 นางสาวภัคจิรา บ�อหน�าย

63063014083 นางสาวศรินญารัตน� เกตุสวัสด์ิ

63063014084 นางสาวชญานิษฐ� เพ็งบุบผา

63063014085 นายยงยุทธ พลลี

63063014086 นางสาวสุนิษา ศรีตระกูล

63063014087 นางสาวภัทราภรณ� งามขํา

63063014088 นางสาววิลาพร เฉิดจินดา

63063014089 นางสาวสมานันท� ทรัพย�กุลชร

63063014090 นางสาวอรอริญา ทางาม

63063014091 นายยุทธนา ทรัพย�ประเสริฐ

63063014092 ส.ต.ท.ศักด์ิดา หันสมร

63063014093 นายสุภชัย กองปLด

63063014094 นางสาวพรพิลัย ทองกาละสงค�

63063014095 นายพงศธร ขุนเปYย

63063014096 นายณัฐนนท� พงษ�ประเสริฐ

63063014097 นายณัฐพล ธรรมคุณ

63063014098 นางสาวกัลยาณี พบพล

63063014099 นางสาววชิราภรณ� บัวแก�ว

63063014100 นางสาววรรณรญา ถาวรหงษ�
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63063014101 นายอิทธิชัย จันทิพย�

63063014102 นางนุชกานต� เบ็ญมาตย�

63063014103 นางสาวพจมาน ล�อมวงค�

63063014104 นางสาวอมรรัตน� เนตรศรี

63063014105 นายกัมปนาท เนมียะ

63063014106 นายธัชพล แก�คชชา

63063014107 นางสาวณัฏฐิฌา ช�วยศิริ

63063014108 นางสาวสาวิตรี นันทะปLด

63063014109 นางสาวนันทพร อินทร�อ่ํา

63063014110 นางสาวรัชนี กาญจนเกตุ

63063014111 นางสาวทิพวรรณ ประดิษฐสุวรรณ�

63063014112 นางสาวกัญญาภัค ชื่นชม

63063014113 นางสาวอริสา ทาประเสริฐ

63063014114 นางสาวนันท�นภัส บุญคิด

63063014115 นายพัชรพล บุญยะนิวาสน�

63063014116 นายอภิวัฒน� ใหม�ปKยะ

63063014117 นางสาวโยษิตา จึงเจริญรัตน�

63063014118 นายศิรวิทย� แกมจินดา

63063014119 ว�าที่ร.ต.ธวัช หรุ�มวิสัย

63063014120 นางสาวจิราวรรธ ศรีโสภา

63063014121 นางสาวนิรุชา ศรศึก

63063014122 นางสาวมาริณี เสนาะสันต�

63063014123 นางสาวจันทร�พิมา แดนนารัตน�

63063014124 นางสาวรุ�งนภา ศรประสิทธ์ิ

63063014125 นางสาวพรทิพย� วารุกะกุล

63063014126 นางสาวปLทมา ม่ิงขวัญ

63063014127 นางสาววิมลรัตน� ศรีคชา

63063014128 นางสาวกีรติ สอนกัน

63063014129 นางสาวมนัสนันท� รัตนสนธ์ิ

63063014130 นายอนันต� ถุงเสน
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63063014131 นางสาวศิริพร อนุลาวัพพ�

63063014132 นางสาวจริยา แสนสมบัติ

63063014133 นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ

63063014134 นางสาวศิริพร ในทอง

63063014135 นางสาวสายธาร เทียนมณี

63063014136 นายระวี ทองอ�อน

63063014137 นายภัทรบุรุษ ยุทธจวงจันทร�

63063014138 นางสาวบุศรินทร� กรีแสงศรี

63063014139 นางสาวจีรนันท� เรืองชาญ

63063014140 นางสาวยอดขวัญ เตียพานิช

63063014141 นางสาวอภิญญา สาลี

63063014142 นางสาวพุธิตา พงนาค

63063014143 นายณัฐพล หนูเงิน

63063014144 นางสาวโสภิตา อยู�งาม

63063014145 ว�าที่ร�อยตรีทัณฑวัต ช�างกล

63063014146 นางสาวรสสุคนธ� สุขถึง

63063014147 นางสาวทิพยาภรณ� ชินชาคํา

63063014148 นางสาวชลธิชา อินบุญ

63063014149 นางสาวราตรี ทาอ�อน

63063014150 นายศักรินทร� นิลบวร

63063014151 นายนัฎฐ�ชพัฒน� จ่ันเพชร

63063014152 นายเทพทิตย� จันตา

63063014153 นางสาววิภาวี รําพึงกิจ

63063014154 นางสาวพัชรินทร� แสงแก�ว

63063014155 นางสาวปริศนา ศรียุทธ

63063014156 นางสาวนพวรรณ ยังทน

63063014157 นางสาววริษา มีศิริโรจน�

63063014158 นางสาวเบญจวรรณ ดิษสร

63063014159 นางสาวขวัญฤดี โพธ์ิทิพย�

63063014160 นางสาววสุนธิรา จันทร�อินทร�
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63063014161 นายกิตติศักด์ิ อุปถัมภ�

63063014162 นางสาววีณา อารี

63063014163 นางสาวศรอนงค� จันทะสาร

63063014164 นางสาวดุษฎีพร จูเฮง

63063014165 นางสาวสุนิตรา อุดมศาลา

63063014166 นายทักษ�พงศ� ตันติชาติ

63063014167 นายปKยวัฒน� ไชยน�อย

63063014168 นายประภาส ไตรสูงเนิน

63063014169 นายประจักษ� เตียวบูS

63063014170 นางสาวศรีจิตรา หาญศึก

63063014171 นายสว�าง แสงธนา

63063014172 นายศุภชัย ภูมิไธสงค�

63063014173 นางสาวพรพรรณ สีดา

63063014174 นางสาวภคมน จิรรัฐกฤต

63063014175 นางสาวศศิธร สวนงาม

63063014176 นางสาวปKยะนุช ศรีเคน

63063014177 นายศราวุฒิ หร�นเต̂

63063014178 นางสาวเมธาพร สุณาวงษ�

63063014179 นางสาวมนัสวี บัวศรี

63063014180 นายจามร สีดา

63063014181 นางสาวรวิพร แสนประเสริฐ

63063014182 นายณดิษ พรบัญชาตระกูล

63063014183 นางสาวสุภาพร สอนสมนึก

63063014184 นางสาวมณีรัตน� ชํานาญ

63063014185 นางสาวสุริวัสสา อมรินทร�รัตน�

63063014186 นายณัฐพล ประทุมทอง

63063014187 นางสาวภัทราภรณ� มาสุข

63063014188 นางสาวมนัฏฐวี อาลี

63063014189 นางสาวจุฑามาส พอนเบ�า

63063014190 นางสาวกนกวรรณ นพคุณ
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63063014191 นางสาววรรณภา ภูโสภา

63063014192 นายจิรวัฒน� คําภู

63063014193 นายวิทูร วัฒนสังสุทธ์ิ

63063014194 นางสาวภัชรานุช โกศลานันท�

63063014195 นางสาวทิพวรรณ ช�วยกลับ

63063014196 นายคุบัญญ เพ็ชรตะคุ

63063014197 นางสาวเบญจรัตน� เกตุรัตน�

63063014198 นางสาวปKยธิดา วัฒนภิญโญ

63063014199 นางสาวจิรัชญา สังข�ทอง

63063014200 นางสาววิสสุตา คุ�มวงษา

63063014201 นายเกรียงศักด์ิ คงขํา

63063014202 นางสาวตริตราภรณ� มะซอและ

63063014203 นางอังวรา บุรีเจริญ

63063014204 นางสาวรสริน พิมใจ

63063014205 นางสาวสว�างนภา ธะนะพันธ�

63063014206 นางสาวเสาวนีย� ช�างหล�อ

63063014207 นายฮัซนัลส� หะยีวาแม

63063014208 นางสาวธนภร บุญนนภัทร�

63063014209 นางสาววิภาพรรณ คํามุงคุณ

63063014210 นางสาวอารยา ภูปูเตะ

63063014211 นางสาวศศิธร จันทร�วิวัฒน�

63063014212 นางสาวรัชดา ปุQมไสว

63063014213 นางสาววรรณมณี โอสถานนท�

63063014214 นางสาวคณิตตา พรหมเจริญ

63063014215 นางสาวธิติมา แพงวังทอง

63063014216 นางสาวจิราภัทร พ�องเสียง

63063014217 นางสาววราศิณี เฉลิมพจน�

63063014218 นายนพณัฐ นาคประเสริฐ

63063014219 นายอนุกูล คํายอดใจ

63063014220 นางสาวธิดารัตน� เชนด�นอก
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63063014221 นายภิญโญ หิรัญคํา

63063014222 นางสาวชัชณีย� อ�อนแก�ว

63063014223 นางสาวริญญ�นภัส รัตน�พงศานนท�

63063014224 นางสาวก่ิงกาญจน� วงศ�ทอง

63063014225 นางสาวอรสา ทองย้ิม

63063014226 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�ประทีป

63063014227 นายชัชวิทย� ภูอากาศ

63063014228 นายโชคชัย สารสุวรรณ

63063014229 นางสาวศุภรัตน� ภู�ศรี

63063014230 นางสาวพรทิพย� เกตุศิริ

63063014231 นายอติชาติ จินดามัง

63063014232 นางสาวธนิษฐ�นันท� วงษ�เมือง

63063014233 นางสาวสุพรรณา เจริญรัมย�

63063014234 นางณพัชชนันท� นามแก�ว

63063014235 นางสาวเกษร ศรีภา

63063014236 นางสาวพัชริดา ดิษเสถียร

63063014237 นายอํานาจ บัวสําเริง

63063014238 นางสาวณัชพร เกตุวัตร�

63063014239 นางสาวประภัสสร พันธ�คูณ

63063014240 นางสาวชนาธิป ทรัพย�ประเสริฐ

63063014241 นางสาวณัฐมล แย�มขํา

63063014242 นายพณกฤณ� ยังไว

63063014243 นางสาวปภาวรินท� กําศิริพิมาน

63063014244 นายโอฬาร วรทวีธํารง

63063014245 นายสรวิศ ผ�องศรี

63063014246 นางสาวปวีณา ศรีสุธรรม

63063014247 นางสาวอารียา มานโสม

63063014248 นางสาวพรรณิภา สุวรรณภูมิ

63063014249 นางสาวหทัยรัตน� ไข�ทอง

63063014250 นางสาวนิธิพร เลิศศรี
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63063014251 นางสาวตติยา รัตนเพียร

63063014252 นางสาวณัชชา ชัยรินทร�

63063014253 นางสาวสุกานดา นาคเกิด

63063014254 นายกิตติภูมิ นันทพิศาล

63063014255 นางสาวเสาวรัตน� พิมพ�ประสิทธ์ิ

63063014256 นางสาวจันทร� จิ รา สีหาฤทธ์ิ

63063014257 นางสาวอภิญญา ใจดี

63063014258 นางสาวปKยธิดา นิลสุ

63063014259 นางสาวเอื้อมจิต ชาระ

63063014260 นายอานนท� วีรพัฒน�มงคล

63063014261 นางสาวสุธิดา มูลเชื้อ

63063014262 นายณัฏฐ� เลิศรัตนวงศ�

63063014263 นางสาวธนพร รอดประชา

63063014264 นายธนากร ชุปวา

63063014265 นายวสุธร อินทผดุง

63063014266 นางสาวปุณฑริก คงสวัสด์ิ

63063014267 นายเอกชัย ประชุมสาย

63063014268 นายกิตติภัฎ ปุยอรุณ

63063014269 นางสาวบุญธิสา ผาบชมภู

63063014270 นางสาวเนตรน�อย ชาญศรี

63063014271 นางสาวนิภา ฤทธิธรรม

63063014272 นางสาวละอองดาว แก�วแรมเรือน

63063014273 นางสาวชุติมา สมอเนา

63063014274 นางวรกาญจน� มีนาม

63063014275 นางสาวบุษยา พัทนา

63063014276 นายดุษฎี ถนอมศักด์ิ

63063014277 นายเสกสิน เอี่ยมไกรษร

63063014278 นายธวัชชัย หาวกระโทก

63063014279 นางสาวน้ําฝน พาทา

63063014280 นางสาวโสพิศ รามเนตร
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63063014281 นางสาวสุพัตรา เล็กน�อย

63063014282 นางสาวกัญญาณัฐ นิคนธา

63063014283 นางนัฏธิดาพร เผ�าพงศ�ช�วง

63063014284 นายณัฐพล น�อยประเสริฐ

63063014285 นายกิตติศักด์ิ วิรุณราช

63063014286 นางสาวชฎาภรณ� แสงตามี

63063014287 นางสาวภัทรีญา แพงตา

63063014288 นางวรรณทิวา วรรณวาศ

63063014289 นางสาวสุมิตตา แท�สูงเนิน

63063014290 นางสาวเตชินี แก�วเจริญ

63063014291 นางสาวนุกูล พงษ�คุณ

63063014292 นางสาวเสาวนีย� แพงแพน

63063014293 นางสาวปKยนนท� สาเจริญ

63063014294 นายวีริศ กฤษณะภักดี กฤษณะภักดี

63063014295 นางสาวณัฏฐิดา คําพัด

63063014296 นางสาวชนิพันธ� อุ�นคํา

63063014297 นายก�องภพ ว�องโชติกุล

63063014298 นายวัชระ สร�างคํา

63063014299 นางสาวดวงสมร ดวงใจ

63063014300 นางสาวสุนันท� ม�วงขาว

63063014301 นางสาวยลดา มีบุญลือ

63063014302 นางสาวพิทยาภรณ� ตุ�มทอง

63063014303 นางสาวชุลีกร แพงไทย

63063014304 นายเฉลิมพล ชุมเขียว

63063014305 นางสาวพัชรินทร� ธิเสนา

63063014306 นายภราดร เครือยา

63063014307 นางสาวสาธิกา แก�วหล�า

63063014308 นายหะรินทร ชัยรัตน�

63063014309 นางสาวธนาภา สาเรรัมย�

63063014310 นายบุพกร ยอดคีรี
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63063014311 นางสาวเบญญาภา อิสระมงคลการ

63063014312 นางสาวเจียระไน นวลสาลีบวร

63063014313 นางสาวชนิกานต� เตสง�าวงศ�

63063014314 นางสาวนภัสวรรณ พุทธสุวรรณ

63063014315 นางสาวรัตนา เรืองสุวรรณ

63063014316 นายวงศกร จําปาโพธ์ิ

63063014317 นายจิรัฏฐ� สื่อกลาง

63063014318 นางสาวดวงมณี ศรีเจริญ

63063014319 นางสาวปาริตชาติ เจริญรัตนโอภาส

63063014320 นายกิตติธัช สนกันหา

63063014321 นายมนตรี สมน�อย

63063014322 นายวัชรา ศรีมุข

63063014323 นางสาวจารุวรรณ รัตนโมรา

63063014324 นายวีระยุทธ มาเจริญ

63063014325 นายฐิติคุณ ยาวะโนภาส

63063014326 นางสาวบุณฑริกา นํามะหนอง

63063014327 นางสาวนิตยา ผ�องศรีใส

63063014328 นางสาวชุลีพร นิลศิลา

63063014329 นายอภิรักษ� เททะสังข�

63063014330 นางสาวอทิตยา นาวา

63063014331 นายเอกกมลชัย เฉลิมเชื้อ

63063014332 นางสาวสุธาทิพย� อินธิแสน

63063014333 นางสาวนิตยา สําลี

63063014334 นางสาวมัณฑนา ลับแสง

63063014335 นางสาวสุทธิดา เทพบุตร

63063014336 นางสาวศริญญา นิกาจ๊ิ

63063014337 นางสาวญาราภรณ� ถํ้าทอง

63063014338 นายสุทธิพร วงศ�วิลาศ

63063014339 นายกีรติ พิมพ�ทองงาม

63063014340 นายมานัส สุโพธ์ิ
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63063014341 นางสาวพันนิภา บุญพิษ

63063014342 นางสาวอมรรัตน� นงนุช

63063014343 ว�าที่ ร.ต.ธงชัย นกอยู�

63063014344 นางสาวอัจฉรา ล�อมณีนพรัตน�

63063014345 นางสาวลัลนา จันดาเพ็ง

63063014346 นางสาวธิมาพร แวมประชา

63063014347 นายกฤษณะ เข็มสุวรรณ�

63063014348 นางสาวมลวิภา มาลา

63063014349 นางสาวนัฏยา สะนี

63063014350 ว�าที่ ร.ต.หญิงอิงค�ณิชาพา สมบุญ

63063014351 นางสาวประภาพรรณ วงค�พิทักษ�

63063014352 นายนิติวัฒน� ปรางค�ทอง

63063014353 นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ�

63063014354 นายสารินทร� เปลี่ยนบางช�าง

63063014355 นายนรภัทร พัฒนนิติศักด์ิ

63063014356 นายณัฐวุฒิ มะซอและ

63063014357 นางสาวชุลีพร วงศ�งาม

63063014358 นางสาววริวรรณ โตสิงห�

63063014359 นางสาวนันทิยา สานตSะ

63063014360 นางสาวสุภาพรรณ พรหมนิยม

63063014361 นางสาววราภรณ� รอดความทุกข�

63063014362 นายอนุรักษ� แสงสุข

63063014363 นางสาวจันทิมา นกเทศ

63063014364 นางสาวมณีรัตน� ศรีคงรักษ�

63063014365 นางสาวทัศวรรณ ขุนสมาน

63063014366 นางสาวสุธิดา พรหมสวัสด์ิ

63063014367 นายจิระพงศ� พูนเพชรรัตน�

63063014368 นางสาวอภิพร อัศวจิตตานนท�

63063014369 นายทศพล เครืออนันต�

63063014370 นางสาวทิพสุดา สุพรรณ�
หน�า 479 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014371 นางสาวมนัสนันท� อินทร�สุวรรณ

63063014372 นางสาวธนัชฌา คําดํา

63063014373 นางสาวศศิภรณ� ศศินววรกุล

63063014374 นางสาวนัจญวา ดาราฉาย

63063014375 นายศราวุธ แดนดงเมือง

63063014376 นางสาววนิดา ตันศิริ

63063014377 นางสาวจรรยาลักษ� ผดากาญ

63063014378 นางสาวกัญญ�สินีณัฐ สุทธิมาลย�

63063014379 นางสาวปาริชาติ ศรีชุ�ม

63063014380 นางสาวมณีรัตน� ใจทัด

63063014381 นางสาวสุรีย�วรรณ ภู�อร�าม

63063014382 นายเนรมิตร บุสพา

63063014383 นายธวัชชัย ศิริปากรณ�

63063014384 นางสาวพัชรินทร� เซียงหวอง

63063014385 นางสาวศรัญญา เมณกูล

63063014386 นายชลภูมินทร� ดวนใหญ�

63063014387 นายศุภณัฐ สงวนศักด์ิ

63063014388 นางสาววิภาวี ก้ิมเฉ้ียง

63063014389 นางสาวทักษพร บรรดา

63063014390 นางสาวกัลยกร เกษเมธีการุณ

63063014391 นายพีรพัฒ ศรีธงชัย

63063014392 นายทรงพล โสภา

63063014393 นายรัฐศักด์ิ โกษะโยธิน

63063014394 นางสาวอุไรพร ปLตถะเมฆ

63063014395 นางสาวฟุลลา โตSะสมัน

63063014396 นายกฤษฎา นามบุญเรือง

63063014397 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสด์ิ

63063014398 นายกฤษธนากร รักษาศรี

63063014399 นางสาวเพ็ญพร แก�วหริ่ง

63063014400 นายนนทวัช โสภาเคน
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63063014401 นายประวิทย� เหมริหนี

63063014402 นางสาวอนุชสบา โฮ�ประเสริฐ

63063014403 นางสาวรัฐณีภรณ� ชัยชมภู

63063014404 นางสาวจันจิรา ปานพุธ

63063014405 นางสาวสุวิชาดา แก�วนาเหนือ

63063014406 นางสาวสราญทิพย� มากเจริญ

63063014407 นางสาวกรวรรณ เปลื้องรัตน�

63063014408 นางสาวภัคจิรา ไสยะกิจ

63063014409 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วตา

63063014410 นายพยนต� นราวงษ�

63063014411 นางสาวกัญจนพร สิงหา

63063014412 นางสาวตุสิตาภรณ� บุญนาที

63063014413 นายธงชัย มิดย้ิม

63063014414 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�สม

63063014415 นางสาวอรุณกมล ธรรมธุระ

63063014416 นางสาวพรรณิดา แก�วทาสี

63063014417 นางสาวชนเนษฎ� ฟLกมาก

63063014418 นางสาววิกานดา เหระวัลย�

63063014419 นางสาวศิริพร รอดแก�ว

63063014420 นางสาวศิรินภา นาสมนึก

63063014421 นางสาววรัญรัตน� สุขชม

63063014422 นางสาวอริสรา แก�วใจบุญ

63063014423 นายธีรภัทร สุขย่ิง

63063014424 นายกิตติพงษ� เกาะกากลาง

63063014425 นายอัครชัย เสมาต้ังเจริญ

63063014426 นางสาวเยาวลักษณ� คงโนนนอก

63063014427 นายธนชาต ทวีกิจสุริยา

63063014428 นางสาวมนัสนันท� ภูโคก

63063014429 นางสาวนัสรินทร� พัดเย็นใจ

63063014430 นางสาวธิดาภรณ� สตรอง
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63063014431 นางสาวจุฑามณี แท�นมงคลมาศ

63063014432 นางสาวกษมา เวียนระวัง

63063014433 นางสาวชฎาภรณ� ประกอบศรี

63063014434 นายธรรมศิริ จิตต�ม่ัน

63063014435 นายณัฐภัทร ประชุมจิตร

63063014436 นายวัชรพงษ� นิลสุก

63063014437 นางสาวศวรรยา ไพบูลย�

63063014438 นางสาวสุชานันท� แนวจําปา

63063014439 นายสหกิจ ล�อจงเฮง

63063014440 นางสาวสุวารินทร� พรมมา

63063014441 นางสาวสุฑามาศ ศรีใย

63063014442 นางสาวฐิตาพร ตันสกุล

63063014443 นางสาวจิราพร โพธิศิริ

63063014444 นายอนุสรณ� ลาอ�อน

63063014445 นายอมรธรรม เอี่ยมสอาด

63063014446 นายปฏิภาณ เจ็งวัฒนาพร

63063014447 นางสาววรรณภา จบดี

63063014448 นายอาทิตย� พรหมธิดา

63063014449 นายธีรวัตร สุดขาว

63063014450 นางสุมาลี ศุภกิจเดชา

63063014451 นายณัฐพล พรหมเพชร

63063014452 นางสาวรอฟYนี รักญาติ

63063014453 นายอภินันท� ภรินทนันท�

63063014454 นางสาวอังคณา ทักษิณากร

63063014455 นางสุดใจ ดอนพลัด

63063014456 นางเปมิกา ชัยเกียรติธรรม

63063014457 นายสุเมธ อินเฉลิม

63063014458 นางสาวณัฏฐนันท� สละวิจิตร

63063014459 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�ชมพร

63063014460 นางสิริภา เอี่ยมวิจิตร�
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63063014461 นางสาวภัทรจิรา ประสมบุญ

63063014462 นายวรชัย พาหลง

63063014463 นางสาวอัญธิกา ศิริสัตพลี

63063014464 นางสาวกรรณิกา อาจบํารุง

63063014465 นายวชิระพล จินาผล

63063014466 นางสาวสราลี เอี่ยมเขียว

63063014467 นางสาวชฎาธาร อันภักดี

63063014468 นายมรุต เพชรพรหม

63063014469 นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย�

63063014470 นางสาวศุภาพิชญ� พิมพงษ�

63063014471 นายปฎิพล เมตไตรพันธ�

63063014472 นายณัฐกิตต์ิ อิสระกุล

63063014473 นางสาวจารุณี ปรีดามีสุข

63063014474 นางสาวพรพรรณ กมลเสถียร

63063014475 นายนิติพล พลศรีลา

63063014476 นางสาวพัชรา คํานึง

63063014477 นายประวิทย� บุญเต็ม

63063014478 นายอนุกูล บุญหม่ัน

63063014479 นางสาวธีราภรณ� กันพา

63063014480 นายธนากร บุญศรี

63063014481 นางรัศม์ิเกล�า สิงหภูมิ

63063014482 นางปKยาภรณ� ซิงห�

63063014483 นางสาวนิชดา ธาราดล

63063014484 นายวัชรินทร� สุขจิตต�

63063014485 นางสาวชฎาพร ข�าขันมะลี

63063014486 นายมารุต ศรีวัง

63063014487 นายวุฒิชัย วิมลวงศ�สกุล

63063014488 นางสาวนัทธมน ร�วมพุ�ม

63063014489 นางสาวธัญดลย� อินทเกตุ

63063014490 นายกฤษฎา จีนปภากรสกุล
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63063014491 นางสาวกฤติยา จําปานคร

63063014492 นางสาวจุฑารัตน� นาคลําภา

63063014493 นางรุ�งนภา อิโน

63063014494 นายธีรศักด์ิ ปราอาภรณ�

63063014495 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ�

63063014496 นางสาวมยุรี ยะไม

63063014497 นางสาวปภัสรินทร� ไชยพนาพันธ�

63063014498 นางสาวพนิดา แซ�แต�

63063014499 นายธนวัฒน� กลิ่นเจริญ

63063014500 นายพีระ ชิณรัตน�

63063014501 นางสาวกนกพร วรรณสูญ

63063014502 นางสาวพวงพยอม หนูท�าว

63063014503 นางสาววิรัลพัชร รอดไพบูลย�

63063014504 นายสันติ กันทะวัง

63063014505 นางสาวณิชาภา แข็งขัน

63063014506 นายศศิกร มุ�งหมาย

63063014507 นางสาวกัญญาพัชร ภู�อินทร�

63063014508 นายวิวรรธน� ศรีหานารถ

63063014509 นายชัยนิวัตน� แสนวันนา

63063014510 นางสาวสุรีรัตน� ไชยม่ิง

63063014511 นางสาวดวงเดือน วงษ�ศรี

63063014512 นายอุกฤษฏ� ขันแก�ว

63063014513 นายไวพจน� ขวัญทัย

63063014514 นายจิรศักด์ิ จุลโอภาส

63063014515 นางสาวมนวิภา ชินบุตร

63063014516 นายไพบูลย� สินสมศักด์ิ

63063014517 นางสาวนุชนารถ ยุงประโคน

63063014518 นางสาวสุภาพ สีสีฐาน

63063014519 นางสาวอรวิพา ใยบัว

63063014520 นายอนุเกียรติ พันธุ�ยาง
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63063014521 นางสาวชนิกานต� นิยมนา

63063014522 นายบุญโชค นาทองหล�อ

63063014523 นายวัชรินทร� ขวัญรุย

63063014524 นางสาวกมลมาศ ชุมศรี

63063014525 นายวรุฒ หายคุณ

63063014526 นางสาวเบญญารัศม� ศิริลักษณสกุล

63063014527 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณสนธ์ิ

63063014528 นางสาวสุนิตา ธาตุคําภู

63063014529 นางสาวสุวนันท� ทรงหอม

63063014530 นางสาวธาริณี รัตนกําเนิด

63063014531 นางสาวกุลธิดา ดิษฐภักดีจินดา

63063014532 นายอําพร วงษ�หาแก�ว

63063014533 นางสาวรัชรินธร บุตรกันหา

63063014534 นางสาวจุฑาทิพย� โพนสุวรรณ�

63063014535 นางสาวนัฐธิชา ทรัพย�เย็น

63063014536 นางกันติชา ทวิชัย

63063014537 นางชลธิกาญจน� ไชยบุตร

63063014538 นางสาวพรเพ็ญ มณีปLกษิณ

63063014539 นางสาวชนิดา ถาวรสุข

63063014540 นายชิษณุชา ศิลารัตน�

63063014541 นางสาวมนัญญา คงทอง

63063014542 นางสาวมนฤทัย กลิ่นสังข�

63063014543 นางสาวธีรพันธุ� ชูเชิด

63063014544 นายวัชรินทร� กีฬา

63063014545 นางสาวสุพัตรา ศรีวงค�ชัย

63063014546 นางสาวสโรชา มีชัย

63063014547 นายอมรชาติ พะชะนะ

63063014548 นางสาวสินจัย พันธ�น�อย

63063014549 นางสาวนริศรา วรคันทักษ�

63063014550 นางสาวกฤษณวรรณ จันแล
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63063014551 นายถริน เรืองรัตนศิริกุล

63063014552 นางสาวเพ็ญรัศ สะดาวงษ�

63063014553 นางสาวยุภาภรณ� สังข�แก�ว

63063014554 นางสาวศุภิดา หน�อท�าว

63063014555 นางสาวเบญจวรรณ แดงกูล

63063014556 นางสาวขวัญภิรมย� ช�องกลาง

63063014557 นางสาวเบญจรัตน� เข็มทอง

63063014558 นายทองมาก กองชัยสงค�

63063014559 นางสาวพิมลพร จันทร�แดง

63063014560 นายศุภรัฐ สินโพธ์ิ

63063014561 นางสาวนริศรา สุขสะอาด

63063014562 นางสาวจุฑารัตน� คําสวัสด์ิ

63063014563 นางสาววิชชุดา ทองทะนา

63063014564 นางสาวอนุธิดา ระบาย

63063014565 นางสาวอันติมา ปาตะโพธ�

63063014566 นางสาวศิริลักษณ� มาคิน

63063014567 นายนิธิวัชร� เสือไพร

63063014568 นายอัษฎาวุฒิ ทัดเทียม

63063014569 นางสาวบุญญารัตน� แปQนสุข

63063014570 นายพิทยา เพ็ชร�ศักดา

63063014571 นางสาววรรณภา สุวรรณี

63063014572 นางสาวกุลวรินทร� ชาติวัฒนเศรษฐ�

63063014573 นายนิธิทัศน� จันทร�เจริญสม

63063014574 นายสิทธิกร กุลมี

63063014575 นางสาวปริฉัตต� นาหนองบัว

63063014576 นายอภิวัฒน� อุภัยพันธ�

63063014577 นายกฤษฎา ศิลมี

63063014578 นางสาวนริสรา เหลาเก้ิมหุ�ง

63063014579 นายจิตติพัฒน� ทาแกง

63063014580 นายธวัชชัย ธวัชอ�อน
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63063014581 นางสาววาสินี นวลทอง

63063014582 นางสาววราภรณ� เจริญสุข

63063014583 นางสาวภัครัมภา พุ�มดอกไม�

63063014584 นางสาวกิตติยา ฉิมพาลี

63063014585 นางสาวสาวิตรี ธรรมรักษ�

63063014586 นายณัฐวุฒิ วิจิตร

63063014587 นายธีรศักด์ิ อานุภาพไตรรงค�

63063014588 นายภาณุพงศ� สังข�มงคล

63063014589 นางสาวธัญวรัตม� มาปาน

63063014590 นางสาวสาลินี ราชสีห�สุข

63063014591 นายคณิน คงเอียง

63063014592 นางสาวดวงพร อรุณบุตร

63063014593 นายโชติรัตน� อากาศ

63063014594 นางสาวพรทิพย� เกิดหนองสังข�

63063014595 นางสาวรุจิรินทร� อัครสิทธิรุจน�

63063014596 นางสาวเมญาณี หมัดจิ

63063014597 นางสาววัลวิภา อุดตา

63063014598 นางสาวณัฐณิชานันท� วัฒนกุลัง

63063014599 นางสาวณัฐพร เหลายา

63063014600 นายสิทธิพร สุรพิพิธ

63063014601 นางสาวธนิศรา กรอบเพ็ชร

63063014602 นางสาวภัทรวดี คงเอียง

63063014603 นางสาวอริศรา วีสม

63063014604 นางสาวสุรีย�พร บุญประเสริฐ

63063014605 นางสาวณัฐฌา อินทร�จํานงค�

63063014606 นายพรชัย พิทักษ�ทรัพย�

63063014607 นางสาวพิมพ�มณี จันทร�กระจ�าง

63063014608 นางสาวสุวพิชชา สุทโธ

63063014609 นางสาวนันท�นภัส คําแก�ว

63063014610 นางสาวสายทิพย� สุจริตพิทักษ�กุล
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63063014611 นางสาวรมิตา มีมะโน

63063014612 นางสาวรัชฎาภรณ� นาดี

63063014613 นางสาวอัญชิสา อิสิชัยกุล

63063014614 นางสาวสุวิมล เทพอินทร�แดง

63063014615 นางสาวทรรศวรรณ วัฒนสิทธ์ิ

63063014616 นางสาวอาริยา สังวาลทอง

63063014617 นายเฉลิมพล ติดโนน

63063014618 นางสาวสุดารัตน� ทองปลั่ง

63063014619 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปKยนุช มีชนะ

63063014620 นางสาววทัญZุตา วโรภาสสุนทร

63063014621 นางสาวประภาพร วงไชยา

63063014622 นางสาวไพลิน กองสุข

63063014623 นางสาวอรวิจิตร� ควนวิไล

63063014624 นายฐิติรัตน� มีเกียรติ

63063014625 นางภัทราวรรณ โยชะออน

63063014626 นางสาวสราลี บัลลังน�อย

63063014627 นางสาวจตุพร กฐินทอง

63063014628 นางสาวเบญจภรณ� สุทธิชัย

63063014629 นางสาววีรวรรณ เนตรพรหม

63063014630 นายอัครรัตน� ลีทอง

63063014631 นายวิทยา นามชารี

63063014632 นายสุรสีห� พวงประเสริฐ

63063014633 นายกิตินันท� บุญประคอง

63063014634 นางสาวนฤมล ย�อยแสง

63063014635 นายเกียรติศักด์ิ จํานงค�จิตร

63063014636 นายกชกุญช� จันทร�อํารุง

63063014637 นางสาวธนัชชนม� ศรีรักษ�

63063014638 นายอิสระชัย จันทร�สวัสด์ิ

63063014639 นางสาวสุปราณี บุญหล�อ

63063014640 นางสาวดารณี สอนเขียว
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63063014641 นางสาวภานุชนาถ สุขดี

63063014642 นายชวิน อินทชิต

63063014643 นางสาวธิดารัตน� กังวลกิจ

63063014644 นางสาวอรวรรณ พงษ�ดี

63063014645 นายวันธีระ ไทยะลา

63063014646 นางสาวอลิศา เขียวคํา

63063014647 นายอภินันท� เกษหอม

63063014648 นางสาวกชกร น�อยวัฒนา

63063014649 นางสาวกันทิมา เชื้อดี

63063014650 นางสาวมนรัตน� สุทธิวารี

63063014651 นางสาวนภัสวรรณ สันติเพชร

63063014652 นางสาวกมลเนตร ถ่ินทัพไทย

63063014653 นางสาวอมรรัตน� ศรีสุวรรณ�

63063014654 นางสาวมาลิน มุงอินทร�

63063014655 นางสุทธินันท� บุญศร

63063014656 นางสาวณัชชา สุวัฒนมาลา

63063014657 นางสาวสุพัตรา เวียงสงค�

63063014658 นางสาวสิริรัตน� โสวรรณะ

63063014659 นายภูเบศ ตรีราภี

63063014660 นางสาวนันท�นภัสร� เข็มเพ็ชร�

63063014661 นางสาววรัญญา ฉายอริยะกุล

63063014662 นายระพีพัฒน� ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม

63063014663 นางสาวบุณยนุช วุ�นปาน

63063014664 นางสาวนิศากร ภักด์ิจัตุรัส

63063014665 นายวรทัศน� พูลสวัสด์ิ

63063014666 นางสาวอุ�มพร น้ําดอกไม�

63063014667 นายประทีป แก�วอุ�ย

63063014668 นางสาวศันสนี แอบยอดธัช

63063014669 นางสาวจีราภรณ� อินทร�สม

63063014670 นายสารทูล พัดทอง
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63063014671 นางสาวพรประภา เครือชา

63063014672 นางสาวจณิตา แอนดาริส

63063014673 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง

63063014674 นางสาวสุณิสา มุดตะเล็บ

63063014675 นางสาวสุดาภรณ� สุวรรณวงษ�

63063014676 นางสาวขวัญชนก จุมจันทร�

63063014677 นายภาณุพงศ� พลเสนา

63063014678 นางสาวสิรินดา พิกาด

63063014679 นางสาวภัทราภรณ� ปานเพ็ชร

63063014680 นางสาวปารณีย� มีงามดี

63063014681 นางสาวกาญจนา พรหมพันธ�W

63063014682 นางสาวนงค�นภา โล�ห�คํา

63063014683 นางสาวนฤมล พรมรักษ�

63063014684 นายน�านนคร คําเตือนใจ

63063014685 นางสาวปนัดดา ดิเจริญ

63063014686 นางสาวพัชรินทร� กองวงศ�

63063014687 นางสาวศมน ใจศิริ

63063014688 นางสาวปKยธิดา เล็กศิริ

63063014689 นางสาวเกศรินทร� สุขแก�ว

63063014690 นางสาวธาวิณี แสงเปล�ง

63063014691 นางสาวอรุณี ปLนพรหมราช

63063014692 นายพงษ�พันธ� พูลสวัสด์ิ

63063014693 นางสาวสุกัญญา จตุทอง

63063014694 นางสาวอรพินท� พงษ�เจริญ

63063014695 นางสาวฉวีวรรณ อ�องประเสริฐ

63063014696 นางพรศิริ วิรุณราช

63063014697 นางสาวธิดารัตน� สุขสนอง

63063014698 นางสาวธัญวรัตน� ด�วงธรรม

63063014699 นางสาวอภิญญา ลาบาง

63063014700 นางสาววรรณา อินทสังข�
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63063014701 นายธนชัย พิเดช

63063014702 นางสาวเฌอทิษา นนทโชติโภคิน

63063014703 นางสาวภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล

63063014704 นายกิตติพงศ� บุญศิริ

63063014705 นางสาวดวงกมล ผลโพธ์ิ

63063014706 นางสาวรุจิมา อาจโสม

63063014707 นางสาวพรธิดา ผุสิงห�

63063014708 นางสาวผไทมาศ โอสถานนท�

63063014709 นางสาวสุภาวดี เจริญพืช

63063014710 นายณัฐพล พานโคตร

63063014711 นายสหรัฐ สุขสวัสด์ิ

63063014712 นายปรัชญา พ่ึงพา

63063014713 นางสาวพรรณนิภา แสงดี

63063014714 นางสาววิจิตรา กองแก�ว

63063014715 นางสาววาสนา ชมดี

63063014716 นางสาววิลาสินี สัตยาชัย

63063014717 นายปฏิภาณ เย็นสวัสด์ิ

63063014718 นางสาวรวีวรรณ ทองสุกเจริญ

63063014719 นายเฉลิม บุญมาก

63063014720 นางภัณฑิรา อุตระวิเศษ

63063014721 นายชาตรี ขาวรัมย�

63063014722 นางสาวฐิดากาญจน� ธรรมวงษ�

63063014723 นางสาวปKยะนุช สําราญ

63063014724 นางสาวศิวนารถ อุททะวงศ�

63063014725 นายวิรัตน� ทองบ�อ

63063014726 นางสาวชฏาภา ประกอบศรี

63063014727 นางสาวศิริพร ดวงคีรี

63063014728 นางสาวสุภัคสินี ศรีสวน

63063014729 นางสาวสุชานันท� นุชแดง

63063014730 นางสาวปKยะวรรณ คําสม
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63063014731 นายพงศธร สรรคพงษ�

63063014732 นางสาวณัฏฐพร เสนฉิม

63063014733 นางสาวอัจฉรา รุ�นเจริญ

63063014734 นางสาวดรุณวรรณ ใจเย็น

63063014735 นายธนพล นามศรีพร

63063014736 นางสาวปาริชาต คมขํา

63063014737 นางสาวอริสรา กองสุข

63063014738 นางสาวสิริการย� ปKยโชควัฒนานนท�

63063014739 นางสาวนารินทร� รุ�งแจ�ง

63063014740 นางสาวพัชรินทร� มนตรี

63063014741 นางสาวกนกวรรณ แก�วกล�า

63063014742 นางสาวตวงทอง โกมล

63063014743 นายอนิรุทร� หลอดแก�ว

63063014744 นางสาววรรณวิสา นงนุช

63063014745 นางสาวปวีนา โปร�งธุระ

63063014746 นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ

63063014747 นายชยพล แสงอุไร

63063014748 นางสาวณปภัช ประสิทธินาวา

63063014749 นางสาวชลิตา พละเนียม

63063014750 นางสาวจิรสุดา กงกําปLPน

63063014751 นางสาวชุติมา นพเกียรติ

63063014752 นายอัษกร แสงนิมล

63063014753 นางสาววนิสา โพธ์ิสร�อย

63063014754 นางสาวมุสลีมะห� หามะ

63063014755 นายอานันท� วงค�แก�นจันทร�

63063014756 นางสาวกัญญาวีร� คันทา

63063014757 นางสาวญาดานุช อ�อนนิภา

63063014758 นางสาวสุธารัตน� โนรัตน�

63063014759 นางสาวจิรวดี แหยมศิริ

63063014760 นายชนันท� กองอ�อน
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63063014761 นางสาวเกษมณี อนันต�

63063014762 นางสาวชนัญชิดา ศรีมาลา

63063014763 นางสาวชลดา ปLกกาวะลา

63063014764 นายพงศ�พล มังคละคีรี

63063014765 นางสาววิภาวี คําบุดดี

63063014766 นางสาววิไลพร มีสาระภี

63063014767 นางสุภาวดี ฝอยสําโรง

63063014768 นางสาวนฤมล พรหมบุญ

63063014769 นางสาวนภัสนันท� ตุลากัน

63063014770 นางสาวพัชรนันท� พิมพิลัย

63063014771 นางสาวจิดาภา โหมดเทศน�

63063014772 นายปรัชญ� ศิริสวัสด์ิ

63063014773 นางสาวเพ็ญนภา อ�อมแก�ว

63063014774 นางสาวจีระนันต� แจ�งกลาง

63063014775 นายคเชนทร� กาศโอสถ

63063014776 นางสาววรรณนา นุ�มเกลี้ยง

63063014777 นางสาวทิพย�วิมล เพ็ชรพันธ�

63063014778 นายสินิทธ� ไชยเจริญ

63063014779 นางสาวรุ�งดาวรรณ ชูสุข

63063014780 นางสาวนารี เสือคล�าย

63063014781 นางสาวณัฐธิดา วิเศษทักษ�

63063014782 นายไกรสร บุตรดี

63063014783 นายเทวินทร� อยู�พูน

63063014784 นายอภิวัฒน� เลิศพรม

63063014785 นายจรัสเดช ไชยทอง

63063014786 นายรัฐพล เอี่ยมสําอางค�

63063014787 นางกิตติยา นาคเจริญ

63063014788 นางสาวเพ็ญจิตร สีสวย

63063014789 นางสาวทักษพร สัจจา

63063014790 นางสาวอริตา พลดงนอก
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63063014791 นายวัชรพงศ� ไชยทีม

63063014792 นางสาวพวงเพ็ญ การวิบูลย�

63063014793 นางสาวฮันนาน ซอบรีสาและห�

63063014794 นางสาวสุพัตรา หนูย้ิมซ�าย

63063014795 นางสาวแพรวไพลิน บําเพ็ญพินิจ

63063014796 นางสาวขนิษฐา มีนสิริวัฒนา

63063014797 นางสาวปรีญาพัชญ� โกศลโชติภัทร�

63063014798 นางขจรจิตร� บุญญา

63063014799 นายปรมินทร� ขุนทอง

63063014800 นางวรนุช พันธ�สอาด

63063014801 นางสาวณัฐสุดา เลาะ

63063014802 นายบุญสม สุทธิประภา

63063014803 นางสาวภัทราภรณ� ชัยวิเศษ

63063014804 นางสาวพลอย สุนทรครุฑ

63063014805 นายบํารุงศักด์ิ สิงห�แก�ว

63063014806 นางสาวอินธุอร สุขเกษม

63063014807 นางสาวเกวลี ปุลพจิตต�

63063014808 นางสาวสุพัตรา สมจิตต�

63063014809 นายนัฐเสรฐ ปKลันธนโยธิน

63063014810 นางสาวสุดารัตน� หอมหวล

63063014811 นายธนาพัทธ� โสมเมา

63063014812 นางสาวชมพูนุช จันทรโชติ

63063014813 นายภาคภูมิ ยุระทาย

63063014814 นางสาวเมธาพร สุนทรธนาโชติ

63063014815 นายเกริกพล บุญนาสําโรง

63063014816 นางสาวละมัย ใยทา

63063014817 นางสาวมุกดา สมภาวะ

63063014818 นายมหัทธน แตงอ�อน

63063014819 นางสาวกมลชนก ด�วงคํา

63063014820 นางสาววัลยา แสนเมือง
หน�า 494 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014821 นางสาวหยาดพิรุณ ภาษี

63063014822 นายอรรถพล เฮ็งเจริญ

63063014823 นายธนภัทร คุณหลวง

63063014824 นางสาวสมใจ วันเลิศ

63063014825 นางสาวปLญญาวดี นาบํารุง

63063014826 นางสาวศิริญา พืชมาก

63063014827 นางสาวทศพร ยวงใย

63063014828 นางสาวกาญจนา ธรรมดี

63063014829 นางสาวสกุลณี ย่ิงสุข

63063014830 นายกฤชชัย คงเจริญ

63063014831 นางสาวอัจฉรา ธรรมวงค�

63063014832 นางสาวเขมิสร ม่ันเพ็ชร

63063014833 นายสุรศักด์ิ ฉิมทอง

63063014834 นางสาวมินตรา ชมชื่น

63063014835 นางสาวนรินทร�ทิพย� เบ�าลี

63063014836 นางสาวเสาวณีย� เสวยสุข

63063014837 นางสาวพิมพ�ศิริ สีหาบุตร

63063014838 นางสาวสุรีพร ภูจอมแก�ว

63063014839 นางสาวณัฐสุภา พ�นภัย

63063014840 นางสาวชุลีพร ศรีพัฒโนทัย

63063014841 นางสาวบุญญรัตน� แจ�งจํารัส

63063014842 นายพงษ�ศิริ เหล�าเมืองเหนือ

63063014843 นายวัชระนันท� จิระวัฒน�

63063014844 นางสาวสุนิสา ใจตรง

63063014845 นางสาวชนาริน พวงพันธ�

63063014846 นางสาวรัชนี สีเทพ

63063014847 นางอัจฉราภรณ� ปLตนา

63063014848 นางสาวธิดารัตน� มีสม

63063014849 นางสาวจตุพร พรมมะทา

63063014850 นางสาววนัสนันท� อิสมาแอล
หน�า 495 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014851 นางรินดา ยงยุทธ

63063014852 นายจักรกฤษ วิชาพร

63063014853 นางสาวฟQา คนโทพรมราช

63063014854 นายพันธวัช ปวงศิริ

63063014855 นางสาวรุ�งนภา ชูชื่น

63063014856 นางจิราภรณ� ก่ิงแดง

63063014857 นายปริวัตร สุขสุแพทย�

63063014858 นายกีรติ นกชัยภูมิ

63063014859 นางสาวกรรณิการ� พลับพลี

63063014860 นางสาวเพ็ญนภา มาตราช

63063014861 นางสาวสุภัสวรรณ มีสติ

63063014862 นายพิเชษฐ เจริญทอง

63063014863 นางสาวศิริพร นิยมราช

63063014864 นางสาวดวงฤทัย ทาทัน

63063014865 นางสาวราตรี กระเซ็น

63063014866 นางสาวทิวาพร เชื่อมสัมพันธ�

63063014867 นางสาวรักษ�สุนา เสียงเลิศ

63063014868 นายวุฒิชัย บุญมาเลิศ

63063014869 นางสาวปารตรี ศรีสมบูรณ�สกุล

63063014870 นางสาวศิริพร แก�วคง

63063014871 นายณัฐพงศ� พลอยงาม

63063014872 นางสาวรวิวรรณ ย่ิงยงค�

63063014873 นางสาวสุมาลี คล�ายจันทร�

63063014874 นายวัชร�ชัยนันท� เหล�าทัศน�

63063014875 นางสาวพรธิรา แหยมเปYPยม

63063014876 นายสิทธิชัย บุญชนะ

63063014877 นางสาวธิติยา ชมภูพาน

63063014878 นางสาวพัชรณัฏฐ� เกียรติธนาวรดา

63063014879 นางสาวภัทรวรรณ เพ็ชรรัตน�

63063014880 นางสาวเทียนบุหงา พรมมิสา
หน�า 496 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014881 นางสาวเกสรา คงแสนคํา

63063014882 นางสาวหทัยทิพย� เกียรติกําจร

63063014883 นายวิรัล ภคจารุกิตต์ิ

63063014884 นางสาวจิดาภา ทองฤทธ์ิ

63063014885 นางสาวนัฐนันท� ปรุงทํานุ

63063014886 นางสาวพัสตราภรณ� พุ�มกล่ํา

63063014887 นายกิตติภัฏ วงษ�มาก

63063014888 นางสาวศิริวรรณ รักษ�มณี

63063014889 นางสาวชื่นนภา นาดอก

63063014890 ว�าที่ร�อยตรีกฤษณชัย ค�าม�วง

63063014891 นางสาวทัตตราภรณ� พ่ึงวิกรัย

63063014892 นางสาวศิริรัตน� สีหะนาม

63063014893 นางสาวพรพรรณ เอี่ยมศิริ

63063014894 นางสาวธนาพร เอี่ยมสอาด

63063014895 นางสาวพรรณิดา รักษ�จินดา

63063014896 นายเศรษฐศักด์ิ ตันพานิช

63063014897 นางสาวอาภาภรณ� นาคภักดี

63063014898 นายมงคล เฮียงหลี

63063014899 นางสาวปาลิตา ธรรมสร

63063014900 นางสาวชลลดา ทนงศักด์ิมนตรี

63063014901 นางสาวณัฏฐา พันธุ�จึงเจริญ

63063014902 นางสาวมลฤดี ยุทธหาญ

63063014903 นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร�

63063014904 นางกาญจนา พันธุรักษ�

63063014905 นางสาวพรอนันต� ด�านเดิม

63063014906 นางสาวชนิดา ไข�เพชร

63063014907 นางสาวปณิตา กระเเสร�สุนทร

63063014908 นางสาวทิพนภา แขรัตนะ

63063014909 นางสาวสุวณัฐ ยะรังวงษ�

63063014910 นางสาวสุทธิดา นวสุขสําราญ
หน�า 497 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014911 นางสาวชญาภา กิจวิวัฒนกุล

63063014912 นางสาวอัญธิกา ชลสินธุ�

63063014913 นายศิโรจน� มังคลัง

63063014914 นายยศกลินทร� แก�วเกิด

63063014915 นายจักรพงษ� จ�อยสูงเนิน

63063014916 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชร�เจริญ

63063014917 นางสาววัสนนันท� พลอยงาม

63063014918 นายทรงวิทย� ก๊ักสมบูรณ�

63063014919 นางสาวชนัณญา รูปสูง

63063014920 นายศุทธิพงศ� เพชรจูด

63063014921 นางสาวสุพรรษา แสงสมบูรณ�

63063014922 นายกฤตณัฐ เหตานุรักษ�

63063014923 นายธนชัย ประวีณานนท�

63063014924 นางสาวสุรวิน ขุนทอง

63063014925 นางสาวพิกุลแก�ว โมรินทร�

63063014926 นายสมประสงค� พลสวัสด์ิ

63063014927 นายอธิวัฒน� โพธิราช

63063014928 นางสาวกิตติยา วงมะเซาะ

63063014929 นางสาวจิตรลดา อินเปYMย

63063014930 นายสุขสันต� สิงห�ลา

63063014931 นายชิษณWุพงศ� แจ�มเจริญ

63063014932 นางสาวศิรารัตน� เจริญผล

63063014933 นายปณิธาน สนิทสนม

63063014934 นายชนม�ชนก บุญจริง

63063014935 นางสาววิภาพร คําแพทย�

63063014936 นางสาวณฤภัทร หยิวรักงาม

63063014937 นางสาวกาญจนา เถ่ือนยัง

63063014938 นายปKยลักษณ� หลักบุญ

63063014939 นางสาวรุจิรา เชื้อคง

63063014940 นางสาวศศิประภา พลอยประดับ
หน�า 498 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014941 นางสาวขนิษฐา ทองคง

63063014942 นางสาวศันศนีย� สุขเจริญ

63063014943 นางสาวปLทมา เทียนโฉม

63063014944 นางสาวบุษรินทร� สวัสด์ิพงษ�

63063014945 นางสาวเมธิตา กันภูมิ

63063014946 นางสาวธนาภา รุ�งเรือง

63063014947 นางสาวชวนิช สงค�วิชัย

63063014948 นายสรันท� รัตนเศียร

63063014949 นายบวรรัตน� คล�ายรักษ�

63063014950 นางสาวคุณัญญา พูลแสง

63063014951 นายปรัชญ� เหลาแก�ว

63063014952 นางสาวปลายฟQา เจSกนอก

63063014953 นางสาวปางทิพย� สมประสงค�

63063014954 นางสาวภควรรณ อัครเพชรภากร

63063014955 นายโชคชัย บุญรักษา

63063014956 นางสาวนราภรณ� ทิพวัลย�

63063014957 นางสาวชไมพร สละสวัสด์ิ

63063014958 นางสาวประกายดาว วิเชียรแสน

63063014959 นางสาวอมรา ลือบางใหญ�

63063014960 นางสาวจิราภรณ� หม่ืนอินทร�

63063014961 นายภาณุพงศ� เพชรประเสริฐ

63063014962 นางสาวณัฐสุดา ศรีสงคราม

63063014963 นางสาวเบญญาภา ยุทธิมงคล

63063014964 นายกิตติ ภูละมุล

63063014965 นางสาวทิพวรรณ คือจะโปะ

63063014966 นางสาวทิพย�สุดา รูปอ�วน

63063014967 นางสาวณัทฐธิณีพ� ยอดศรี

63063014968 นายสิฐ�จิรากิจ หิรัญดลรัชต�

63063014969 นางสาวกรชนก รุ�งขจรกลิ่น

63063014970 นางสาวสุพรรษา พัสดุ
หน�า 499 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063014971 นางสาวภรณ�ประภา นิลชัง

63063014972 นายพีรพงษ� ช�วงแย�ม

63063014973 นางฉัตรฌดา นิลมงคล 

63063014974 นายนฤดล คาจะโปะ

63063014975 นางสาวชนิตา ศรีใส

63063014976 นางสาวเบญจวรรณ ดําขํา

63063014977 นางสาวอภิญญา เสมี

63063014978 นางสาวการติมา ฟLกสอาด

63063014979 นางสาวรสสุคนธ� รอดแก�ว

63063014980 นางสาวชญาณี เบญโกโรโม

63063014981 นางสาวปKลันธนา วรรณสมบูรณ�

63063014982 นายพสธร ตรงด�านกลาง

63063014983 นายปKยสิษฐ� ทรงธรรมกุล

63063014984 นางสาวพรสุดา เอี่ยมละออ

63063014985 นางสาวพิชญาณี ยนต�ศรี

63063014986 นางสาวปLทมาภรณ� สนเถ็ง

63063014987 นายศราวุฒิ ยศรุ�งเรือง

63063014988 นางสาวอรพรรณ ประกอบสุข

63063014989 นางสาวธันยพร เยาวนาจารย�

63063014990 นายสุทธิเกียรติ จันทร�สุขศรี

63063014991 นายสิทธิพล อินทุลักษณ�

63063014992 นางสาวศุภรัตน� ภูกองสังข�

63063014993 นางอรอุมา บุญยืน

63063014994 นายธนวัฒน� ปรีชาโชติ

63063014995 นางสาวพินัดดา พ�อบาล

63063014996 นางสาวมนต�สกาว ม่ังค่ัง

63063014997 นางกนกศิริ วรรณสันต�

63063014998 นายศุภกร สารโพคา

63063014999 นางสาวภัทธิยา จะนต

63063015000 นางสาวอริสา ยกสันเทียะ
หน�า 500 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015001 นางสาวสุนันทา พลรักษา

63063015002 นางสาวสุนิสา โนรีนุ

63063015003 นางสาวนงลักษณ� เคนสุโพธ์ิ

63063015004 นายก�องเกียรติ ทรัพย�แก�ว

63063015005 นายปKติพงศ� ศรีเกษม

63063015006 นางสาวชนินาถ แสงสว�าง

63063015007 นางสาวพิมพา วิจิตรกูล

63063015008 ว�าที่ร.ต.หญิงอรอนงค� จันทแจ�ม

63063015009 นางสาวเสาวนีย� หงษ�ทองคํา

63063015010 นายวัชรพงศ� สร�อยสิงห�

63063015011 นางสาวทิราภรณ� คงประสิทธ์ิ

63063015012 นางสาวอนุสสรา รัตนพิทักษ�

63063015013 นางสาววัชรีภรณ� สุระดี

63063015014 นางสาวกุลกนิษฐ� เซ็นสมบูรณ�

63063015015 นางสาวศศิประภา มีเครือรอด

63063015016 นางสาวชวนพิศ บุญสุนีย�

63063015017 นางสาวหทัยภัทร วัลลานนท�

63063015018 นางสาวอังคณา บุญฤทธ์ิ

63063015019 นางสาวศิริกร สีสดดี

63063015020 นางสาวพัชรพร สาบุตร

63063015021 นางสาววรุณนภา แสนมี

63063015022 นางสาวอิศราภรณ� ประทีปวิศิษฐ�

63063015023 นางสาวรัชนีภรณ� กรณีย�

63063015024 นางสาวสุวิชาดา น�อยสุพรรณ

63063015025 นางสาวจุฑามาศ คงปLญญา

63063015026 นายอนุชา จุติกิต์ิเดชา

63063015027 นางสาวกาญจนา วงศ�กําภู

63063015028 นางสาวอาริญา ถ�วนถ่ี

63063015029 นางสาวสายสินธุ� ปานแก�ว

63063015030 นางสาวพัชรมัย เจนสัญญายุทธ
หน�า 501 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015031 นางสาวอรนุช ศักด์ิเจริญชัยกุล

63063015032 นางสาวอรณิชา พวงเนียม

63063015033 นางสาวอ�อมเดือน เกิดศักด์ิ

63063015034 นางสาวอรวรรณ พิมพุฒ

63063015035 นางสาวณิชาภา จิตมุ�งม่ัน

63063015036 นางสาวชุติมณฑน� ทิคะทร

63063015037 นางสาวสุพัตรา ชะตารัมย�

63063015038 นายวีรชัย คุ�มศีรไวย�

63063015039 นางสาวศศิธร จิตรซ่ือ

63063015040 นางสาวอรุณี พิมพ�สวัสด์ิ

63063015041 นายวาทะศิลปX สลางสิงห�

63063015042 นายธีรวัฒน� ศิริวุฒิ

63063015043 นางสาวกรณ�รัชต�ตา สงแช�ม

63063015044 นางสาวนิติยา บุญธรรม

63063015045 ว�าที่ร�อยตรีรังสรรค� อินทโชติ

63063015046 นางสาวณัฏฐ�พัชร� แสนอ�อน

63063015047 นายชรัส เกิดจันทึก

63063015048 นางสาววิชชุดา พรมมาวัน

63063015049 นายไตรภพ เกียรติวิเศษชัย

63063015050 นางสาวกันตนา ไชยสูงเนิน

63063015051 นายสิทธิเบศร� บุญจวง

63063015052 นายศิริพงษ� ย้ิมยัง

63063015053 นางสาวรัตนา จตุพรม

63063015054 นางสาวพเยาว� บรรหาร

63063015055 นางสาวระวีวรรณ ประโพธ์ิศรี

63063015056 นางสาวพุศดี ธรรมวิเศษ

63063015057 นายจิระศักด์ิ ปานกลาง

63063015058 นางสาววารุณี วงษ�ตุ�ม

63063015059 นางสาวนันทนา สงพิมพ�

63063015060 นางสาววรัญญา ศักด์ิสิงห�
หน�า 502 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015061 นายณรงค�ศักด์ิ ตู�วงษา

63063015062 นางสาวมณัสญา ดอนทราย

63063015063 นางสาวธนินี อินทรีย�

63063015064 นางสาวมนพิชา ปLMนปLญญา

63063015065 นางสาวอรอนงค� เข็มทอง

63063015066 นางสาวพัชราภรณ� อ�วมสมบัติ

63063015067 นางสาวภาพันธ�ทิพย� สามนปาล

63063015068 นางสาวจุฑามาศ กงถัน

63063015069 นางสาวสุภาวรรณ� คําพันธ�

63063015070 นางสาวเสาวลักษณ� พงษ�เส็ง

63063015071 นางสาวปรางค�ทิพย� ทรัพย�ประสาท

63063015072 นางสาวจินตนา ภาษิต

63063015073 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นชวน

63063015074 นายวสุภัค คําประทุม

63063015075 นางสาวนฤมล สิงหามาตร

63063015076 นายสราวุฒิ บุญส�ง

63063015077 นางสาวนุชติกานต� รักพร�า

63063015078 นางสาวอักษรา พุทธิดํารงจิต

63063015079 นายอาจหาญ เผ�าคง

63063015080 นายอรรถพล เทียนประสิทธิกุล

63063015081 นางสาวณิชชา พุทธาภิบาลกุล

63063015082 นางสาวสุมาลี หม่ินกระโทก

63063015083 นางสาวพรรณสอน วงศ�ญาติ

63063015084 นางสาวธนาวดี หมุดธรรม

63063015085 นางสาวรัชดาภรณ� ปลายเดือน

63063015086 นายธีรภัทร� แพน�อย

63063015087 นางสาวสุวิชาดา อาระหัง

63063015088 นางสาวสุดหทัย กิตติพัฒนกุล

63063015089 นางสาวรัตนาวดี นามจันทร�

63063015090 นางสาวอรทัย ดิษฐวงษา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015091 นางสาวดาริน กะสิกูล

63063015092 นางสาววิลาวรรณ พวงมะณี

63063015093 นางสาวกชมน เฉลิมคุณวัต

63063015094 นางสาวนรินทร� ยวงมณี

63063015095 นายสรัช จันทนยานนท�

63063015096 นางสาววรัญญา รัตนสาร

63063015097 นายวรรณชัย ผลาไสย�

63063015098 นายชัยมงคล พ้ืนดอนเค็ง

63063015099 นายภาณุพงศ� บุนประสิตร�

63063015100 นางสาวยุวดี ชื้อผาสุข

63063015101 นางประทิน ศรีสกุล

63063015102 นางสาวเขมิกา เอี่ยมสําอางค�

63063015103 นางสาวพรราตรี มณีชื่น

63063015104 นางสาวชนิดาภา เพ็งปรีชา

63063015105 นางสาวอนุสรา อินทร�นวล

63063015106 นายบุญทัน แก�วปากเปาะ

63063015107 นางสาวพันธนันท� คําเสนา

63063015108 นายสุรศักด์ิ ปKติพัตรา

63063015109 นางสาวนริศรา จรเข�

63063015110 นายณัฐวรรธน� เรืองเดชานนธ�

63063015111 นางวันศนิ แก�วคงดี

63063015112 นางสาวนุชนาฏ ภู�สวัสด์ิ

63063015113 นางสาวปKยะนุช อมรึก

63063015114 นางสาวพัชรา ดัชถุยาวัตร

63063015115 นายวัชรพงศ� พิพรพงษ�

63063015116 นางสาวสุชาวดี อับดิน

63063015117 นางสาวเครือวัลย� เวียงวิเศษ

63063015118 นางสาวรุ�งยินดี เลี้ยงยินดี

63063015119 นางสาววนิดา เชี่ยวชาญ

63063015120 นางสาวสุภัทรตรา ปลายเดือน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015121 นางสาวธัญญ�ณฐนันท� พลเมฆ

63063015122 นางสาวกาญจน�สิตา คําขอด

63063015123 นายโยธิน เสาหงษ�

63063015124 นางสาวกัลยาลักษณ� วังภูสิต

63063015125 นายภาณุภณ พุฒิรัตนาพร

63063015126 นางสาวกนกกาญจน� พ่ึงเกษม

63063015127 นางสาวเจนจิรา บัวแสง

63063015128 นางสาวรังสินี วงศ�สัมโน

63063015129 นางรัชนี อยู�เส็ง

63063015130 นางสาวนิพพิทา ศิริปุณย�

63063015131 นางสาวปภัสมน เที่ยงสมบุญ

63063015132 นางสาวณัฐวดี บุญชูวิทย�

63063015133 นางสาวกมลชนก จิตร�เพ่ิม

63063015134 นางสาวณัฐธิดา จันทะสิงห�

63063015135 นางสาวลดาวัลย� เปล�งปลั่ง

63063015136 นางสาวอังศุมาลี อุสาใจ

63063015137 นางสาวพีรดา ชํานาญเวช

63063015138 นายภาณุพงศ� อุ�นสอน

63063015139 นางสาวอรอุษา เอี่ยมศิริ

63063015140 นางสาวเทียนธิดา ใจเอื้อ

63063015141 นางสาวพรทิพย� แก�วหาญ

63063015142 นายมนตรี มุมทอง

63063015143 นางสาวอารยา คําบุญ

63063015144 นางสาวเฟOPองวลีย� พลับอ�อน

63063015145 นายอัฐวิชญ� เอื้ออนุวงศ�

63063015146 นายสักการ ไก�แก�ว

63063015147 นางกมลทิพย� ธรรมวรางกูร

63063015148 นางสาวบุษราคัม อมรึก

63063015149 นางสาวเมธาวี สว�างแจ�ง

63063015150 นางสาวเดือนเพ็ญ แก�วพุทธ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015151 นางสาวพณิชษา แก�วลี

63063015152 นางสาววิจิตรา ขันธ�เขต

63063015153 นางสาวภรณีกรณ� กลิ่นทอง

63063015154 นางสาวพัชนี เปรมปรี

63063015155 นายเอกวิทย� ศักด์ิขวา

63063015156 นางสาวเกศรา เดชผดุง

63063015157 นายณรงค�ชัย สอนทอง

63063015158 นางสาวศิริลักษณ� คาโสจันทร�

63063015159 นางสาวกัณณิการ� อินทร�ราชา

63063015160 นางสาวหญิง พัทยา

63063015161 นายวิราช ทองวิเศษ

63063015162 นายกฤษฎา บุญช�วย

63063015163 นายนราวิชญ� พุทธสุวรรณ

63063015164 นางสาวเจียรนัย เฉลิมบุญ

63063015165 นายศุภชัย สุภาสอน

63063015166 นายพิทักษ� เทพกุญชร

63063015167 นางสาวอารียา ปอเจริญ

63063015168 นางสาวเอื้องฟQา เชื้อคําจันทร�

63063015169 นางสาวดุษฎี พวงเงิน

63063015170 ว�าที่ร�อยตรีเสกสรร ชัยสร

63063015171 นางสาวมณีวรรณ หนองแพล

63063015172 นางนริศรา มะลิซ�อน

63063015173 นางสาวปLฐมาภรณ� ศรัทธาวิเศษ

63063015174 นางสาวนวกมล สงวนทรัพย�

63063015175 นายณัฐวุฒิ พูลทวี

63063015176 นางสาวเพ็ญประภา กองจันดา

63063015177 นางสาวเกษรา ศิริรัตน�

63063015178 นางสาวสุณัฏฐา ตองอ�อน

63063015179 นางสาวณัฐยา ด�วงศิริ

63063015180 นายเกรียงไกร ศรีจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015181 นางณัฐธยาน� เม�นแดง

63063015182 นางสาวนัทวดี คําเมฆ

63063015183 นางสาวนลิน โลเด

63063015184 นางสาวณิชกานต� วายลม

63063015185 นายภานุวัฒน� การรัตน�

63063015186 นางสาวกิตติยา กันดี

63063015187 นางสาวสมฤดี แสงพันธ�

63063015188 นางสาวธิดารัตน� ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63063015189 นางสาวณัฏติยา วรชิน

63063015190 นางสาวณัฐชา ธนะพิมลกุล

63063015191 นางสาวจินตหรา สามัญ

63063015192 นางสาวศรัณยา มีสุข

63063015193 นางสาวจิรวรรณ ผังรักษ�

63063015194 นายอภินันท� ชมภูวิเศษ

63063015195 นางสาวศุภรัตน� สีเสน

63063015196 นายรัชพล เอกยะติ

63063015197 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิเทพ

63063015198 นางสาวมะปราง ลี้สกุล

63063015199 นางสาวอนงค�นาถ รสใจ

63063015200 นายอาทิตย� หนุนสิมิ

63063015201 นายจิรัฏฐ� จิระเดชประไพ

63063015202 นางสาวเกศินี ศรีสุวรรณ

63063015203 นายชุมพร เพียอินทร�

63063015204 นางสาวเปรมจิตร� เพ็ชรอุไร

63063015205 นางสาวสิริรัตน� บูรทิศ

63063015206 นายพงษ�ภัทร คําศิริ

63063015207 นายเรืองฉัฒน� พรมมี

63063015208 นางสาวพรทิพย� เพ�งพินิจ

63063015209 นางสาวนิสานาท เชาวเหม

63063015210 นางสาวอุทุมรัตน� โพธ์ิอ่ํา
หน�า 507 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015211 นางสาวกรกนก ผู�ดี

63063015212 นางสาวโชติกา ทองอ�วม

63063015213 นางสาวเพชรรัตน� ชื่นอารมย�

63063015214 นางสาวนลินี สายทอง

63063015215 นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนา

63063015216 นางสาวชนิตา เอี่ยมกร�าง

63063015217 นางสาวเสาวนีย� โตSะรัมย�

63063015218 นายรัชพล เครือพิชยะการกุล

63063015219 นางสาวสุนันท� แอนดะริส

63063015220 นางสาวปLทมวรรณ มูหะหมัด

63063015221 นางสาววรวลัญช� ถนอมจิตรพัฒน�

63063015222 นางสาวเบญจวรรณ คําหลาย

63063015223 นางสาวกานติมา ทองพุ�ม

63063015224 นางสาวอัญชลี พิพรพงษ�

63063015225 นายศุภณัฐ รัตนกุญชร

63063015226 นางสาวสุจิตรา จงรักษ�

63063015227 นางสาวพีรกานต� หม่ันคง

63063015228 นางสาวอรปวีณา ขอนยาง

63063015229 นางสาวภาณุมาศ เกษมศรี

63063015230 นางสาวณัฐวรา ไชยเเก�ว

63063015231 นางสาวภัทราพร เปYยขุนนาง

63063015232 นางสาวจริยา รุ�งแจ�ง

63063015233 นางสาวเสาวลักษณ� เกษโส

63063015234 นางสาวกรองแก�ว ชมยงคื

63063015235 นางสาวอรอนงค� ประทุมพล

63063015236 นางสาวสุมาลี หวังเกษม

63063015237 นางสาวสิริกัญญา ปรีดายุทธ

63063015238 นางสาวนงลักษณ� บุญทศ

63063015239 นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักด์ิ

63063015240 นางสาวนิภาพร ไม�จันดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015241 นางสาวดวงเดือน เสนาเสถียร

63063015242 นางสาวทรัพย�ศิริ วงค�กําภู

63063015243 นางสาวจิรัชญา เก็บรักษา

63063015244 นางสาวทัศวรรณ โพธ์ิพล

63063015245 นางสาวชลธิชา บุญจันทร�

63063015246 นางสาวรัตติกาลกวิณตรา คงทน

63063015247 นางสาวสุวิมล เสวกพันธ�

63063015248 นางสาวรําไพร คําฉัตร

63063015249 นายธงเทพ บุญทศ

63063015250 นายธนปติ ไทเศรษฐวัฒน�กุล

63063015251 นางสาวชลธิชา พุดลา

63063015252 นางสาวจุฑาพร บาดาล

63063015253 นางสาวภานุชนาถ ไพรเถ่ือน

63063015254 นางสาวนวลละออง บุญสุข

63063015255 นายนิติภัทร� รอดสุโข

63063015256 นางสาวชลดา อภิบาลวรกุลชัย

63063015257 นางสาวพิชามญชุ� จูมพลา

63063015258 นางสาวเบญรัศม์ิ อะทะกูล

63063015259 นางสาวขวัญกมล พรมผล

63063015260 นายสรธร ปLทมะ สุคนธ� 

63063015261 นางสาวยูถิกา เย่ือใย

63063015262 นายกุลนันท� ปKPนทอง

63063015263 นางสาวจัสมิน มูฮําหมัด

63063015264 นายศักด์ินิรันดร� พ�อศรีชา

63063015265 นางสาวสุภาพร พ�วงกระแสร�

63063015266 นางสาวภรณ�ทิพย� ปลูกเพ็ชร�

63063015267 นางสาวสุพัตรา เถียรทิน

63063015268 นางสาวชฎารัตน� บรรธร

63063015269 นางวันเพ็ญ ช�วยสกุล

63063015270 นางสาวนิตยา แก�วจบ
หน�า 509 จาก 542               
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ระดับปริญญาตรี

63063015271 นายสิรวิชญ� รอดพันธ�

63063015272 นายฉัตริน ภูช�างทอง

63063015273 นางสาวพัชรี หลิมสกุล

63063015274 นางสาวสุชาดา เพียงคาม

63063015275 นางสาวปรัชญา ถึงฝLPงชล

63063015276 นางสาวพิตยา กรรณลา

63063015277 นางสาวสิริลักษณ� แฉกพิมาย

63063015278 นางสาวทักษอร ย่ังยืน

63063015279 จ�าเอกรชต บํารัมย�

63063015280 นายธิติ ภัทรนิธิวาทิน

63063015281 นางสาวณัฐนันท� ตันไล�

63063015282 นายจิรภาส สกุลแสงจันทร�

63063015283 นายไตรภพ มงคล

63063015284 ว�าที่ ร.ต.หญิงอมร ไชยบัวแดง

63063015285 นางสาวอรัชพร ต�อพันธ�

63063015286 นางสาวปริยาภรณ� ศิริภัย

63063015287 นางสาวช�อทิพย� โสแสง

63063015288 นายอภิสิทธ์ิ สัจจะบุตร

63063015289 นายกัมปนาท เฟOPองสํารวจ

63063015290 นางสาวอุษณีย� อักษรศรี

63063015291 นางสาวอุทัยวรรณ พิลาศาสตร�

63063015292 นายฉัตรชัย จันทร�หอม

63063015293 นางสาวอรษา ชาติบุบผา

63063015294 นางอรทัย แก�วผ�อง

63063015295 นายอรุณรัชช� ฮ�อกุ�ย

63063015296 นางสาวจริยา เสร็จประเสริฐ

63063015297 นางสาวอลิษา ละอองเงิน

63063015298 นายอํานาจ สุขแสงเขียว

63063015299 นางสาวสุพัตรา บุญอนันต�

63063015300 นายพีรสันติ ทวยจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015301 นายสุเมธ ดวงบุตร

63063015302 นายพุทธินันท� จันทร�สมัคร

63063015303 นางอังคณา ผ�องโสภา

63063015304 นายกชกรณ� ประเสริฐ

63063015305 นางสาวปารมี แก�วถาวร

63063015306 นายไพบูลย� จันทร�พลี

63063015307 นายสุวัฒน� ศรีบุรินทร�

63063015308 นางสาวกนกพรรณ อินคง

63063015309 นางสาวณัททชา สว�างรัตน�

63063015310 นางสาววีรณดา อาษาอินทร�

63063015311 นางสาวอันตรา ยอมิน

63063015312 นางสาวกมลวรรณ ผิวโชติ

63063015313 นางสาวปรียาภรณ� หล�ากันหา

63063015314 นายสิทธิศักด์ิ อาจสูงเนิน

63063015315 นางสาวพรมนัส แช�มช�อย

63063015316 นายอนุวัตร แก�วชา

63063015317 นางสาวขวัญเรือน วิจิตขจี

63063015318 นางสาวจิรภัทร� ก�อนแก�ว

63063015319 นางสาวพัชรี ทองปLน

63063015320 นางสาวอ�อนจันทร� พิมเพ็ง

63063015321 นางสาวสุภาพร นักมหา

63063015322 นางสาวสรญา ดุษฎี

63063015323 นางสาวปKยะนุช งามเงิน

63063015324 นายสุวิจักขณ� พิมพ�บุญ

63063015325 นางสาวพรสวรรค� วิหกเหิน

63063015326 นางสาววันทนา แหวนวงศ�

63063015327 นายพงค�อนันต� สิงห�เจริญผล

63063015328 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอรุโณทัย ดาสิน

63063015329 นายปฐมพงศ� ผลงาม

63063015330 นางสาวเจนจิรา เหมือนชอบ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015331 นางสาวปLญจรัตน� รอดทิม

63063015332 นางสาวนวลจิรา แดงศิริ

63063015333 นางณัฐสินี รวมสุข

63063015334 นายคุณวุฒิ ศรีใส

63063015335 นางสาวณิชา มะทีมา

63063015336 นายชโลธร ลุนพิลา

63063015337 นายภาณุพงศ� พ�นภัยพาล

63063015338 นางสาวจินดารัตน� โคมเดือน

63063015339 นางสาวพรนภา รุ�งแจ�ง

63063015340 นางสาวพรรณกร มุ�งจงรักษ�

63063015341 นางสาวฐิตารีย� นันท�วรโยธิน

63063015342 นางสาวนุจรี โพธ์ิภักดี

63063015343 นายพงษ�เทพ แสงสว�าง

63063015344 นางขวัญตา สงบจิต

63063015345 นางสาวชัชรี เจริญ

63063015346 นางสาวสุพิชชา ดวงแสง

63063015347 นางสาวพชรมน วิไลแก�ว

63063015348 นางสาวอรทัย สีดี

63063015349 นางสาวอโณทัย ไชยวงค�

63063015350 นางสาวศมญ แดนนาเลิศ

63063015351 นางสาวโสภิดา พาณิชธนาสกุล

63063015352 นางสาวนภัสวรรณ จงสง�ากลาง

63063015353 ว�าที่ร�อยตรีเกรียงไกร เตชะโกสิต

63063015354 นางสาวกิรณา แสนนะริน

63063015355 นายธัญญ�ธนัตถ� ผิวยศ

63063015356 นายนิวัต สวัสดี

63063015357 นายอิศรพงศ� สกุลวงษ�

63063015358 นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร�

63063015359 นายสิริวัชร� อิทธิธรรมรัตน�

63063015360 นางสาววันวิสาข� ทวีการ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63063015361 นางสาวดวงเดือน ทองหนองบัว

63063015362 นางสาวกมลทิพย� เข็มชู

63063015363 นางสาวกมลฉัตร คีรีรักษ�

63063015364 นางสาวหทัยภัทร สุวรรณทวีศรี

63063015365 นางสาวจุฑามาศ สงวนหงษ�

63063015366 นายบัญชา วิรุณราช

63063015367 นางสาวเพ็ญพิชชา เทวฤทธ์ิ

63063015368 นายรังสิมันต� บมตะคุ

63063015369 นายบุณยกร ทายอด

63063015370 นางสาวสุดารัตน� ธาดาวรวิทย�

63063015371 นางสาวรัตนา ขวัญข�าว

63063015372 นางสาวนรินทร ศรีละพันธ�

63063015373 นางสาวปภัทธญสรณ� สุกใส

63063015374 นายกิตติธัช ธนพิบูนสิน

63063015375 นายณัฐพล เฉยสวัสดิWW

63063015376 นายต�อพงศ� สวัสดี

63063015377 นางสาวธมลวรรณ ชื่นอารมย�

63063015378 นายนคร ทองชิว

63063015379 นางสาวบุษกร อ�อนเกิดแก�ว

63063015380 นางสาวคอลีเยาะ เตาะสาตู

63063015381 นางสาวอารีญา ประทุมมา

63063015382 นางสาวศุภาพิชญ� นันทิวิริยะชัย

63063015383 นางสาวนภาพร โมนะ

63063015384 นางสาวกมลชนก วัฒนโยธิน

63063015385 นางสาวปวีณา แดงน�อย

63063015386 นายณัฐพงษ� เทียนกุล

63063015387 นางสาวสุลิสา สินตะนิส

63063015388 นางสาวจินต�จุฑา นารี

63063015389 นายเปGนเอก ประสม

63063015390 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีบุญเรือง
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ระดับปริญญาตรี

63063015391 นางสาวปKยาพัชร สงฆ�เจริญ

63063015392 ส.ต.ต.ธีรยุทธ สว�างคล�อย

63063015393 นายภานุวัฒน� เทพคําราม

63063015394 นางสาวจิตตรัตน� แตงจันทร�

63063015395 นางสาววิภาวดี นพสมบูรณ�

63063015396 นายกษิภัท ภควัตเกศกุล

63063015397 นางสาวอัญชิสา สุขสมบูรณ�

63063015398 นางสาวชาคริยา บุญเฉลียว

63063015399 นายพันศักด์ิ โตพูล

63063015400 นายอันดามัน วันนุวาส

63063015401 นายศรัณยู ภาคภูมิ

63063015402 นางสาวกวิสรา แก�วสีนอ

63063015403 นายธีรยุทธ แก�วไทย

63063015404 นายอรรถชัย ย้ิมใย

63063015405 สิบเอกฐากูร เกษมวัฒนา

63063015406 นางสาวสุพรรณา เสนานิมิตร

63063015407 นางสาวรติยากร ติระวัฒน�

63063015408 นางสาวภัทรพร พันธุ�หินลาด

63063015409 นางสาวสิรินันท� พริ้งเพราะ

63063015410 นางสาวณัติฐา ตางคํา

63063015411 นางสาวสุประภา บุญจันทร�เพชร�

63063015412 นางสาวเบญจวรรณ ยวนยี

63063015413 นางสาววิไลลักษณ� โพธ์ิทอง

63063015414 นายอรรถพล นพกาล

63063015415 นางสาวจิรวรรณ ทุมลา

63063015416 นางสาวณัฐธิดา ละม่ังทอง

63063015417 นายอรรถวิทย� ฉลาดธัญญกิจ

63063015418 นางสาวธนัชชา เทียบขุนทด

63063015419 นางสาวศิริรัตน� พรมธิดา

63063015420 นางสาววิริญญา บุดดีหงษ�
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ระดับปริญญาตรี

63063015421 นายศรัณย� เวทย�ศุรกฤต

63063015422 นางสาวรัตติยา รุ�งสันเทียะ

63063015423 นางสาวอริศรา เนตรวัน

63063015424 นางสาวศิริลักษณ� สอนวงศ�แก�ว

63063015425 นางสาวสุฑาทิพย� ศรีวะอุไร

63063015426 นายอดุล บุญมาเลิศ

63063015427 นางสาวสุพัตรา ราไชย

63063015428 นางสาววรัทยา ไชยภารา

63063015429 นางสาวสุมาลิน ธงกระโทก

63063015430 นางสาวทิพยรัตน� เพ็ชรโกมล

63063015431 นางสาวจันจิรา โพยนอก

63063015432 นางสาวอิสริยา วิเศษวงษา

63063015433 นายรัฐชานนท� รูปแก�ว

63063015434 นางสาวศรัญญา ศรีวิเชียร

63063015435 นางสาวชัชวรรณ ธรรมประทีป

63063015436 นายกฤษฎา วิเชียรบุตร

63063015437 นางสุพัตรา ใคร�ครวญ

63063015438 นางสาวกุลญาณัฐ เรืองวงษ�

63063015439 นายศิรวิชญ� คุณประเสริฐ

63063015440 นางสาวพีรพรรณ บุญสุข

63063015441 นางสาวอริสา วันโดSะ

63063015442 นางสาวกานต�ธิดา ฉัตรทอง

63063015443 นายอาคม เรืองทวี

63063015444 นางสาวสุชาดา มีทรัพย�นิคม

63063015445 นางสาวจุฑามาศ หอมกลิ่น

63063015446 นางสาวสุนันทา ลบพ้ืน

63063015447 นายธณพฤท คณานุรักษ�

63063015448 นางสาวรัตติยา เวียงคํา

63063015449 นางสาวกนกวรรณ ผดุงเจริญ

63063015450 นางสาวกนกทิพย� ชูไทย
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63063015451 นางสาวทิพย�ธัญญา สนธิระ

63063015452 นางสาวภัทรพร สียา

63063015453 นางสาวเนาวรัตน� แจ�มใส

63063015454 นางสาวจรรยวรรธน� รุ�งเรืองอังกาบ

63063015455 นางสาวกิติยา เจินเทินบุญ

63063015456 นางสาวปริญญารักษ� พามาตร

63063015457 นางสาวดาริกา วรรค�จันทร�

63063015458 นางสาวสุพัตรา แสงสี

63063015459 นางสาวณัชชา สมานพันธุ�

63063015460 นางสาวปรารถนา เทพเนตร

63063015461 นางสาวมะลิวรรณ คําตา

63063015462 นางสาวธมนวรรณ สังขรักษา

63063015463 นางสาวพิชชาพร พาทอง

63063015464 นางสาวดลนภา พ�วงรักษา

63063015465 นางสาวเปรมวดี วอกลาง

63063015466 นายวุฒิพงษ� สายเทียน

63063015467 นายชัยณรงค� มารวย

63063015468 นางสาวพรฤทัย อมรพิพัฒน�

63063015469 นายอัษฎา ศิริโส

63063015470 นายศวัส โอสถานนท�

63063015471 นางสาวเฟOPองฟQา สงวนรักษ�

63063015472 นางสาววรรณิภา พงษ�จรูญ

63063015473 นายพงศ�ศิริ วัคจันทร�

63063015474 นางสาวพิมพิศา เส็งแดง

63063015475 นางสาวอารดา ศรีมุล

63063015476 นางสาววรวลัญช� วงษ�เสนา

63063015477 นางสาวเฟOPองฟQา คงทัน

63063015478 นายชิตพล พิยะจิตต�

63063015479 นางสาวพัชญ�ณิชชา ธงศรี

63063015480 นางสาวศศิวิมล เครือญาติ
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ระดับปริญญาตรี

63063015481 นายนิธิกานต� พวงดอกไม�

63063015482 นายธวัชชัย โคตรคําภา

63063015483 นางสาววิภารัตน� คําพันธ�

63063015484 นายทรงเกียรต์ิ วัลลานนท�

63063015485 นางสาวก่ิงกาญจน� ศรีบุญมี

63063015486 นางสาวรัชฎาภรณ� เจริญสุข

63063015487 นายเกรฟ เทียนประเสริฐ

63063015488 นางสาวปLทมาภรณ� พรหมมินทร�

63063015489 นายนิรันดร ชื่นชม

63063015490 นายธนกร พรห�องทองแดง

63063015491 นายสุริยา นาดี

63063015492 นางสาวสุพดา น้ําเต�าทอง

63063015493 นายธนนธ เฮียงโฮม

63063015494 นางสาวชวลักษณ� ศิริ

63063015495 นายนิติธร สุระสาย

63063015496 นายวิธิสรรค� เหลืองวิลัย

63063015497 นางสาวธัญญารัตน� วิสูตรธารอน

63063015498 นางสาววันเพ็ญ เเก�วยศ

63063015499 นางสาวจีรนุช พิมเสน

63063015500 นางสาวภิญญาภัทร เพ็ชรชื่น

63063015501 นายฐานิกร เจริญย่ิง

63063015502 นายศราวุฒิ แห�กาฬสินธุ�

63063015503 นางสาววรนิษฐา นิธิกุล

63063015504 นางสาวณภัทรกาญจน� ก�อกําลัง

63063015505 นางสาวกนกพร ลิ้มถาวรรัตน�

63063015506 นายพินิช สอนสุภาพ

63063015507 นางสาวศิริพร วุฒาพิทักษ�

63063015508 นางสาวเบญจวรรณ สัมฤทธ์ิ

63063015509 นางสาวนิสา บุญแสง

63063015510 นางสาวแคทรียา ด�านรักษา
หน�า 517 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา
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63063015511 นางสาวรัชนก นากเกิด

63063015512 นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา

63063015513 นางสาวกาญจนา สุมาลัย

63063015514 นางสาวทัศนีย� นารินทร�

63063015515 นางสาวกุลนภา สุรินทร�

63063015516 นางสาวศศินิภา คําพรม

63063015517 นายคนัสนัน พ�วงศรี

63063015518 นางสาวสุภารัตน� เจริญลาภ

63063015519 นางสาวชัญญณัท งามเย่ียม

63063015520 นางสาวพรชนก แจ�มเกตุ

63063015521 นางสาวชลัยรัตน� ฮวดสวาสด์ิ

63063015522 นายอธิรักษ� คงคาลัย

63063015523 นางสาวจิณพิริญดา แสงกล�าหาญ

63063015524 นางสาวรุจินทรา แสนมนตรี

63063015525 นางสาวกริยากร เชาว�โน

63063015526 นายวรุฒ โพระนก

63063015527 นายอัษฎาวุธ กุสุมาลย�

63063015528 นางสาวพีรยา มารวย

63063015529 นางสาวชลทิชา สายสมร

63063015530 นางสาวฉัตรธิษณ�ชา อาฒยะพันธุ�

63063015531 นายยอดธง บุญจันทร�

63063015532 นางสาวชลิตา แสงทอง

63063015533 นางสาวอนงค�นาถ แสนชัย

63063015534 นายนฤทธ์ิ วงษ�ยาปาน

63063015535 นายชัตพงษ� ชมภู

63063015536 นายบริพันธ� บุญสร�อย

63063015537 นางสาวจินตนา มูลสาร

63063015538 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐชา รพิรัตน�ภักดี

63063015539 นายอนุชากร พันธ�กมลศิลปX

63063015540 นางสาวจิราพร พลายบัว
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63063015541 นางนันท�นภัส สมโรง

63063015542 นายฮัมดี หะยีวาแม

63063015543 นางสาวภัคศิรา คําทา

63063015544 นายธนกฤต ก�องเวหา

63063015545 นางสาวปาลิตา มะติมุ

63063015546 นายเอกราช รสจันทร�

63063015547 นางสาวหฤทัย แก�วคํา

63063015548 นางสาวธนพร ศิริพงษ�ภาวนา

63063015549 นางสาวพรชนก ทุงจันทร�

63063015550 นายพงษ�ศักด์ิ วรชาติตระกูล

63063015551 นายสิทธิชัย แสงเมือง

63063015552 นางสาวอรศิริ ศรีนวล

63063015553 นายเชาว� จันตะ

63063015554 นายอโนชา หยาดทอง

63063015555 นายอภิเดช ภูผาเผย

63063015556 นายพิสิษฐ อําพล

63063015557 นางสาวกัลยาณี ทุมมา

63063015558 นางสาวนารีย�รัตน� ลายประดิษฐ�

63063015559 นางสาวพัชรพร วะเศษสร�อย

63063015560 นางสาวนภาพรรณ แสงสุวรรณ

63063015561 นางสาวมนัสชนก กองพิลา

63063015562 นางสาวธนัชพร ปรีชาชีววัฒน�

63063015563 นางสาวลภัสรดา กันคล�อย

63063015564 นางสาวเจนจิรา ดาวใส

63063015565 นางสาวอภินันท� ต�องทรัพย�อนันต�

63063015566 นางสาวเนตรกมล สมใจ

63063015567 นางสาวดาวเรือง โพธ์ิดิษฐศิริ

63063015568 นายเนตพิชิต ตาปราบ

63063015569 นายจิตติพันธ� ชีวรุ�งโรจน�

63063015570 นางสาวสุพัตรา พันทอง
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63063015571 จ.ส.ต.รุจิกร ไทรงาม

63063015572 นางสาวธนัญญา โชติพรม

63063015573 นางสาวจุฑาทิพย� มาตรบุรมย�

63063015574 นางสาวรุ�งนภา มาลัย

63063015575 นางสาวกฤตยา โสนน�อย

63063015576 นางสาวอุมาพร พลอามาตย�

63063015577 นางสาวธัญญารัตน� สลัดโท

63063015578 นางสาวยศวีร� ร�องจิก

63063015579 นางสาวจิตชนก ขุนแก�วตา

63063015580 นางสาวสุวิชาดา แสงสิงห�

63063015581 นางสาวจันทร�จิรา บุญแก�ว

63063015582 นางสาวภัชราภรณ� ภู�เกตุ

63063015583 นางสาวจุฑามาศ คําภาพันธ�

63063015584 นายโกสินทร� วิชาธรรม

63063015585 นางสาวอรทัย เหล�าเขตรกรณ�

63063015586 นางสาวรมณียา รุ�งรวยทรัพย�

63063015587 นางสาวทราย ผิวสอาด

63063015588 นางสาวกันมาร�ลินด� เจริญชาศรี

63063015589 นายรณภพ คําพุฒิ

63063015590 นายตระกูลชัย เวศสุวรรณ

63063015591 นางสาวปริษา อริยภูวกฤต

63063015592 นางสาวจิรารัตน� บูSฮวดใช�

63063015593 นายณัฐพล เรืองฤทธ์ิ

63063015594 นางสาวช�อผกา เข็มธนู

63063015595 นายจักริน ด�านขุนทด

63063015596 นางสาวสุภาพร ผิวจันทร�

63063015597 นางสาวอภิสรา ศรีเงิน

63063015598 นางสาวพรรณวดี สายปKPน

63063015599 นางสาวสิรินภรณ� สิงห�โคตร

63063015600 นางสาวณัฐปภัสร� จิตรีเที่ยง
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ระดับปริญญาตรี

63063015601 นางสาวสุภาวดี นันทวิสิทธ์ิ

63063015602 นางสาวศุภางค� วัชรปLญจมาศ

63063015603 นางสาวสาวิตรี ช�างวัด

63063015604 นางภัณฑิรา เลไธสง

63063015605 นายธนเนตร เมธากุล

63063015606 นางสาวจิรชญา อินทรีย�

63063015607 นายธีรวุฒิ รักษากลิ่น

63063015608 นายกฤตวิทย� ศรีอักษร

63063015609 นายณรงค�ฤทธ์ิ แพงสุ�ย

63063015610 นายพิทักษ�พงษ� ภานะโสต

63063015611 นางสาวขนิษฐา ใหญ�กระโทก

63063015612 นางสาวกัญญารัตน� กลิ่นแพทอง

63063015613 นางสาวแววตา โทนุสินธุWW

63063015614 นางสาวสุดาพร นิดร

63063015615 นางสาววริญญา นุวงษ�

63063015616 นายวีรศักด์ิ ภูสิงห�

63063015617 นายสุจิน ย้ิมเนียม

63063015618 นางสาวศศิพร เลาะหนะ

63063015619 นางสาวศศิญดา สงวนญาติ

63063015620 นายพีรพงษ� สุวรรณอําไพ

63063015621 ว�าที่ร�อยตรีสาทิต เปรมปรี

63063015622 นางสาวนฤมล เพ่ิมอยู�เย็น

63063015623 นางสาวเกวลี สิงหาทุม

63063015624 นางสาวสุภัทรา เชือกรัมย�

63063015625 นางสาวปKยวรรณ รักษา

63063015626 นางสาวศิWริลักษณ� บินขุนทด

63063015627 นางสาวอรลักษณ� ขาวกลิ่น

63063015628 นางสาวธิดาแก�ว กระจ�างมล

63063015629 นางสาวนันท�สินี ประเสริฐพันธ�

63063015630 นางสาวสิริมา กาญฉวี
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63063015631 นางสาวจินตนา เวรไธสง

63063015632 นางสาวภัทราภรณ� คงนาวัง

63063015633 นางสาวกันยารัตน� เรืองรักษา

63063015634 นางสาวพวงพยอม ไลไธสง

63063015635 นางสาวดาวนภา ไชยโย

63063015636 นางสาววิมล ต�นพิกุล

63063015637 นางสาวอรอุมา บุญเวช

63063015638 นางสาวธิติสุดา กลิ่นมณฑา

63063015639 นางสาวอรยา แสนยามูล

63063015640 นายคะเน ทองฤทธ์ิ

63063015641 นางสาวบังอร ดวงศรี

63063015642 นางสาวจุฑารัตน� บัวหอม

63063015643 นายธงชัย ปรังประโคน

63063015644 นางสาวรัตนาพร จักตรี

63063015645 นางสาวสุวนันท� แพรญาติ

63063015646 นางสาวมัลลิกา วงษ�วิเชียร

63063015647 นางสาวศิริรัตน� จันทร�แก�ว

63063015648 นางสาวศุภสุตา จันทร�สํารวม

63063015649 นางสาวสิริวิมล พริ้งเพราะ

63063015650 นางสาวสุมิตรา มาตย�นอก

63063015651 นางสาวพรนิภา สุบุผา

63063015652 นายนพวิชญ� ทองหอม

63063015653 นางสาวศิริพา เงาแจ�ง

63063015654 นางนิภาพร แสงสว�าง

63063015655 นางสาวอรทัย เศษคึมบง

63063015656 นายนิสิทธ์ิ รัตนะ

63063015657 นายอํานาจ แปQงร่ํา

63063015658 นายกฤตพงษ� หอมกิจ

63063015659 นางสาวจันทร�สุดา บุญนาโพธ์ิ

63063015660 นางสาวฐิติชญา ปLทมวัฒน�
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015661 นางสาวปุญพัฒน� ศรีสุวรรณ

63063015662 นางสาวอทิตาภรณ� หนูขาว

63063015663 นางสาวเมยา ซุ�นเฮง

63063015664 นางสาวพรพิมล โฉมเฉิด

63063015665 นางสาวธัญญาเรศ โชกะตะ

63063015666 นางสาวณัฐลักษณ� ม่ันกันนาน

63063015667 ว�าที่ ร.ต.อมรเทพ โลตุฤทธ์ิ

63063015668 นางสาวทักษิณา เด�นเจริญ

63063015669 นางสาวชลลดา คุ�มสังข�

63063015670 นางสาวศิวะกานต� อุดมศรี

63063015671 นางสาวคณนาถ ฉัตรแก�ว

63063015672 นางสาวภารุจา ศรีมูล

63063015673 นายวัชรพล จันทร�จ�าย

63063015674 นางสาวชัชรินทร� บุญศรี

63063015675 นางสาวปาริมา อินทรไกร

63063015676 นายฑีฆทัศน� มีมูล

63063015677 นางสาวสุกัญญา นาโควงค�

63063015678 นางสาวสุพัตรา วรเจริญ

63063015679 นางสาวปรางทิพย� ขันทอง

63063015680 นางสาวปาริฉัตร ภิรมย�รักษ�

63063015681 นางสาวนัฏฐิณี ใสวิจิตร

63063015682 นางสาวจีรารัตน� สีลาทอง

63063015683 นางสาวบุษยมาส บุญชาญ

63063015684 นางสาวพิชามญชุ� บุญสม

63063015685 นายพัฒนา ด�านอรุณ

63063015686 นางสาวอภิรุจี ชูรัตน�

63063015687 นางสาวดาริกา มหาภัทรเลิศพงษ�

63063015688 นางสาวเปรมฤดี เเช�มสา

63063015689 นางสาวตรีทิพย� เบ็ญจา

63063015690 นางสาวสรัญญา ตาเมืองมูล
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ระดับปริญญาตรี

63063015691 นางสาวพนารัตน� เดชอนันทวิทยา

63063015692 นางสาวณัฐณิชา อินทร�ชู

63063015693 นายณัฐภัทร มีแต�ม

63063015694 นางสาวกิจติตมา แม�นเทวินทร�

63063015695 นางสาวเนตรอัมพร สอนฮุ�ง

63063015696 นางสาววรรณวิศา อาจวิชัย

63063015697 นางสาวผุสดี หนูอินทร�

63063015698 นางสาวทิพยรัตน� พลอยขํา

63063015699 นางสาวชลติชา เพชรทอง

63063015700 นางสาวภาณีรัชฎ� แซ�เฮง

63063015701 นางสาวปราณี แก�วสุวรรณ�

63063015702 นางสาวนันทนา หอมเดิม

63063015703 นางสาวสุรีพร คําชํานาญ

63063015704 นางสาวศศิวิมล สร�อยสุนทร

63063015705 นางสาวกัลยกร คมขํา

63063015706 นายสราวุฒิ จันทร�ดวง

63063015707 นางสาวธารารัตน� ธารศรัทธา

63063015708 นางสาวจุฑารัตน� นนทธิ

63063015709 นางสาวสิรินพัชร แสงชํานิ

63063015710 นายกฤษฎา ลาฤทธ์ิ

63063015711 นางสาวพิมพ�วิมล พงษ�พรหม

63063015712 นางสาววรรณฤดี กุลตัน

63063015713 นางสาววราภรณ� พิศเพ็ง

63063015714 นางสาวอาภาภรณ� โคมเดือน

63063015715 นางสาวรินรดา วสวานนท�

63063015716 นางสาวรัตนาภรณ� สิงห�ครุ

63063015717 ว�าที่ร�อยตรีนิธิพงศ� กิจพินิจ

63063015718 นางสาวสุชาวลี จิตปรีดา

63063015719 นางสาวญาณดา นุชแดง

63063015720 นางสาวสุกัญญา อู�เงิน
หน�า 524 จาก 542               
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ระดับปริญญาตรี

63063015721 นางสาวขณิษฐา เข็มทอง

63063015722 นางสาวกรรณิการ� ธรรมโม

63063015723 นายวรภัทร ถีระพงศ�

63063015724 นางสาวสิรินทิพย� นามสว�าง

63063015725 นายเจตพล พูนพิพัฒน�

63063015726 นายกฤษณุ ครุ�นส�าว

63063015727 นางสาวจีรนันท� รัตนพรมงคล

63063015728 นายภูวดล ภูอวด

63063015729 นางสาวกีรติพร จิตต�รักเกียรติ

63063015730 นางสาวเกษฎาภรณ� ภูวิชัย

63063015731 นางจงกลพร ชูประวัติ

63063015732 นางสาวนันทิญา นาคปุนบุตร

63063015733 นางสาวสุดา สุขอินตSะ

63063015734 นายพงษ�พันธ� อินทร�ชัย

63063015735 นางสาวณัฏฐ�ชญา สายสิงห�

63063015736 นายธวัชศิลปX แซ�ต้ัน

63063015737 นายคมกริช ม�วงน�อยเจริญ

63063015738 นายเกรียงไกร ปริโยทัย

63063015739 นางสาวนฤมล รอดรุ�งเรือง

63063015740 นายธนนท� สมบัติแก�ว

63063015741 นางสาวพรรณนิภา พระไชยบุญ

63063015742 นางสาวเปรมจิตร แสงงาม

63063015743 นางสาวเสาวลักษณ� เสาวรส

63063015744 นางสาวสุภาวิตา เรณางกูร

63063015745 นางสาวปนิดา สนธิสาคร

63063015746 นางสาวชนิดา ศรีทับทิม

63063015747 นายธนวัฒน� สุภาคง

63063015748 นายภวัต ซึมกลาง

63063015749 นางสาวผกามาส จารุจินดา

63063015750 นางสาวกนกวรรณ วงษ�มาก
หน�า 525 จาก 542               
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015751 นายสาระวุฒิ จันทสุทธิบวร

63063015752 นางสาวจุไรรัตน� พลช�าง

63063015753 นายรณกร รัตนประทีป

63063015754 นายศุภศิลปX สุขาพันธ�

63063015755 นายศุภกร หอมประเสริฐ

63063015756 นางสาวปLทกานต� กองเกิด

63063015757 นายกฤษณะ จันทนนท�

63063015758 นางสาวพรรณภา รัตนธรินทร�

63063015759 นายอัครเรศ ผาม่ัน

63063015760 นางสาวทรงอัปสร วัฒนา

63063015761 นายไกรสร ศรีเสริม

63063015762 นางสาวสุดารัตน� วิเศษวิสัย

63063015763 นายภัทรกร ธนสมบัติกุล

63063015764 นายชลทิศ ลาน�อย

63063015765 นางสาวอนุสรา สนธิรักษ�

63063015766 นางสาวสุธิตา อุดรวงค�

63063015767 นายทศพล ทองดี

63063015768 นายภูมินทร� คงชุ�ม

63063015769 นางสาวศิริวรรณ แสวงสารศานต์ิ

63063015770 นางสาวจิราพร สูงชัยภูมิ

63063015771 นางสาววาสนา อุส�าห�ดี

63063015772 นายภานุทัศน� ชนะประโคน

63063015773 นายจตุพร ขําพุก

63063015774 นายนิรัติศัย เหว�าสําเนียง

63063015775 นางสาวพรพิมล ประยูร

63063015776 นางสาวศิริลักษณ� ระดี

63063015777 นางสาวพัดสนา ขุมทอง

63063015778 นายชาญฤทธ์ิ อนุฤทธ์ิ

63063015779 นางสาววิศัลยา ปLณพรโรจน�รุ�ง

63063015780 นางสาวอาริญา สิทธิวรารักษ�
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ระดับปริญญาตรี

63063015781 นายเฉลิมพล สวัสด์ิรัมย�

63063015782 นางสาวอรสา สีดาจิตร

63063015783 นางสาวดาราพร มตรา

63063015784 นางสาวจิตรลดา ลือพรม

63063015785 นางสาวภาวิณี นรดี

63063015786 นางสาวศรุตา พันธุ�วิเชียร

63063015787 นางสาวธนัชชา ปุHกกระแสร�

63063015788 นางสาวชื่นกมล บุญขวัญ

63063015789 นางสาวฐิติมา คําศักดา

63063015790 นางสาวสุธาธาร กันภัย

63063015791 นางสาวนัฐนันท� สิงห�ฉลาด

63063015792 นางสาวนันทวัน สุทินศรี

63063015793 นายศรณัฐ จิตร�สุภา

63063015794 นางสาววรัญชลี อินขัด

63063015795 นางสาวชณิสรา สุริยะ

63063015796 นางสาวปฏิมาพร ทองก�อน

63063015797 นางสาวสุวรรณา ตอเขียว

63063015798 นายปรัชญา บุญสุข

63063015799 นางสาวพรฤทัย วิสริส

63063015800 นางสาวพรประภา ถาวงษ�กลาง

63063015801 นายพรชัย เมธาวิชิต

63063015802 นางสาววรรณิดา ลาเจริญ

63063015803 นายจักราวุธ เรืองทา

63063015804 นางสาวศิริกัญญา ตันนุกูล

63063015805 นางสาวอัณธิกา ซันเฮม

63063015806 นางสาวมันตรินี ปลื้มใจ

63063015807 นายสืบสกุล ว�าชื่น

63063015808 นางสาวนุสมน คลิบแดง

63063015809 นางสาวอารียา จําปาสี

63063015810 นางสาวสุดารัตน� กิริกา
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ระดับปริญญาตรี

63063015811 นางสาวบัณฑิตา แสงทรัพย�

63063015812 นางสาวญาณิศา ปานสุวรรณ�

63063015813 นายธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา

63063015814 นายปกรณ� เฉลยอาสน�

63063015815 นางสาววลาทิพ ทองคํา

63063015816 นางสาวมัทนพร ศรีนคร

63063015817 นางสาวอาทิตยา กองทุ�งมน

63063015818 นางสาวชญาดา สร�อยสนธ์ิ

63063015819 นางกัลยารัตน� สิมาชัย

63063015820 นางสาวจันทิมา จันทร�เกิด

63063015821 นางสาวนิภาพร ทองสุข

63063015822 นางสาวกุลพรภัสร� ไทยวันญธรณ�

63063015823 นางสาวณัฐฐา นามวาด

63063015824 นางสาวอรปรียา เพ่ิมกาวี

63063015825 นางสาวจีรนันท� กังวารภพ

63063015826 นางสาวหัตถาภรณ� ดีกล�า

63063015827 นายชนินท� ปLญญาพงศ�ณรงค�

63063015828 นางสาวรติยา ผลาผล

63063015829 นางสาววิรงรอง โพรงมณี

63063015830 นายจตุพร สมสกุล

63063015831 นางสาวฐานิกา ทรายแก�ว

63063015832 นายพงษ�ธร ทัตพงษ�ศรีธร

63063015833 นางสาวสุกัลยา นาคดอนบก

63063015834 นายมงคล เกษามูล

63063015835 นางสาวสุธิมนต� เครือโสม

63063015836 นางสาวอนงค�นาจ บุญชื่น

63063015837 นายณัฐพล สุทธิแปQน

63063015838 นางสาวเขมวิกา ไชยผา

63063015839 นางสาวอโนชา โพโส

63063015840 นางสาวสาวิตรี ครุฑอินทร�
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63063015841 นายณัฐพล ประเสริฐศรี

63063015842 นางสาวรัชดาพร กลิ่นจันทร�

63063015843 นางสาวอัษฎี สังข�ทอง

63063015844 นางสาวปรียานุช หน�อไม�หวาน

63063015845 นายศุภกิตต� แพงแก�ว

63063015846 นายสุริยัน ม�วงศรี

63063015847 นายวรรธนากร สังขะกูล

63063015848 นายชินกฤต ประทวนชัย

63063015849 นางสาวพัณณิศา ชูเกียรติ

63063015850 นางสาวปวีณา โอภาชาติ

63063015851 นายยศวัต วาทีตรง

63063015852 นางสาวกฤชฎาวรรณ สุทธิ

63063015853 นายชัชวาลย� ไชยนคร

63063015854 นางสาวปKยะธิดา โสผล

63063015855 นางสาวดวงฤทัย สุขเลิศ

63063015856 นางสาววิภาณี ศิริพิพัฒน�

63063015857 นางสาวสุธาทิพย� ศรีพัฒน�อินทร�

63063015858 นางสาวศศิประภา ชัยกมลวิช

63063015859 นางสาวดารารัตน� ศรทิพย�

63063015860 นางสาวธิดา อุดมลาภ

63063015861 นางสาวจิรนันท� นามปLกใต�

63063015862 นางสาวจิรัชญา โภชาคม

63063015863 นางสาวภัสส�พิชชา เพชรภัทรศิริ

63063015864 นางสาวพรพิมล แสวงทรัพย�

63063015865 นายเนติวิทย� ส�งศรีแจ�ง

63063015866 นางสาววรรณพร รัตนโท

63063015867 นางสาวนุชรี สดเสมอ

63063015868 นายนิเวช ดีประดิษฐ

63063015869 นายทนาธรณ� ปKยะนาคร

63063015870 นางสาวอริสรา มะขาว
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015871 นางสาวจิราพรรณ หลําพุก

63063015872 นายกิตติชัย วังสิงห�

63063015873 นางสาวศุพัตตรา โอสถานนท�

63063015874 นางสาวดวงกมล เวชการ

63063015875 นางสาวพรพรรณ ทองสุกใส

63063015876 นางสาวหทัยชนก ปLญญาบุตร

63063015877 นายทศพล รักษ�ดี

63063015878 นางรัชนีกร อาจชัยพร

63063015879 นายชยพล ราชบุรี

63063015880 นางสาวจุฑาทิพย� ฝ]ายเพีย

63063015881 นางสาวสุดารัตน� ชมดี

63063015882 นางปานทิพย� อิ่มจิต

63063015883 นางสาวสุรวี ศรีเมือง

63063015884 นายโชคดี คงชื่น

63063015885 นายธวัชชัย สุทธิประภา

63063015886 นางสาวรัญชนา ศรีประภา

63063015887 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ

63063015888 นางสาวสุพิชญา บุตรมาศ

63063015889 นายมงคล พุทธรักษ�

63063015890 นายสุรชัย บุตดีวงค�

63063015891 นายทศพร วัฒนศิริ

63063015892 นายอนุรักษ� เหมทานนท�

63063015893 นางสาวโสรยา ขจร

63063015894 นายวริทธ์ิ สุทธิศรี

63063015895 นางสาวนารีรัตน� ฉิมเรือง

63063015896 นางสาวฐิศิรักน� งามละม�อม

63063015897 นางสาววรรณิดา ศรีงาม

63063015898 นายวรา รํามะนา

63063015899 นายกฤษดา สายสุวรรณ

63063015900 นางสาวพัชราพร สีหาสาร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015901 นางสาวศิริเนตร ขาวศรี

63063015902 นายศุภณัฐ ศรีเรือน

63063015903 นายกิตติภูมิ ขําหินต้ัง

63063015904 นายสรุตม� ตฤนานนท�

63063015905 นางสาวนฤมล ศรีทอง

63063015906 นางสาวสุดารัตน� แรงฤทธ์ิดี

63063015907 นางสาวมรกต อิ่มอร�าม

63063015908 นางสาวเพชรไพลิน วัฒนประดิษฐ

63063015909 นางสาวกัญภร พงศ�สุทธิกุล

63063015910 นางสาวชลดา อิสโร

63063015911 นางสุพัฒตา ทารอด

63063015912 นางสาวสุชาดา ทรงด�วงทุม

63063015913 นางสาวบุญอ�อม ทองมวล

63063015914 นางสาวณภัชชา ปLทมกรธนวัน

63063015915 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ

63063015916 นางสาวกรองกมล เอี้ยวแซ

63063015917 นางสาวภรัณยา ดาวเรือง

63063015918 นางสาวจันทร�จิรา ทองสง�า

63063015919 นางสาวชฎาธาร สุนทรส

63063015920 นางสาวศุภนิดา มานะต้ัง

63063015921 นางสาวอารียา อุบลรัตน�

63063015922 นางสาวปริยาภรณ� กุลวงษ�

63063015923 นางสาวปLทมา จิตติเมธากุล

63063015924 นายจรัญธร สาคร

63063015925 นายธัชชัย วัฒนานนท�

63063015926 นางสาวปLญญาวดี ชาญวิชิต

63063015927 นางสาวสุรารักษ� ศรีจันทร�สะอาด

63063015928 นางสาวเอื้อเอ็นดู สุขทวี

63063015929 นายกิตติพล ผลสอาด

63063015930 นางสาวรัตติกาล ชนะพาล
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015931 นายสมบัติ คล�ายประเสริฐ

63063015932 ว�าที่ร�อยตรีสมพร กันธิยาวงศ�

63063015933 นางสาวณัชชนม� หวังหนับ

63063015934 นางสาวนันท�นภัส ชัยด�วง

63063015935 นางสาวภัททิรา สิริทัพพาสาร

63063015936 นางพัทธนันท� ไหมอุ�ม

63063015937 นางสาวอารีรัตน� คํากุดตะเคียน

63063015938 นางสาวอัจฉรา พรหมมาศ

63063015939 นายตุลาทิตย� สูงศักด์ิ

63063015940 นางสาวไพลิน สิงหาโชติ

63063015941 นางสาวรุ�งนภา ศรีพงษ�

63063015942 นายวีรพล จันทาน�อย

63063015943 นางสาวสโรชา ทองจันทร�แก�ว

63063015944 นางสาวสุมิตรา ศิริวัฒน�

63063015945 นางสาวจุติพร วงษ�จันทร�

63063015946 นางสาวอคิราภ� ยอดคําตัน

63063015947 ว�าที่ ร.ต.เลิศพิสิฐ จันตะเคียน

63063015948 นางสาวนัฏชากร โวหารลึก

63063015949 นางสาวกฤติยา บุญมา

63063015950 นางสาวชุตินันท� หลงมีวงษ�

63063015951 นางสาวดาวผกา ประสารยา

63063015952 นางสาวพรศิริ วิเศษนคร

63063015953 นางสาวฐิรเกตุ ไชยเจริญ

63063015954 นางสาวชลดา สมบัติ

63063015955 นางสาวอุมาพร พัดสุข

63063015956 นางสาวพิชญ�สินี ลีรัตนชัย

63063015957 นางสาวอุดมพร วนะภูติ

63063015958 นายพงศ�พิพัฒน� ทัดภู�

63063015959 นางสาวมัทวัน ทรงอยู�

63063015960 นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015961 นายเปรมปราโมทย� ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม

63063015962 นางสาวอนุสรา อุทุมพันธ�

63063015963 นางสาวธิดารัตน� ชํานิ

63063015964 นางสาวจุรารัตน� ชัยกุลวิวัฒน�

63063015965 นางสาวณัฐภรณ� ทิมธรรม

63063015966 นางสาวกมลชนก ศรีวงศ�วรรณ

63063015967 นายบัณฑิต ประเสริฐสัง

63063015968 นางสาวชุติมา พลอยศรี

63063015969 นางสาวอุบลรัตน� พยุงวงค�

63063015970 นายอานนท� พิมพ�สุวรรณ

63063015971 นางสาวรัชนี มีวิเชียร

63063015972 นางสาวนฤพร เพ็งจันทร�

63063015973 นางสาวศิริรัตน� พุ�มหิรัญ

63063015974 นางสาวศศิธร ศรีวัฒนะ

63063015975 นายถวัลย� พัฒลาภมา

63063015976 นางสาวนิภาพรรณ ไชยกันทา

63063015977 นายโสภณ ชมภู

63063015978 นายธนาเทพ ทับแก�ว

63063015979 นางสาวศิริลักษณ� ทองแห�ว

63063015980 นางสาวนารา สวัสดี

63063015981 นางสาวทัณฑิกา ทิมศรี

63063015982 นางสาววรัชยา รักวงศ�ไทย

63063015983 นางสาวปรีดา อวยชัย

63063015984 นางสาววาทิตยา บุญอินทร�

63063015985 นายทวีศักด์ิ อุปคิ

63063015986 นายณัฐพล ไชยชนะ

63063015987 นางสาวหัทยา ดอกคํา

63063015988 นางสาวฤดีมาศ ศรีอชูรส

63063015989 นางสาวสุทธาทิพย� ศรีโยธา

63063015990 นางสาวประภาพร โชคดีสมโชค
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063015991 นางสาวกนกวรรณ งานดี

63063015992 นางสาวสโรชา ผุยศรี

63063015993 นางสาววิลาวัณย� แซ�ลี้

63063015994 นายธวัชชัย ประสงค�เจริญ

63063015995 นางสาวยุวดี เนติ

63063015996 นางสาวธนิตา นุกูล

63063015997 นางสาวศิริกัญญา ศรีลาศักด์ิ

63063015998 นายอู^ แซ�ตัน

63063015999 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�สวัสด์ิ

63063016000 นางสาวสุกัญญา นพกิจ

63063016001 นางปKยะนุช รัตนาไพบูลย�

63063016002 นางสาวศิริรัฐ สังข�รัตน�

63063016003 นายณัฐวุฒิ พลไชย

63063016004 นางสาววัWชราภรณ� คล�ายนคร

63063016005 นางสาวปLทมวรรณ แสงสุข

63063016006 นางสาววิภาดา วรพิพัฒน�

63063016007 นางสาวชมพูนุช ศรีอ�างทอง

63063016008 นางสาวธัญนัทน� เขตนอก

63063016009 นางสาวนภา วรรณพงศพล

63063016010 นางสาวสุณี บัวตัน

63063016011 นางสาวอารียา สังฆะพิลา

63063016012 นายสมัคร จันทร

63063016013 นางกรรณิกา มะอาจเลิศ

63063016014 นายกรวิชญ� แสงจันทร�ผ�อง

63063016015 นางสาวทิพาพร สุคันธนาค

63063016016 นางสาวน้ําอ�อย วิเชียรดี

63063016017 นายพงษ�พรหม พรหมสวัสด์ิ

63063016018 นางฑาริกา ศรธิรางค�กุล

63063016019 นางสาวอรปรียา สมชัย

63063016020 นางสาวนฤมล จึงยุกุล
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016021 นายคมกฤต รัตตนวิเชียร

63063016022 นางยุพาพรรณ ตุวันโน

63063016023 นางสาวณัฐพิมล ไชยเมืองคูณ

63063016024 นางสาวหัทยา ศรีบุตรดี

63063016025 นางสาวมธุกร หงษ�ปาน

63063016026 นางสาวณัฐพิมนต� ไชยภา

63063016027 นางสาววรดา เจ็ดรัมย�

63063016028 นางสาวมนัสชนก ธรรมสุข

63063016029 นางสาวศุภาวดี ยาระศรี

63063016030 นายสุรวิทย� พันธุกูล

63063016031 นางสาวณัฐธยาน� เจริญผล

63063016032 นางสาววรัญญา เจียมจิตร

63063016033 นางสาวชุติมา เหมือนพลอย

63063016034 นางสาวฐิติรัตน� ติละบาล

63063016035 นางสาวอาภาภรณ� ปราบอินทร�

63063016036 นางสาวคริชา กมล

63063016037 นางสาวยุภาพร ศิริวงค�

63063016038 นายกฤตภัทร� สวาสด์ินา

63063016039 นางสาวอริษา สุภาพ

63063016040 นางสาวไพลิน คํานึง

63063016041 นางสาวสราลักษณ� ปรีชากูล

63063016042 นางสาววนิดา หุปะกา

63063016043 นางสาวนฤมล รักษาพล

63063016044 นางสาววีระวรรณ มากแบน

63063016045 นางพิชญา แสนเจSก

63063016046 นางสาวเมธยา ชัยชะนะ

63063016047 นางสาวสุกัญญา หัสรัตชัย

63063016048 นายณัฐวุฒิ ดาวเศษ

63063016049 นางสาวปLณณธร กมลลาวัณย�

63063016050 นายธีรวัฒน� นาพงษ�
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016051 นายมงคล ศรีโสดาพล

63063016052 นางสาวฐิติรัตน� ศรีวังพล

63063016053 นางสาวนัทกาญจน� ม่ันจิตร

63063016054 นายจักรกฤษณ� นารอง

63063016055 นางสาวชลธิชา แก�วเจริญ

63063016056 นายรัชกฤช เรืองภัทรชัย

63063016057 นางสาววรวรรณ คุตป]า

63063016058 นางสาวขวัญภิรมย� รัตนเศียร

63063016059 นางสาวนพรัตน� นาชัยสินธุ�

63063016060 นายชัชฤทธ์ิ ชูเชิด

63063016061 นายพีรวุฒิ ชูสุวรรณ

63063016062 นางอุทัยรัตน� คล�ายสวน

63063016063 นางสาวสุพิชชา คล�ายก่ิง

63063016064 นางสาวมะลิวรรณ วงศนา

63063016065 นายปรัชญา เหรียญเจริญ

63063016066 นายเกรียงศักด์ิ ฉัตรปภาวิชญ�

63063016067 นางสาวธิษณาวดี พุมมาจุ�ย

63063016068 นางดาริกา ผาวันดี

63063016069 นายธนันชัย สื่อไพศาล

63063016070 นางสาวปุญชรัศม์ิ ปQอมงาม

63063016071 นางสาวพนิดา บุญส�ง

63063016072 นางสาวธิดารัตน� มุงลั่ง

63063016073 นายณัฐศีล กงแก�ว

63063016074 นางสาวทิพวรรณ คําพานิช

63063016075 นางสาววัชรี ดิษดํา

63063016076 นายธนกร ศิริจรรยานนท�

63063016077 นายภาณุวัฒน� เปYPยมเจริญ

63063016078 นางสาวมณีวรรณ วนารัตน�

63063016079 นางสาวรัชดาภรณ� งามโนนทอง

63063016080 นางสาวศศิพิฌา ชํานาญ
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ระดับปริญญาตรี

63063016081 นายณัฐพล โสมนัส

63063016082 นางสาววนิศรา วงศ�เตชะ

63063016083 นางสาวญาสุมินทร� เนืองนัน

63063016084 นางสาวอรทัย อินทะรังษี

63063016085 นางสาวณิชาภัทร ชูสลับ

63063016086 นางสาวก่ิงผกา คุ�มครอง

63063016087 นางสาวสุติมา แก�นเผือก

63063016088 นางสาวsakulthip pontasoon

63063016089 นายชนาธิป แต�มทอง

63063016090 นางสาวสุดารัตน� อุดง

63063016091 นางสาวนริสรา เสถียรลักษณเวศ

63063016092 นายวรวุฒิ สมัครสมาน

63063016093 นางสาวยุวธิดา อรัญโชติ

63063016094 นางสาวธนาภรณ� รุ�งเรืองกุลวนิช

63063016095 นายสุวรรณ ภูดี

63063016096 นางสาวปLทมา ชูสนิท

63063016097 นางสาวจุฑามาศ ชัยศรี

63063016098 นางสาวจุรีรัตน� มูลสาร

63063016099 นางสาวเบญจมาศ หลีประเสริฐ

63063016100 นางสาววรรณา อิ่มเอิบ

63063016101 นางสาวอภิชญาภรณ� ช�วยจันทร�

63063016102 นายนัฐกรณ� ฆะระบุตร

63063016103 นางสาวกษมา อรุณทัต

63063016104 นายสมหวัง กระจ�างพายัพ

63063016105 นางสาวณัฐชา มีโพนทอง

63063016106 นางสาวนิตยา ทาระชัย

63063016107 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกรรณิการ� ศิริรัตน�

63063016108 นางสาวสุนันท� ช�างดําริ

63063016109 นางสาวปนัดดา ปKnบกลาง

63063016110 นางสาวยุวดี ทองรัศมี
หน�า 537 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016111 นางสาวสุปราณี รีวิจิตร

63063016112 นางสาวละอองศรี สันเรือง

63063016113 นางสาวดวงใจ สิงห�ชัย

63063016114 นางสาวกมลชนก ศิลารัตน�

63063016115 นางสาวสรภัส สมโภชน�

63063016116 นางสาวฐิตวันต� สวนอ�อน

63063016117 นางสาวฤดีวรรณ สนิสุริวงค�

63063016118 นางสาวสุชาดา วรเวก

63063016119 นายวิทยา แดงสกุล

63063016120 นางสาวใกล�รุ�ง แช�มวิลัย

63063016121 นายพีร� เรียนทัพ

63063016122 นางสาวรจนา รถไฟ

63063016123 นายพีระศักด์ิ พรมทา

63063016124 นางสาวเสาวลักษณ� มงคล

63063016125 นางสาวรวีวรรณ นิฉาย

63063016126 นางสาวมัลลิยา สุจริต

63063016127 นางสาววริศา ศิลปประพันธ�เลิศ

63063016128 นายวสวัต มีชิน

63063016129 นางสาวสายใจ พุทธาคุณเจริญ

63063016130 นายวงศกร เอี่ยมสอาด

63063016131 นางสาวศิรดา ผลจันทร�

63063016132 นายพีร�นิธิ เกาไศยนันท�

63063016133 นายชาณคริต แปQนเหมือน

63063016134 นายยุทธศักด์ิ มูลสภา

63063016135 นางสาวดาริกา โซSะเลาะ

63063016136 นายชัยณรงค� แซ�ภู

63063016137 นางสาวเมทินี อาดสามารถ

63063016138 นายคํารณ สีเก้ิง

63063016139 นางสาวดารุณี โพธ์ิเดช

63063016140 นางสาวมณีกานต� รัตนมูล
หน�า 538 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016141 นายสมศักด์ิ หมอจีดพิมาย

63063016142 นางสาวภาคตะวัน ศรีโมรา

63063016143 นางสาวอภิญญา ชะรัดรัมย�

63063016144 นางสาวจีระนุช ศักดาราช

63063016145 นายธเนศพล กุลรัตนรักษ�

63063016146 นายสุรศักด์ิ นาคสนอง

63063016147 นายณัฐวุฒิ สมิทธิปรีชาวงษ�

63063016148 นายภาวิชญ� ศรีพาณิชย�

63063016149 นายเจตริน หลําเนียม

63063016150 นางสาวจิราพรรณ เทพบุตร

63063016151 นางสาวชุติพร จําปาบุญ

63063016152 นางสาวรงรอง สามสาหร�าย

63063016153 นางสาวกุหลาบ คําเพ็ง

63063016154 นางสาวกานดา ปLญญาเลิศ

63063016155 นางสาวปาริชาติ ยันตะพันธ�

63063016156 นายสิริวัตร อัศวหิรัญ สกุล 

63063016157 นางสาวพัชรี สายชมภู

63063016158 นางสาวศิวิมล ทองเจริญ

63063016159 นายณัฐวิโรจน� ลอยประโคน

63063016160 ว�าที่ร�อยตรีสุภาพงษ� จิตรเสรี

63063016161 นายอิทธิกร ทศนักข�

63063016162 นางสาวจินตนา ประสิทธ์ิสม

63063016163 นายพรพิพัฒน� เพ็งโฉม

63063016164 นายนภาธิปLตย� สิงห�สูง

63063016165 นางสาวสุภาภรณ� สว�างอารมย�

63063016166 นางสาวจินห�จุฑา จันทมิตร

63063016167 นางสาวปาหนัน โพธ์ิวิทูล

63063016168 นายกิรณา นิลกําแหง

63063016169 นางสาวขวัญตา การเพียร

63063016170 นายบรรพจน� แซงรัมย�
หน�า 539 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016171 นางสาวชุติมา เวชสมุทรวารี

63063016172 นางสาวปวิตรา บัวลาลักษณ�

63063016173 นางสาวธนวรรณ พุกยอด

63063016174 นางสาวน้ําทิพย� เมฆเฉลิม

63063016175 นางสาวสุกันตนา จันสมปอง

63063016176 นางสาวสมหญิง พุฒิสาร

63063016177 นายศุภณัฐ วงศ�ปราชญ�

63063016178 นายเจษฎากร โค�ยสัตยา

63063016179 นางสาวธันยธรณ� สุวรรณหงษ�

63063016180 นายธีระพล ศรีกอง

63063016181 นายวัชรพล เกิดมงคล

63063016182 นางสาวฤทัยการต� สายโรจน�พันธ�

63063016183 นางสาวนิสภา วัฒนวงศ�

63063016184 นายพิสิฐ บุญสิน

63063016185 นายไพศาล ทัศนา

63063016186 นางสาวสุจิตรา เติมจิตร

63063016187 นางสาวอรวรรณ พวงมาลา

63063016188 นางสาวจีรวรรณ นครจัด

63063016189 นางสาวรัชนีวรรณ พุ�มเรือง

63063016190 นางสาวนรีรัตน� หม่ืนนิยมเดชา

63063016191 นางสาวเพ็ชรี เครือละม�าย

63063016192 นางสาวรุ�งทิพย� ดวงละม�าย

63063016193 นางสาวศรินญา ยาพรม

63063016194 นางสาวปKยะนารถ หนูทอง

63063016195 นางสาวณัฐวดี นิลพัฒน�

63063016196 นางสาวบังอร จันอนุกาญจน�

63063016197 นางสาวสุพัตรา พระอุ�ย

63063016198 นางสาวจรรยาพร เชาว�เจริญชล

63063016199 นางสาวมยุรี คงกะพันธ�

63063016200 นางสาววิภารัตน� ตระการเจริญพร
หน�า 540 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016201 นางสาวพนิดา แสงอ�อน

63063016202 นางสาวศรินยา พ่ึงเกษม

63063016203 นางสาวจุฬาลักษณ� เห็มสนาน

63063016204 นางสาววรุมล ชาประชุม

63063016205 นางสาวสาวิตรี แสนบรรดิษฐ�

63063016206 นางสาวศันสนีย� มุ�งอุ�นกลาง

63063016207 นางสาวผกาวรรณ ผาบปKจวงศ�

63063016208 นางสาวสุกัญญา มังคลา

63063016209 นางสาวธัญธนาภา คําอ�าย

63063016210 นางจําเนียร น�อยคุณ

63063016211 นายวุฒิพงษ� หัตถประนิตย�

63063016212 นายธนทัต ปKตะนีละบุตร

63063016213 นางสาวสุขธัชญาทิพย� ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63063016214 นายชิษณุพงค� มณีเสวตร

63063016215 นางสาวผุสดีภรณ� วุฒิยา

63063016216 นายธนู สืบตระกูล

63063016217 นายเนตรจิระวัฒน� วัฒนะมงคล

63063016218 นางสาวธนิตา แสงเกิด

63063016219 นายอัมรินทร� ก�อนบรรจบ

63063016220 นางสาวชลธิชา เมฆโสภณ

63063016221 นางสาวเฟOPองลดา จันทรา

63063016222 นางสาวกฤตยา วงศ�สหาก

63063016223 นางสาวพัชรินทร� ซ�อนกลิ่น

63063016224 นายกรกฎ สินเนียม

63063016225 นางสาวนิลญา อุตระ

63063016226 นางสาวอริสา แสงศรี

63063016227 นางสาวศรีนวล สิงห�โตหิน

63063016228 นายนาวิน ผลเกิด

63063016229 นายชัยศิริ ศรีประย�า

63063016230 นายวิวรรธน� โชติกุล
หน�า 541 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

63063016231 นางสาวรสศรินทร� หนูเอียด

63063016232 นางสาวโสรยา โสกุล

63063016233 นายมีสิทธ์ิ คํามุงคุณ

63063016234 นายเขมณัฎฐ� กลางรัก

63063016235 นายสุวิทย� ย่ิงหาญ

63063016236 นางสาวชุติมดี โพธ์ิสว�าง

63063016237 นางสาวปองวรี รองตะโหนด

63063016238 นายวัชรพงษ� แทนสุโพธ์ิ

63063016239 นางสาวกรรณิการ� กิตติยานนท�ชัย

63063016240 นางสาวสุภาพ ดอกเกส

63063016241 นางสาวสุฐิพร กิจสิพงษ�

63063016242 นางสาวจุฑามาศ คงมาลา

63063016243 นายกษิด์ิเดช ลีลาบูรณพงศ�

63063016244 นายพัศวุฒิ ตระกาโรบล

63063016245 นายภาณุเดช วิญญาณ

63063016246 นายมนัส พรหมศรี

63063016247 นายนันทภพ เกณิกานนท�

63063016248 นายสรายุทธ กิจการ

63063016249 นางสาวสาริณี ศรีจันทนรักษ�

63063016250 นางสาววีรนุช วิกสิต

63063016251 นายสุริยนต� ไหวพินิจ

63063016252 นายกฤษิกร วิทศิริ

63063016253 นายธวัชชัย ศรีพันธ� 

63063016254 นางสาวโสรญา กรอบทองสุข

63063016255 นายทวีวิทย� ศรีธรรม

63063016256 นายอิบรอหีม ควจเวช

63063016257 นางสาวเสาวลักษณ� บัวดอก

63063016258 นายประวิทย� ชูแก�ว

จํานวน 16,258 ราย
หน�า 542 จาก 542               



เลขประจําตัวสอบ

63064000001 นางสาววาสินี ยะสูงเนิน

63064000002 นายสุขสรร ทองที

63064000003 นายอิสรพงษ� กรงแก�ว

63064000004 นางสาวสิรีธร คุณาวุฒิ

63064000005 นายจตุรวิทย� หนูใหญ'ศิริ

63064000006 นายกฤษณะ สินธารา

63064000007 นางสาวญาณิษา แขกวงษ�

63064000008 นางสาวรุ'งรัศม์ิ โชคไพบูลย�

63064000009 ว'าที่ร�อยตรีชาญชัย เหล็กไหล

63064000010 นางสาวแต�ว ศรีสุวรรณ

63064000011 นายสุทธินันท� ขันติพะโล

63064000012 นางสาวพิชชาภา เหลืองอ'อน

63064000013 นายวาทิต พวงมาลัย

63064000014 นางสาวนริศษา วาณิชวทัญ9ู

63064000015 นายศตวรรษ ยนต�ดัน

63064000016 นายจักรพล โมฬี

63064000017 นางสาวณัฐสุภา ทองคํา

63064000018 นางสาวป?ญาราชย� ศรีมาลา

63064000019 นางสาวสิริพร เกษมโชติพัฒน�

63064000020 นางสาวพรพรรณ โตคีรี

63064000021 นางสาวมนัสวี งามปลั่ง

63064000022 นางสาวกตัญชลี แสงรัก

63064000023 นางสาวบัวแก�ว ถาวรบูรณทรัพย�

63064000024 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสม

63064000025 นายประสิทธ์ิ ลือกําลัง

63064000026 นายกิตติคุณ จิตไพโรจน�

63064000027 นางสาวโสรยา ปานย้ิม

63064000028 นางสาวนินนาท หนวดหอม

63064000029 นางสาวสิริปรียา ทองเล็ก

63064000030 ว'าที่ร�อยตรีชาคริต ไตรยางค�พินิจ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

หน�า 1 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

63064000031 นางสาวระวิภัทร� ย'องใย

63064000032 นายรุ'งเรือง คํ้าคูณ

63064000033 นางสาวชนันท�ธิดา ชาญเวชพิสิทฐ�

63064000034 นางสาวป?ยเนตร พงษ�หิรัญ

63064000035 นายกฤษนันท� แพทย�สมาน

63064000036 นางสาวจันทิรา แย�มสรวล

63064000037 นางสาวอัจฉราภา ดวงอัน

63064000038 นางสาวสุภาพร แพรงาม

63064000039 นายกฤษณะ ขนาบแก�ว

63064000040 นางสาววนิดา คุณวงค�

63064000041 นางสาวชญาน�นันท� เหลืองอร'าม

63064000042 นางสาวณัฐชยา สุนันทวนิช

63064000043 นางสาวสุวดี พุ'มเจริญ

63064000044 นายทศวรรษ สิงห�สุขศรี

63064000045 นายกฤตนนท� แนวบุญเนียร

63064000046 นางสาวณิชกมล ร'มโพธ์ิ

63064000047 นางสาวพรเพ็ญ สมจิตร�

63064000048 นางสาววรัตถ� อัครบันดล

63064000049 นางสาวภูริยา ศรีนวล

63064000050 นางสาวดวงกมล กมลสินธุ�

63064000051 นางสาวศุภวรรณ เยนา

63064000052 นายวรทัศน� พัฒนพิชัย

63064000053 นางสาวกมลชนก บู�ฮวดใช�

63064000054 นายวิชยา สากุล

63064000055 นายจักรินทร� วสวานนท�

63064000056 นางสาวพรอุไร ทองเจียน

63064000057 นางสาวจริยา นาราษฎร�

63064000058 นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ

63064000059 นางสาวกัญญ�วรา อื้อเทียน

63064000060 นางสาวกุหลาบ มีธรรม
หน�า 2 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

63064000061 นายหัสดา พฤฒาจารย�บดี

63064000062 นางสาวศิวาพร เทพศิริ

63064000063 นางสาวทัศพร พันธุออน

63064000064 นางสาววิไลวรรณ จันทร�ลําภู

63064000065 นายสมนันทน� ศรีเมือง

63064000066 นางสาวขวัญจิรา พลศรี

63064000067 นางสาวหทัยรัตน� สอนด�วง

63064000068 นายวิษณุ พัฒนเศรษฐ

63064000069 นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ�ผล

63064000070 นางสาวนนสิชา อุตราภรณ�

63064000071 นางสาวภาษณ�วิภา สกุลณี

63064000072 นายกิตติ บุญนํา

63064000073 นางสาวเนตรนภา โกฉิม

63064000074 นางสาวชนันท�พร คําเงิน

63064000075 นางสาวธนพร อุดมพันธุ�

63064000076 นางสาวหทัยกนก กวีกิจสุภัค

63064000077 นางสาวศศิวิมล คําจันทร�

63064000078 นางสาวชไมพร ฟHกรักษา

63064000079 นายธนวัต สันหนองเมือง

63064000080 นางสาววรรณวิสา กันอินทร�

63064000081 นางสาวป?ยพัชร� ณ บางช�าง

63064000082 นางสาวมนทิรา เหลืองอุทัย

63064000083 นางสาวนิภาวรรณ กลับประสิทธฺ�

63064000084 นายอาริฟ หัดดลหละ

63064000085 นายชานนท� ใจวัง

63064000086 นางสาวศิริพร สันติวรพงศ�

63064000087 นางธรรมรส สกุลฉํ่า

63064000088 นายวัชรพงษ� ตะนะเกตุ

63064000089 นายจเร พระอภัย

63064000090 นางสาวพิชญา งามขํา
หน�า 3 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

63064000091 นางสาวรัฐติมาพร สิงห�ไชยนาถ

63064000092 นายพงศกร พลเสน

63064000093 นางสาวชุติรัตน� แซ'ค'ง

63064000094 นายฉัตรนเรศ เกียมา

63064000095 นายณัฐวุฒิ ลายน้ําเงิน

63064000096 นางสาวลพาพรรณ หงษ�สวัสด์ิ

63064000097 นายวงศธร ไผ'เทียนชัย

63064000098 นางสาวณัฐกานต� ต�นสาลี

63064000099 นายรังสี มุทธามุนี

63064000100 นายพงษ�พิทักษ� อ'อนอภัย

63064000101 นางสาวแวววลี ท'าเรือ

63064000102 นายรัศมีธรรม มะโนโฮ�ง

63064000103 นายธานี ศิริโสม

63064000104 นางสาวจัสมิน ศาสนดํารง

63064000105 นางสาวพิมพ�พิชชา ย่ิงรุ'งเรือง

63064000106 นายจักรพงษ� เปรมกมล

63064000107 นางสาวทัศนีย� สืบเจริญกุล

63064000108 นายชยภัทร ประจวบมอญ

63064000109 นางสาวชลิตา สุขประสงค�

63064000110 นางสาวสิริกร คันโธ

63064000111 นางสาวสุนิสา แจ'มใส

63064000112 นางสาวกวิตา พลศรี

63064000113 นางสาวเบญจภรณ� จอมสง'าวงศ�

63064000114 นางสาวนันทิตา ปานเจริญ

63064000115 นางสาวอาทิตยา เรืองสม

63064000116 นางสาวอภิรติ อุดมพล

63064000117 นางสาวอุรุชา โสพันพิม

63064000118 นางสาวกวินทิพย� ฉํ่าบุรุษ

63064000119 ว'าที่ร�อยตรีหญิงอัมพิกา เบ�าพรม

63064000120 นายปHฐพงศ� ไชยแสนวัง
หน�า 4 จาก 15               
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ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

63064000121 นางสาวหทัยรัตน� จันทร�เชิดผล

63064000122 นางสาวจุฬารัตน� ดีกล�า

63064000123 นางสาวพรหมจุติ มือขุนทด

63064000124 นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค�

63064000125 นายกฤชคุณ ผาณิตญาณกร

63064000126 นายณัฐนัย วุธนู

63064000127 นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน�

63064000128 นางสาวศศิธร ปานทอง

63064000129 นางสาววรัชฐา สิงหา

63064000130 นางสาวเกศมณี แสนโคตร

63064000131 นางสาวศิริพร ชีวะกุล

63064000132 นางสาวพชรนันท� สิงห�แก�ว

63064000133 นางสาวชญาภา ศิริมากุล

63064000134 นางสาวจีระพรรณ� แซ'ต้ัง

63064000135 นางสาวศาณฏินันทร� รชตยุติธรณ�

63064000136 นางสาวดวงใจ ไพโรจน�

63064000137 นางสาวสาวิตรี อินทรทัพ

63064000138 นางสาวเกวลิน จันทร�ประเทศ

63064000139 นางสาวสุนทราภรณ� เนินแก�ว

63064000140 นางสาวจุฬาลักษณ� สิทธิชอบธรรม

63064000141 นายนัฐพล ยอดจิตรใจ

63064000142 นางสาวนภัสวรรณ สุพรรณ

63064000143 นางสาวขวัญชนก เนตรเจริญ

63064000144 นางสาวพัชรี วงค�พนม

63064000145 นายนวคุณ มันทะติ

63064000146 นางสาวเบญจพร จูวัฒนสําราญกุล

63064000147 นางสาวลิศรารัตน� หอมหวล

63064000148 นายธวัชชัย วรรณนาวิน

63064000149 นางสาวเกยูร แก�วจํารัส

63064000150 นางสาวสุพัชฑรา เจริญพานิช
หน�า 5 จาก 15               
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ระดับปริญญาโท

63064000151 นายนราวิชญ� ศรีเปารยะ

63064000152 นายทินกร เกษรทอง

63064000153 นางปาฌิสรา เฉลยอาสน�

63064000154 นางสาวบงกช ถาวรโชติ

63064000155 นายอัลเบอท ปอทเจส

63064000156 นางสาวศิริพร นิธิวัฒนพงษ�

63064000157 นายชัชนันท� พันธุ�เจริญ

63064000158 นายภาคภูมิ จตุรพรสวัสด์ิ

63064000159 นางสาวนิตรา ต'อมคํา

63064000160 นางสาวพัชรพร ไทยประยูร

63064000161 นางสาวพิชชานันท� ผลาหาญ

63064000162 นางสาวฐิตาภา รัตนะ

63064000163 นางสาวตริตาภรณ� ไชยนรา

63064000164 นายชุติพงศ� กองแก�ว

63064000165 นางสาวกชกร ศรีแก�วเมือง

63064000166 นางสาวสิริมล ขันแก�ว

63064000167 นายพงศกร จินตกสิกรรม

63064000168 นางณภัทร� เตชะโสมาเกตุ

63064000169 นางสาววัลย�ยุฎา หงษ�ศิริ

63064000170 นางสาวเบญจวรรณ แต�มทอง

63064000171 นางสาวรวิวรรณ สตางาม

63064000172 นางสาววันวิสาข� นามแก�ว

63064000173 นายปรัชญา ชาวกัณหา

63064000174 นางสาวอวิกา แสงศรี

63064000175 นางสาววาเจน ตันไล�

63064000176 นางปาลิกา ตNะรังษี

63064000177 นางชลธิชา ยกน�อย

63064000178 นางสาวเครือฟOา ชาญจะโปะ

63064000179 นายธรรมนูญ โพธ์ิทอง

63064000180 นางสาวทีฆัมพร จิตเจริญ
หน�า 6 จาก 15               
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ระดับปริญญาโท

63064000181 นางสาวพัทธนันท� แจ'มเจริญ

63064000182 นางสาวณัฐชุนันต� ม่ันมี

63064000183 นางสาววลัยพร ไผ'รักษา

63064000184 นางสาวKanokkan Sirijan

63064000185 นางสาวกัญนิกา เอี่ยมจันทร�พวง

63064000186 นางสาวนภาภรณ� เชื้อชาติ

63064000187 นายณัฏฐกรณ� นฤภัย

63064000188 ว'าที่ ร.ต. หญิงสุนทรี ย่ีร�า

63064000189 นางสาวมนัชยา เด'นดํารงกุล

63064000190 นางสาวณิชากร โมฆรัตน�

63064000191 นางสาวสุชากมล วิกยานนท�

63064000192 นายวิทวัส วันวิเวก

63064000193 นางสาวฐิตินันท� ฉายรัศมี

63064000194 นางสาวธนภรณ� ดวงนภา

63064000195 นางสาวสุพัตรา สิงห�ไธสง

63064000196 นายมณฑล ยะอนันต�

63064000197 นางสาวกันต�สินี ศุภกิตต์ิธนาภา

63064000198 นางสาวชุติมา พฤฒาจารย�บดี

63064000199 นางสาวนารีรัตน� กองจันดา

63064000200 นางสาวศิริณ รัตนะวริศ

63064000201 นางสาวศรัญญา จิตไทย

63064000202 นายธนวัฒน� สิงห�แจ'ม

63064000203 นางสาวพรพรรณ ปHญญายงค�

63064000204 นางสาวปาณิศา ศรีละมัย

63064000205 นางสาวพนัญญา ไตรบุตร

63064000206 นางสาวกฤศ�ติญญาดา ผาส[ุข

63064000207 นางสาวอุมาพร ศรีสวัสด์ิ

63064000208 นางสาวพรพรรณ โพธิพันธ�

63064000209 นายคณิตศาสตร� ม่ันในบุญธรรม

63064000210 นางสาวโศรยา แว'นจันลา
หน�า 7 จาก 15               
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ระดับปริญญาโท

63064000211 นายชาญวิทย� เยาวฤทธา

63064000212 นายพงศกร บุญพรัด

63064000213 นางสาวธนพร ดวงกมล

63064000214 นางกุลธิดา วัฒนกามินทร�

63064000215 นายไตร อัญญโพธ์ิ

63064000216 นางสาวขวัญชนก หันทยุง

63064000217 นายดนุพล ทีฆายุ

63064000218 นางสาววันวิสาข� พิมพ�เจริญ

63064000219 นางสาวชนากานต� หีบแก�ว

63064000220 นางสาวศิริวรรณ โพธ์ิสุข

63064000221 นางสาวสุชาวดี ชัยวรรณะ

63064000222 นายไตรทศ สุพรรณ�

63064000223 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณกุล

63064000224 นายธาณุพรรณ ณ สงขลา

63064000225 นายศรุติภัทร พลอุทัย

63064000226 นางสาวเจือจันทร� อินนุพัฒน�

63064000227 นางสาววิริยา ผลานันต�

63064000228 นางสาวสุมาลากันท� อ่ําทองคํา

63064000229 นางสาวดุจดาว รุ'งเชตุ

63064000230 นางสาวนิลภาภรณ� ช�างพลาย

63064000231 นางสาวภัทธิรา มิตรน�อย

63064000232 นางสาวสุภาวดี โอสถประสิทธ์ิ

63064000233 นางสาวเกวรินทร� สระบุรินทร�

63064000234 นางสาวอัจฉราภา ฮาราดูวัน

63064000235 นางวิภารัตน� รัตนพันธ�

63064000236 นางสาวชนกธรรม นวลสําลี

63064000237 นางสาวพิสุทธินี วงษ�ศรีแก�ว

63064000238 นายจักรกฤช อนุจันทร�

63064000239 นางสาวณัฐภรณ� ลาบึง

63064000240 นายพงษ�ธร ใจเย็น
หน�า 8 จาก 15               
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63064000241 นางสาวนัยนา สามเสน

63064000242 นางสาวศิริลักษณ� อู'ตะเภา

63064000243 นายณัฐพล สัตยา

63064000244 นางสาวกัญกานต� ศรีภิลา

63064000245 นายเอกพันธ� มากนวม

63064000246 นายธนวัฒน� ตรีรัตน�ณรงค�

63064000247 นางสาวอนุสรา แหล�หมาน

63064000248 นางสาวศศิมาภรณ� สามารถ

63064000249 นายสมยศ จิรพลประพัฒน�

63064000250 นายชานนท� ชื่นนิรันดร�

63064000251 นางสาวกรรณเดช ทิมสวัสดิกุล

63064000252 นางสาวสุจิตรา หล�าหิบ

63064000253 นายพรเทพ อนันตวิทยานนท�

63064000254 นางสาวสกลกานต� พงศ�ประดิษฐ�

63064000255 นายพงษ�อิศรา ร�อยลาภ

63064000256 นางสาวชรินรัตน� ฆายะนานนท�

63064000257 นายยศพงศ� บุญปลูก

63064000258 นางสาวจตุพร สอนวงค�ษา

63064000259 นายอนวัช เอี่ยมระเบียบ

63064000260 นายชัชวาลย� โชคอนันต�คุณ

63064000261 นางสาววรัญญา บินอานัด

63064000262 นางสาวไปรยาลภัส สหพัฒนสมบัติ

63064000263 นายณรงค�ศักด์ิ เจิมเฮงเจริญ

63064000264 นางสาวณัฐกานต� จําป]

63064000265 นางสาวแสนดี ชวนะสุนทร

63064000266 นางสาวกาญจนา เจริญพิริยะ

63064000267 นายศักดา เมฆาพัฒนเดช

63064000268 นางสาวภัทรวดี วัฒนชาสถิต

63064000269 นางสาววิมลมาศ ชั้นศิริ

63064000270 นางสาวนาตาญา เทพหล�า
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63064000271 นางสาวอุมาพร โสมสุขสวัสด์ิ

63064000272 นางสาวสวรรยา ทองอินทร�

63064000273 นางสาวศิตา รุ'งวัฒนภากุล

63064000274 นางสาวธัญญารัตน� ผลศิริ

63064000275 นางสาวสุพีชา สมเจตนา

63064000276 นางสาวฐิรกาญจน�ดา รุ'งแจ�ง

63064000277 นางบุษบา พลเสน

63064000278 นายปฐมพงศ� ปวงคํา

63064000279 นางสาววราภรณ� ตันเส็ง

63064000280 นายอิทธิรัฐ รุ'งเรือง

63064000281 นางพัฒนียา รุ'งแจ�ง

63064000282 นางสาวอุษณีย� จันทะสุวรรณ�

63064000283 นายตฤณภพ มาหา

63064000284 นายชลสิทธ์ิ ชาญนุชิต

63064000285 นางสาวพสชนันทร� พันธรรม

63064000286 นางสาวกานต�พิชชา อสัมภิณวงศ�

63064000287 นายรุจทิพันธุ� ลิมปภาส

63064000288 นางสาวรชยา เกาลวณิชย�

63064000289 นางเขมจิตรา เด'นนิติรัตน�

63064000290 นางสาวสุพรรษา การะพิทักษ�

63064000291 นางสาวปวริศา แจ�งการ

63064000292 นายศรัณย� โตสุวรรณถาวร

63064000293 นางสาวสุปรียา วรเวชวัฒนา

63064000294 นายศิวดล กันญาสนธ์ิ

63064000295 นางสาวอัญชิกา รําพรรณ�

63064000296 นางสาวกุศลวรรณ วิจันทมุข

63064000297 นางสาวณัฐรี สร�อยมณี

63064000298 นายสุวิทย� จากศรี

63064000299 นางสาวรักชนก หร'ายเจริญ

63064000300 นายอรรถกฤต จันทร
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63064000301 นางสาวสุพรรณิการ� กุศลชู

63064000302 นางสาวรัศยา วงศ�รัตนรัตน�

63064000303 นายมูหมัดยูซุป เบ็ญอาซิส

63064000304 นายอัคราวุฒิ ครองยุติ

63064000305 นางสาวหทัยชนก มะริด

63064000306 นางสาวไปรชุกรณ� คงสัตรา

63064000307 นางสาวพิชชานันท� เหล็กกล�า

63064000308 นางสาวศศิประภา ชํานาญมะเริง

63064000309 นายสิรภพ ถาวร

63064000310 นายสานิต หมุดประภากร

63064000311 นายอาทิตย� มุงอินทร�

63064000312 นายปรีชา น�อยใหม'

63064000313 นางสาวปุณิกา มณีวรรณ�

63064000314 นางสาวพัณณ�ชิตา พัฒนโชติอริยกุล

63064000315 นายชินดนัย ตันสกุล

63064000316 นางสาวภัคภร วัฒนกูล

63064000317 นางสาววิไลลักษณ� แสนเลิศ

63064000318 นายศรรตวรรษ ต้ังไพบูลย�

63064000319 นางสาวชวนฑิพต� สําโรงบริบูรณ�

63064000320 นางสาววัลย�เอื้อ วิวัฒนานุกูล

63064000321 นายอุดมพร บุญเปลี่ยน

63064000322 นายพันธมิตร แซ'ค'ง

63064000323 นายจิรภัทร วังศรีแก�ว

63064000324 นางสาวสไบพร มะเด่ือ

63064000325 นางสาวคณิตา เตโช

63064000326 นางสาวอัจฉรา ศรีสว'าง

63064000327 นางสาวนิสา นุพิศรี

63064000328 นายชนวีร� ศรัทธา

63064000329 นางสาวชุดาภัค เพ็ชรภูคาม

63064000330 นายภาสกร แววทองคํา
หน�า 11 จาก 15               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

63064000331 นางสาวอัชฌาพร คงแจ�ง

63064000332 นางสาวหงสรัชต� รังสีพันธ�เดช

63064000333 นางสาวศุภาพิชญ� สุขจิตร�

63064000334 นายเทพประสิทธ์ิ ญาติสันเทียะ

63064000335 นางสาวภาวันท� อินทรมณีพันธ�

63064000336 นางสาวภัศรา แอสระ

63064000337 นางสาวนิศานาถ ตันตระภักดีธารา

63064000338 นายทรรวรีก� พระแก�ว

63064000339 นายชาตรี จ่ันเพชร

63064000340 นางสาววนัสนันท� โอชกะ

63064000341 นายวิรุฬห� พรหมสุคนธ�

63064000342 นายสุรศักด์ิ บุญครัน

63064000343 นายภูมิพัฒน� ภัทรอิสริยาไชย

63064000344 นางสาวภัทรพร ก'อสินวัฒนา

63064000345 นายธีร� เทียนบุญ

63064000346 นางสาวปุญชรัสม์ิ โปแก�ว

63064000347 นายพิริยะ ทรัพย�เจริญ

63064000348 นางสาวทัศวัลย� อร'ามสุนทรสุข

63064000349 นางสาวณัฐณาภรณ� ทองแววศรี

63064000350 นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ�

63064000351 นายพิติ ชินสําราญ

63064000352 นางสาวสุกัญญา ใจม่ัน

63064000353 นายวรินทร คุณุรัตน�

63064000354 นางสาวทัชชกร ชัยหล�า

63064000355 นายฉัฐวุฒิ สมานวงษ�

63064000356 นางวิภาภรณ� กมลลาวัณย�

63064000357 นางสาวเมธิณี เอกประเสริฐกุล

63064000358 นางสาวอรุณี ละม่ังทอง

63064000359 นางสาวกรกาญจน� ชูมี

63064000360 นางสาวสิริพันธ� สินลือนาม
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63064000361 นางสาวอรวรรณ แย�มสรวล

63064000362 นางสาววิรินญา ย่ังยืน

63064000363 นางสาวพิไลพรรณ สว'างใจ

63064000364 นายสราวุฒิ มูลสุข

63064000365 นายณัฐษกรกฤษณ� เดชวัฒนะพงค�

63064000366 นางสาววิภารัตน� หัตตะโสภา

63064000367 นางสาวอุมาพร ฉํ่าช'วง

63064000368 นายป?ติพงษ� นามวงศ�

63064000369 นางสุกัญญา ชามทอง

63064000370 นางสาวกลิ่นผกา โคตรมณีทวีทอง

63064000371 นางสาวนัฐชา สัยเกตุ

63064000372 นายธนบดี สิทธิโชค

63064000373 นายจุลเชษฐ� วงษ�น�อย

63064000374 นางสาวอรสร เทียนวงศ�

63064000375 นายพัชรพล ทองคํา

63064000376 นางสาว�เกษวดี เนื่องศรี

63064000377 นายธรงวิท นุชฉายา

63064000378 นางสาวอินธุอร ป?ลา

63064000379 นางสาวอัจฉราพร มีมงคล

63064000380 นางสาวพันทิชา เป^นสูงเนิน

63064000381 นางสาวกมลพร เมฆกระจาย

63064000382 นายธีรศักด์ิ สาพาที

63064000383 นายณัฐพล บุญเจริญ

63064000384 นางสาวธมลวรรณ วงษ�ภูธร

63064000385 นายรัชภูมิ วัฒนใย

63064000386 นางสาวนฤมล หิ้งทอง

63064000387 นางสาวธนพร อัมพรโชติ

63064000388 นางสาวธันย�ชนก ภู'ประดิษฐ

63064000389 นางสาวณัฐติการต� โรจนจันทร�

63064000390 นางสาวณัฐธิยาน� อิทธิโชติ
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63064000391 นางสุภาภร บุญเกลือ

63064000392 นายอภิสิทธ์ิ สุขสงสาร

63064000393 นางสาวจิตรลดา ฮงสูน

63064000394 นายพลจักร�กช บดีนิธิวัตน�

63064000395 นายอมรเดช อินทร�แก�ว

63064000396 นายวัชรปรัชญ� ไชยสาร

63064000397 นางสาวอัญธิชา อริยธนสุวรรณ

63064000398 นายวชิระ วิชัยอัชชะ

63064000399 นางสาวนภัสสร จลาพงษ�

63064000400 นางอภิญญา พ'อบํารุง

63064000401 นางสาวณิชากร บูลพิภพอนันต�

63064000402 ว'าที่ ร.ต.จักกฤษณ� ทองขาว

63064000403 นางสาวพรทิพย� ก�านสันเทียะ

63064000404 นางสาวไพลิน กิตติคุณ

63064000405 นายทรงพล สมพมิตร

63064000406 นางสาวจุฑามาศ ชูมณี

63064000407 นายรัชเษก สิงหา

63064000408 นางสาวหริณลักษมณ� ชัยศรีสุข

63064000409 นางสาวจินตนา หลงจิ

63064000410 นางสาวกมลธร นทีธารทอง

63064000411 นางสาวภัทรรินทร� ก่ิงวิชิต

63064000412 นางสาวมนัสชนก มนทักสิน

63064000413 นางสาวกาญจนาพร ตาลศรี

63064000414 นางสาวจามจุรี บุญศิริ

63064000415 นายวัชระ ชาวหมู'

63064000416 นางสาวสุธามาศ อนุพันธ�

63064000417 นางสาวก่ิงกาญจน� สุภาเพ็ชร�

63064000418 นายวุฒิวัฒน� อนันต�พุฒิเมธ

63064000419 นางทวินดา ฮิรายามะ

63064000420 นายเจษฎา จ๊ิดเจริญ
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63064000421 นางสาวโสมประภา ยะถา

63064000422 นายพัชระ โฆษาศรี

63064000423 นางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ

63064000424 นางสาวยอดสร�อย ม่ังค่ัง

63064000425 นางสาวดวงกมล สุวรรณ�

63064000426 นายภพธร เจนสมุทร�

63064000427 นางสาวฐิติรัตน� ป?ยะภานุวัตน�

63064000428 นางสาวแสงระวี พุ'มกระจ'าง

63064000429 นางสาววิไลรัตน� เอี่ยมสุองค�

63064000430 นางสาวอมาญาส� วัฒนดิเรก

63064000431 นายวงศธร รังสินธุ�

63064000432 นางสาวหทัยรัตน� เกษศิริ

63064000433 นางสาวอภิญญา รัตนปราโมทย�

63064000434 นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท�

63064000435 นางสาวบุษยมาศ เหมณี

63064000436 นางสาวกันยาวีร� นพจรูญศรี

63064000437 นางสาวป?`นณิชา อ'อนนุช

63064000438 นายภัคภพ�ไผทท� ภคสกุลวงศ�

63064000439 นางสาวกนกอร คงเจริญ

63064000440 นางสาวญาดา ศรัทธาธรรมเลิศ

63064000441 นางสาวภรณัย ไกรสกุล

63064000442 นางสาวศุภมาศ เอี่ยมประชา

63064000443 นายนิพนธ�พันธุ� ศศิธร

63064000444 นายธนวัฒน� ภาณุประยูร

จํานวน 444 ราย
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