
เลขประจําตัวสอบ

63071000001 นายปฐพี ศรีใจ

63071000002 นางสาวพันธิสา ชุดขุนทด

63071000003 นางสาวธิดาลักษณ! ดาวใส

63071000004 นางสาวณัฐริกา ศุกสิ

63071000005 นางสาวพัณณิตา ใบทอง

63071000006 นางสาวพิมพ! ไชยจันลา

63071000007 นายภัคพล เคนสุวรรณ

63071000008 นางสาวจินตนา เร-งมาตร

63071000009 นางสาวนิภาศิริ ศิลาแก0ว

63071000010 นางสาวปรารถนา นาคสุวรรณ

63071000011 นางสาวอรพินท! แสงจันทร!

63071000012 นางสาวดารารัตน! เมืองชล

63071000013 นางสาวภรทิพย! นาวาเจริญ

63071000014 นางสาวจิราพร พุศิริ

63071000015 นางสาวกัญจน!ชญา รักทวี

63071000016 นายสุวัฒชัย บุญโต

63071000017 นายอริสรา เวชมนัส

63071000018 นางสาวนัชชลิตา ศรีรี

63071000019 นางสาวธนารีย! พุกสอน

63071000020 นางสาววราภรณ! เหมือนทอง

63071000021 นางสาวดวงเดือน ศรีฟ8า

63071000022 นางสาวธนภรณ! พุทธวงค!

63071000023 นายธรรมธร อํานวนคณะ

63071000024 นายกฤชณัท แดงกระจ-าง

63071000025 นายวีรชาติ พุทธรักษา

63071000026 นายวรพล กันทะกะ

63071000027 นางสาวหทัยรัตน! เกิดปรางค!

63071000028 นางสาวมนัสพร คาอํากวย

63071000029 นางสาวฐิติชญา โภชเจริญ

63071000030 นางสาวประภาวี วงศ!หงษ!
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หน0า 1 จาก 27               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000031 นางสาวนภัสนันท! มายะ

63071000032 นางสาวกุลธิดา สาระวงศ!

63071000033 นางสาวสุชาดา รจนากูล

63071000034 นางสาวจริยพร ทองลิ้ม

63071000035 นายป?ญญาพล บัวลอย

63071000036 นางสาวยุวนัฏฐ! ปAานมอย

63071000037 นางสาวจุลเกศ เวลาเกิด

63071000038 นางสาวทศมณ บรรเทาวงษ!

63071000039 นายชัยวัฒน! อินทร!หม-อม

63071000040 นางสาวอภิญญา บํารุงศรี

63071000041 นายกรวิชญ! โสสุข

63071000042 นายสุเมธ แลภูเขียว

63071000043 นางสาวพรพิมล บุญทัพ

63071000044 นางสาวกชนุช หอมพรหมมา

63071000045 นางสาววิลาวัณย! คงเจริญถ่ิน

63071000046 นางสาววรรณิษา ศรีบานเย็น

63071000047 นางสาววารีรัตน! เพ็งเพ็ชร

63071000048 นางสาวศุภานิช ตาจ๋ี

63071000049 นางสาวกัญญา สุทามาศ

63071000050 นางสาวอัญชลี บัวใจ

63071000051 นายสุทธินันท! บุรุษนารีรัตน!

63071000052 นายนันพิพัฒน! ดีพิมาย

63071000053 นายภาคิน ห0วงเกษม

63071000054 นางสาวพัชรพร ทรัพย!มาก

63071000055 นางสาวมณียา เวชพานิช

63071000056 นางสาวเปรมกมล บางศิริ

63071000057 นางสาวภัทรพร เมฆา

63071000058 นางสาวชลธิชา ท-วงที

63071000059 นางสาวจิราพัชร ป?Fนชู

63071000060 นายกฤษดา อรอินทร!
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63071000061 นางสาวสมรัก ช-วยพิเคราะห!

63071000062 นางสาววรานนท! ทุเรียน

63071000063 นางสาวธิติยา บุญสวัสด์ิ

63071000064 นายวิษณุ สุขสุวรรณ!

63071000065 นางสาวกรรณิการ! วงศ!ทาถี

63071000066 นางสาวอรนิชา เชียงของ

63071000067 นางสาวธนานิษฐ! นันทวัฒนาสิทธ์ิ

63071000068 นายอลงกต ศรีวิชัย

63071000069 นางสาวชนนันท! ไวนุสิทธ์ิ

63071000070 นายจักรพันธ! พูนสุขโขภิบาล

63071000071 นางสาวสุพรรษา โกสุมภ!

63071000072 นายสุรชัย เงินเมือง

63071000073 นางสาวสุวดี แสนทวี

63071000074 นางสาวศิริรัตน! เครืออนันต!

63071000075 นางสาวสุดารัตน! ศรีฉํ่า

63071000076 นางอังศุนิจ วันไว

63071000077 นางสาวกรรณิการ! สุธสม

63071000078 นายธนพงษ! ทาปาน

63071000079 นางสาวพิมพ!ลภัส พรหมสิน

63071000080 นางสาวนลินลักษณ! พวงภู-

63071000081 นางสาวชริกา แก0วม่ัน

63071000082 นางสาวสุดารัตน! แตงดารา

63071000083 นางสาวดาริกา ทองพิลา

63071000084 นางสาวศศิธร สําราญใจ

63071000085 นางสาวบุษยพัชร บุญรอด

63071000086 นางสาวศิริวรรณ วงค!ยอด

63071000087 นางสาววัลยา กังวานกัมปนาท

63071000088 นางสาวชัชฎาภรณ! อุส-าห!

63071000089 นางสาวสุนิศา อํานวยผล

63071000090 นางสาวน้ําฝน เทศธรรม
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63071000091 นายวรพล ควรย่ิงสุข

63071000092 นายผดุงเกียรติ เนตรหลับ

63071000093 นายธันวา รักษาศิล

63071000094 นางสาววริศรา อนันตนนทก

63071000095 นางสาวจันทร!จิรา ดําจุติ

63071000096 นางสาวอภิชญา วุฒิโชติวณิชย!กิจ

63071000097 นายศิริพงษ! เมืองนอง

63071000098 นางสาวพนารัก ชํานาญ

63071000099 นางสาวพรรทิวา เทียนทอง

63071000100 นายระพีพัฒน! คํามณี

63071000101 นางสาวอิสรา พลเสนา

63071000102 นางสาวธีรนันท! สันดิตถ!

63071000103 นางสาวสุภาพร ทองวิเชียร

63071000104 นายพิสิฐชัย กิตติพีรชล

63071000105 นายวัชรพล อินทัพ

63071000106 นางสาวหยดเทียน วรเวช

63071000107 นางสาวสรีรัตน! บุญศิริ

63071000108 นางสาวอรอนงค! เขียวรักษา

63071000109 นายอนุสรณ! แสงทอง

63071000110 นางสาวลดาวัลย! พงษ!โสภา

63071000111 นางสาวณฤฎี มูลมาตย!

63071000112 นายสหัสฌะ โพธ์ิชนา

63071000113 นางสาวอรอนงค! ต้ังประเสริฐ

63071000114 นางสาววีรยา สมมุ0ง

63071000115 นางสาวปนัดดา อุส-าห!ดี

63071000116 นางสาวคนางลักษณ! ศรนุรักษ!

63071000117 นางสาวธิดาวรรณ ชูเยาว!

63071000118 นางสาวกาญจนา เพ็ชรประเสริฐ

63071000119 นายปภังกร สมบูรณ!ดี

63071000120 นายชนเดช สมแสง
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63071000121 นางสาวอรพินทร! แทนแก0ว

63071000122 นางสาวอภิรัก โนนน0อย

63071000123 นางสาวฤทัยรัตน! ยุทธนาวา

63071000124 นางสาวฑิตยา หม่ืนนุช

63071000125 นางสาวจิดาภา สุขแจ-มใส

63071000126 นางสาวศศิวิมล ผ-องอําพรรณ

63071000127 นางสาวพิมประภาพร สิงห!สถิตย!

63071000128 นางสาวพาณิภัค โภคพิบูลย!

63071000129 นางสาวประภัสสร ประเมินชัย

63071000130 นางสาวธนัชพร ทองธรรมชาติ

63071000131 นางสาวพิมพ!อัปสร ขันทอง

63071000132 นางสาวนุชรินทร! โถทอง

63071000133 นางสาวพิมฤทัย กล-อมอ0น

63071000134 นางสาวอารมณ! ยุติธรรม

63071000135 นางสาววันวิสา ญาณป?ญญา

63071000136 นางสาวณัฐทริญา แสนสวัสด์ิ 

63071000137 นายพงศ!ภัค พรคงเกษม

63071000138 นางสาวณัฐธิดา ก0านจันทึก

63071000139 นางสาววิภาวัน วงค!ลคร

63071000140 นางสาวจริยาภรณ! ม-วงน0อย

63071000141 นางสาวปาริฉัตร อ0นบุญเรือง

63071000142 นายทีฆายุ กองยอด

63071000143 นางสาวสุธัญญา ปานขํา

63071000144 นางสาวบุณฑริกา เกษี

63071000145 นางสาวจตุพร สร0อยทอง

63071000146 นางสาวปภาวี บุญประกอบ

63071000147 นายจิตติธรรม สมใจเพ็ง

63071000148 นางสาวศศธร ผมหอม

63071000149 นางสาวกฤษณรักษ! วงศ!เชียงยืน

63071000150 นางสาววรรณภา อ0วนอินทร!
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63071000151 นายชวาลย! ภาระจ-า

63071000152 นางสาวสุชาดา แก0วกัณหา

63071000153 นายวรุตม! สมสนุก

63071000154 นางสาวอาริยา พูนทรัพย!

63071000155 นายสมศักด์ิ มณีอินทร!

63071000156 นางสาวพรรณพิมล จันทเวช

63071000157 นายวศิน นุ-มมีศรี

63071000158 นายเอกชัย ชนะปลอด

63071000159 นายสายชล เพ็งอิ่ม

63071000160 นายวิษณุ บัวผัน

63071000161 นางสาวธัญรัตน! วงษ!มิตรแท0

63071000162 นายถนัดกิจ พรมมาลา

63071000163 นายปรีชา ธรรมเจริญ

63071000164 นายเดชาวัต นันทแขม

63071000165 นางสาวพุฒธิดา กุกไชย

63071000166 นางสาวสุธิกานต! พิมเสนาะ

63071000167 นางสาวสุนิสา ธรรมเกษร

63071000168 นายจตุรวิทย! ชาญจิตร

63071000169 นางสาวอรวรรณ จอมทะรักษ!

63071000170 นางสาวกัณฐิกา แสงกระจ-าง

63071000171 นางสาวศิริพร มหายศนันท!

63071000172 นางสาวเรณู ทองเงิน

63071000173 นายกําธร สายศิริสว-าง

63071000174 นางสาวภิญญาพัชญ! เกิดผล

63071000175 นางสาวฐานิต สําเภา

63071000176 นายปรีชา บุตรแสงดี

63071000177 นายชิษณุพงค! โนตOะยศ

63071000178 นายวุฒิชัย ปานานนท!

63071000179 นางสาวอภิษฎา ราชนิกร

63071000180 นางสาวสุชานันท! ขันทธรรม
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63071000181 นางสาวชุติญา โสภา

63071000182 นายไชยมงคล กุลวงค!

63071000183 นางสาวณัฐริกา เชิดชู

63071000184 นางสาวนภัสวรรณ หล-อนคร

63071000185 นางสาวสุพรรษา ไตรเมศ

63071000186 นางสาวอรุณกมล สุทธา

63071000187 นายจีรศักด์ิ มลีรัตน!

63071000188 นางสริญตา สมบูรณ!ดี

63071000189 นางสาวธิดา ช-อลัดดา

63071000190 นางสาวเกศธัญญา มาตาแก0ว

63071000191 นายเจนธีระ ทองมิตร

63071000192 นายวิศวะ คนบุญ

63071000193 นายวัลลภ เขตนอก

63071000194 นายปPยะณัฐ ใคร-นุ-นภา

63071000195 นางสาวนันท!นภัส โพธ์ิศรี

63071000196 นางสาวรสสุคนธ! แสงเวณี

63071000197 นางสาวเจนจิรา วงษ!จําปา

63071000198 นางสาวรจริน คําแดง

63071000199 นายทศฉัตร เวชสิทธ์ิ

63071000200 นายวรวุฒิ ภารพันธ!

63071000201 นางสาวศศินา แซ-เตียว

63071000202 นางสาวนฤมล ยุรยาตร!

63071000203 นายธนากร ศรีนอก

63071000204 นายธนกร โสภาภาค

63071000205 นางสาวรัชนีพร จันทร!คํา

63071000206 นางสาวธนพร วิทยาพร

63071000207 นางสาวธัญจิรา ภูแสงสั่น

63071000208 นางสาวณัฐภัสสร คงชู

63071000209 นางสาวจารุภา เทียมพัฒน!

63071000210 นางสาวนฐมน ไชยวงศ!คต
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63071000211 นายณัฐนที พงษ!ไชย

63071000212 นายวรวุฒิ คํานิล

63071000213 นางสาวพรพิมล อรชร

63071000214 นางสาวเสาวลักษณ! ทาแฮ

63071000215 นายพจนาจ แสนพลเมือง

63071000216 นางสาววรรษมล เบ0าทอง

63071000217 นายอนุชา พุทธรักษา

63071000218 นายศุภโชติ อินทโชติ

63071000219 นางสาวสุพรรณิกา พิอุทัย

63071000220 นางสาวอารดา สว-างทิตย!

63071000221 นายรัชโยธิน สืบเพ็ง

63071000222 นายรัฐนันท! จันเต็ม

63071000223 นางพรหมพรรณ คีรีแลง

63071000224 นางสาวกัญญารัตน! เกษราธิกุล

63071000225 นายธนพล เดชกุล

63071000226 นางสาวเบ็ญจารัตน! สะสาง

63071000227 นางสาวชฎาพร ระตา

63071000228 นางสาวอารียา จรุงศิลปS

63071000229 นางวนิดา ยอดทาฟู

63071000230 นางสาวพรรษนันท! มีทรัพย!

63071000231 นางสาวอมรรัตน! วาสสาย

63071000232 นางสาวอัญพร เชาว!กบินทร!

63071000233 นายธีรดนย! ตีเสียง

63071000234 นางสาวพรพรหม ทุ-นป8อม

63071000235 นางสาวเมษา ชูชัยทยากุล

63071000236 นางสาวธัญญารัตน! เจริญผล

63071000237 นายสุทธิพงศ! ปPนตา

63071000238 นายสุกฤษฎ์ิ น0าเจริญพร

63071000239 นายพิพัฒน! แก0วจรูญ

63071000240 นายนครินทร! ศรีวงษา
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63071000241 นางสาวสิริวิมล สุพรรณพยัคฆ!

63071000242 นางสาวอัจฉรา มนพรมมา

63071000243 นางสาววรนุช วงศ!ศา

63071000244 นางสาวสุวนันท! สุเมธวัน

63071000245 นางสาวลัดดาวัลย! ยงป?ญญา

63071000246 นางสาวชนากานต! เจริญผล

63071000247 นางสาวป?ทมวรรณ วงศ!รักษ!

63071000248 นางสาววรรณษา อิ่มแช-ม

63071000249 นายทศพล วิลัยเลิศ

63071000250 นายพงศธร นาคประสาทพร

63071000251 นางสาวชฎารินทร! สายอุด

63071000252 นางสาวณัฏฐวัณย! ทั่งพรม

63071000253 นางสาวสุทัศนาภรณ! พุ-มเรืองนาม

63071000254 นางสาวอารียา สมรักษ!

63071000255 นางสาววริศรา พูลผกา

63071000256 นายสุพกฤต พัฒนสงคราม

63071000257 นางสาวสุฑารัตน! ทาฟู

63071000258 นางสาววิชุตา หงษ!กลาย

63071000259 นายนิติพงษ! วิลาจันทร!

63071000260 นางสาวทิพย!ภาวรรณ ผาสุข

63071000261 นายไตรรงค! ผู0ดี

63071000262 นายณัฐนนท! สุทาวัน

63071000263 นางสาวลัดดาพร กล-อมเกลี้ยง

63071000264 นางสาวช-อผกา เทพวิชา

63071000265 นางสาวรามาวดี โทนุบล

63071000266 นายธรรณธร เฉยป?Fน

63071000267 นางสาวอทิตติยา หะติง

63071000268 นางสาวทิพวรรณ กันทะ

63071000269 นางสาวปนัดดา แร-เพชร

63071000270 นางสาวสุฑาทิพย! หิรัญมาศ
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63071000271 นายปรีชา น้ําเจริญ

63071000272 นางสาวศิริวรรณวิภา โพธินาม

63071000273 นางสาวบุษยมาส ทิพรส

63071000274 นางสาวณัชชา วิสิทธิวงค!

63071000275 นางสาวจามจุรี วงค!งาม

63071000276 นางสาวการะเกด กลิ่นกาหลง

63071000277 นางสาวธิดาทิพย! กาละทอง

63071000278 นางสาวณัฐกมล แสวงทรัพย!

63071000279 นายชยางกูร พุทธศรี

63071000280 นางสาวลดารัตน! สาระภี

63071000281 นางสาวจันทร!ธิดา โชติ

63071000282 นายสิทธิชัย จิระธนาสกุล

63071000283 นายพสุพัชช! ไชยยสรสิน

63071000284 นายสุเมธ คุ0มเครือ

63071000285 นางสาวศุภพร พ-อค0า

63071000286 นางสาวชนิตา สุริอาจ

63071000287 นายธิติพัทธ! เครือโป8

63071000288 นางสาวสุรีรัตน! วงศ!มีแก0ว

63071000289 นางสาวเกวลิน ศรีหม่ืน

63071000290 นางสาวเกษริน ป?นแปง

63071000291 นางสาวกรพิณ เสาวกุล

63071000292 นางสาวบุรัสกร ดวงสีดา

63071000293 นายธนนท! เคหดิษฐ!

63071000294 นายประชัน ช-วงเหมาะ

63071000295 นางสาวจิราภรณ! เหมือนประสาร

63071000296 นางสาวศรารัน กูลประสิทธ์ิ

63071000297 นายอัศวิน จันทอง

63071000298 นายวายุพัฒน! เทียนบูชา

63071000299 นางสาวชลธิชา พูลเกษม

63071000300 นายพิษณุ มุกดารา
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63071000301 นางสาวจริยา ผ-องใส

63071000302 นางสาวศิริกานต! จุลเจริญ

63071000303 นางสาวรัตนาวลี สุดใสดี

63071000304 นางสาวรติยากร มัติโก

63071000305 นายคณาธิป คําแดง

63071000306 นางสาวเกศินี ทิน-าน

63071000307 นางสาวณัฐวดี เมืองม่ัน

63071000308 นางสาวอารียา เรืองจรูญ

63071000309 นายรุจิรินทร! ดาศรี

63071000310 นางสาวมารยาท เย่ียมเพ็ง

63071000311 นางสาวภาวิณี กล0าหาญ

63071000312 นายธีรานุวัฒน! เข่ือนเก0า

63071000313 นางสาวรุ-งรัตน! ทวีสุข

63071000314 นางสาวอําภา ลาแก0ว

63071000315 นางสาวพรธีรา ธรรมา

63071000316 นางสาวทิพย!เกสร แก0วศิลา

63071000317 นางสาวสุวิมล เมฆสีเงิน

63071000318 นายชินกฤต อินตOะฟู

63071000319 นางสาวสุภณา ศรีชาย

63071000320 นางสาวนรีกานต! ปูเครือ

63071000321 นางสาวชงโคทิพย! สนโต

63071000322 นางสาวมนัสนันท! แมนโซล

63071000323 นางสาวจิราพรรณ ฤทธิสาตร!

63071000324 นางสาวชฎาพร กTาคํา

63071000325 นายธีรภัทร สมภารเพียง

63071000326 นายเอื้ออังกูร ลังกาวงศ!

63071000327 นายอนุชา ยอดดวงจันทร!

63071000328 นายวีระพล เทพวัน

63071000329 นางสาวศิริพร อู-ดี

63071000330 นางสาวสุกัญญา ประทุม
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63071000331 นางสาวขวัญภิรมย! สุขเขียว

63071000332 นางสาวศศิณา อัดลา

63071000333 นางสาวชลดา กล0าหาญ

63071000334 นางสาวชนกนาถ ชัยวัฒนพงศ!

63071000335 นายณัฐชัย เอกลัคนารัตน!

63071000336 นางสาวณัฐณิการ! วงษ!คํา

63071000337 นางสาวเกตุมณี โสดามุข

63071000338 นายณัฐวัตร คงสร0างสรร

63071000339 นางสาวน้ําทิพย! สีใส

63071000340 นางสาวศป?ณญา ทองซุ0ย

63071000341 นางสาวพัทญาพร ผาสุข

63071000342 นายณัฐภัทร ไชยพละ

63071000343 นางสาวธิราวรรรณ ดลราษี

63071000344 นางสาววรรณนารี มะณีบุญ

63071000345 นายอาทิตย! บุญชูรัตนภาพ

63071000346 นายพงษ!ไพบูลย! ศรีวิไล

63071000347 นางสาวปารณีย! สวยลึก

63071000348 นายสิทธิกร พันธุรัตน!

63071000349 นายพัฒนายุ วงษ!กรณ!

63071000350 นางสาวชนนิกานต! เรืองประดิษฐ!

63071000351 นางสาวเยาวเรศ โพธ์ิทุ-ง

63071000352 นางสาวศิริพรรณ บัวทอง

63071000353 นางสาวชนิษฐา แย0มประดิษฐ!

63071000354 นางสาวยาดา ปานํา

63071000355 นางสาวธนิชญา แจ-มฟ8า

63071000356 นางมยุรี สมพร

63071000357 นางสาวอภิชญาภรณ! ตุ-นแก0ว

63071000358 นายธนกร เจริญทอง

63071000359 นางสาวศิริวรรณ นันทวงศ!

63071000360 นางสาวญาดากุญช! ศรีวงษ!
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63071000361 นางสาวทิพย!สุดา ชายหาด

63071000362 นางสาวณัฐหทัย แจ-มอุไร

63071000363 นางสาวสุพัตรา คําภูเวียง

63071000364 นางสาวฐิติพร บุญกอแก0ว

63071000365 นายธีรยุทธ นิลกําแหง

63071000366 นายนรงกรณ! ทองจันทร!

63071000367 นางสาวเพ็ญนภา แซ-ลิ้ม

63071000368 นางสาวนิภาพร พิเศษ

63071000369 นายยงยุทธ แซ-ลี้

63071000370 นายวสุ กุสสัย

63071000371 นางสาวญาณัฐฉลา คําพิทํา

63071000372 นางสาวกาญจนา สกาวรรณ!

63071000373 นางสาวนุชนาฏ นัดครีพ

63071000374 นางสาวรุจิรา ล0วนปวน

63071000375 นางสาวหยดเทียน โปร-งเจริญ

63071000376 นายดุษฎี วงศ!วิริยชาติ

63071000377 นายชินกฤต พวงกลิ่น

63071000378 นางสาวณัฐกาญจน! ไกรนุกูล

63071000379 นายศุภณัฐ ดวงแสงจันทร!

63071000380 นางสาวณภัทรดา หมัดละ

63071000381 นายณัฐธนนท! พวงทองธนารีย!

63071000382 นายพีระพงษ! เอี่ยมจันทร!

63071000383 นายพจน! พลจันทร!

63071000384 นายคาถา อิ่มสําราญ

63071000385 นายกันตินันท! เวชนุวัฒน!

63071000386 นายธนเกียรติ บุญทศ

63071000387 นางสาวชนรดี สติดี

63071000388 นายวัชระ จะเปา

63071000389 นายปฐมพงษ! สุขสบาย

63071000390 นายณัฐพงศ! สาลี
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63071000391 นายศุภกร ดวงมณี

63071000392 นางสาวก่ิงกาญจน! สริม

63071000393 นางสาวกนกพร สีสกุล

63071000394 นางสาวสุภาพร ชัยฉลาด

63071000395 นายวรพงศ! ฉิมดี

63071000396 นายจักรพัฒน! กีมาและ

63071000397 นางสาวคุลิกา จินตะสุวรรณ

63071000398 นางสาววิรัลยุพา อินทรพินิจ

63071000399 นางสาวศรัณรัตน! อมรกุลนิวัฒน!

63071000400 นางสาวสุขสันต! เรืองขณะ

63071000401 นายธีรพัฒน! นิลดา

63071000402 นางสาวอารีญา ศิริเวช

63071000403 นางสาวธีรดา แย0มเสาธง

63071000404 นายอภิรักษ! ทับขัน

63071000405 นางสาวธนิฏฐา แก0วบัวดี

63071000406 นายเกรียงไกร หนองเต-าดํา

63071000407 นางสาวจุฑามณี กุมภิโร

63071000408 นางสาวธารินี วิสุทธิ

63071000409 นางสาวสุพัตรา โฉมฉาย

63071000410 นายตะวัน สีเหลือง

63071000411 นายชลภัทร ประสิทธินาวา

63071000412 นายจินตพัฒน! โสภาเจริญ

63071000413 นางสาววิภารัตน! รัตนงามแสง

63071000414 นางสาวพนิดา ใจสมคม

63071000415 นางสาวธนพร ไชยแสน

63071000416 นางสาวชนากานต! ดวงแก0ว

63071000417 นายณัฐวัฒน! วากยะบรรณ!

63071000418 นางสาวธนัชพร แสนกล0า

63071000419 นางสาวกุลสตรี มีเพียร

63071000420 นางสาววรกานต! สุขผล
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63071000421 นายภัทรวรินทร! นุชสุ-ม

63071000422 นางสาวนิตยา ลายทอง

63071000423 นางสาวรัตนกร เอื้อพงศ!เจริญศรี

63071000424 นางสาวสุดา ธนากิจ

63071000425 นางสาวจันทนา ตบไธสง

63071000426 นางสาวอัญชลี คมขํา

63071000427 นางสาวภัทรภร แก0วจําบัง

63071000428 นางสาวอัญมณี ตุ-นทิม

63071000429 นายบริพัฒน! แสงงาม

63071000430 นางสาวปภัสสร แตงแก0ว

63071000431 นางสาวสโรชา ฟ?กทอง

63071000432 นางสาวนิราวดี ระดาบุตร

63071000433 นายรวิวิชญ!พงศ! ส-งสังข!

63071000434 นายสุทธิชัย ทรายทอง

63071000435 นางสาวนัสภัสสร เสมแก0ว

63071000436 นางสาวสุวนันท! สาระวรรณ!

63071000437 นางสาวเอมิกา หวานเสนาะ

63071000438 นางสาวสุธิตรา สีพลนอก

63071000439 นายศิรวิทย! กลัดทรัพย!

63071000440 นางสาวมาณัฐชา เเสงศร

63071000441 นางธิดา ทิศกุล

63071000442 นายนาวิน ปสุตนาวิน

63071000443 นายรัชชานนท! รอบรู0

63071000444 นางสาววิรตา แก0วมูณี

63071000445 นางสาวศิรินทิพย! มณีพันธุ!

63071000446 นางสาวสุมินตา พลายยงค!

63071000447 นางสาวอาภัสรา อินนาง

63071000448 นายณัฐวุฒิ รัตนสุวรรณ

63071000449 นางสาวกันทิมา ทรงศิริ

63071000450 นางสาววรรณวิสา แก0วจันทร!
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63071000451 นางสาวปPยะพร ศรีสมุทร

63071000452 นายอนิรุต ชูเชิด

63071000453 นางสาวนิลญา จันทร!ทอง

63071000454 นางสาวอักษร เทพรัก

63071000455 นายประธาน อาษาศรี

63071000456 นายพชรพล จิตต!ปรีชา

63071000457 นายกฤติพงศ! โพยายรส

63071000458 นางสาวสุกัญญา ดอกรัก

63071000459 นางสาวอังคณา สันฐาน

63071000460 นางสาวสุธาสินี บุญโก

63071000461 นางสาวจิราพัชร บุญเรืองนา

63071000462 นายจักรวุธ วงค!บัณฑิตย!

63071000463 นางสาวณัฐนรินทร! เตชะเชาว!วระกูล

63071000464 นางสาวสุภิศา แก0วสว-าง

63071000465 นางสาวรุ-งฤดี สร0อยดอก

63071000466 นายฉัตรชัย พ่ึงสุรินทร!

63071000467 นางสาวมุทิตา รัตนเศียร

63071000468 นางสาวพนิดา หมายม่ัน

63071000469 นายปรินทร ดีแล0ว

63071000470 นางสาวสุกัญญา แต0มฤทธ์ิ

63071000471 นางสาวสุภาภรณ! ตุ0ยหนิ้ว

63071000472 นายไพรัตน! เกษทรัพย!

63071000473 นายจักรกฤษ พันธนิตย!

63071000474 นางสาวพัชรินทร! แก0วประการ

63071000475 นางสาวบุญนิสา เสียงเพราะ

63071000476 นางสาวชลิตา ชุมภูแก0ว

63071000477 นายธีระภัทร มังกร

63071000478 นางสาวมนัสสิยา ไหลอ-อน

63071000479 นายธิชณาธร เย็นวารี

63071000480 นายไพบูลย! คําหอมหวาน
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63071000481 นางสาวฐิชากร หนูเอียด

63071000482 นางสาวจิราวรรณ หาสุข

63071000483 นายนัทธพงศ! บวบนา

63071000484 นางสาวธนภรณ! แสงดารา

63071000485 นางสาวรัชนก โรจนวานิช

63071000486 นายพงศกร วรรณโกษิตย!

63071000487 นางสาวรัชนีกร สังฆวาส

63071000488 นางสาววิลัยภรณ! นาพุทธ

63071000489 นายมนตรี ศรีพุทธา

63071000490 นางสาวจรรยาพร รอดภัย

63071000491 นายฐิติภัทร บวรสถิตย!

63071000492 นางสาวกนกวรรณ เก็จรัมย!

63071000493 นายนิธิศ ทองสุขสิริ

63071000494 นางสาวกมลวรรณ เผ-าคนชม

63071000495 นายสรรเสริญ รอดรั้ง

63071000496 นางสาวรุ-งรัตน! ปรมานุกูลสุข

63071000497 นางสาวอาทิตยา ใจคง

63071000498 นายชฎาธาร ภูมิพฤกษ!

63071000499 นางสาวศศิธร นิลกร

63071000500 นางสาวณัฐพร ธรรมวิชิต

63071000501 นายศรัณย!ภัทร วัฒนไกร

63071000502 นางสาววรรณนิสาข! ป?ทมนิธิ

63071000503 นางสาวธิวารัตน! ภูชะนะ

63071000504 นายณภัทร สุริยเสถียรพงษ!

63071000505 นางสาวธีรนาฎ หนองคูน0อย

63071000506 นางสาวต0องใจ มัดตานี

63071000507 นายพงศธร รุ-งเรืองมา

63071000508 นางสาวจิตราพร แสงไทย

63071000509 นางสาวณิญา ศรีกลัดหนู

63071000510 นางสาวกัลยรัตน! อาจหาญ
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63071000511 นางสาวกรรณิการ! สะตะ

63071000512 นายกันติทัต สายยศ

63071000513 นายรัฐศาสตร! นันทสังข!

63071000514 นางสาวภัทราภรณ! พันนะสาด

63071000515 นางสาวกรรณิการ! เจริญรัมย!

63071000516 นางสาวศุทธสินี วุฒิเมธีวัฒน!

63071000517 นายธนภูมิ ชูราษฎร!

63071000518 นางสาวกัญจมาศ ฤทธ์ิศักด์ิ

63071000519 นางสาวลลิตา แก0วศรีโท

63071000520 นางสาวกุลสินี เพ็ชรเลิศ

63071000521 นายภิตติรัตน! สุทธิเกิด

63071000522 นายคริษฐ! อินด0วง

63071000523 นางสาวธีร!ญจัญญา สงวนหงษ!

63071000524 นายอนุกูล ขันทะพันธ!

63071000525 นางสาวณอาภา แสนบุญเรือง

63071000526 นางสาวอมรรัตน! สายทอง

63071000527 นางสาวจามจุรี จาสว-าง

63071000528 นางกัลยาภัสร! เที่ยงแท0ชัยภัทร!

63071000529 นางสาวชุติวรรณ วงศ!สว-างศรี

63071000530 นางสาวนพรัตน! ขัติยศ

63071000531 นางสาวมาริสา แนบสนิท

63071000532 นายประสิทธ์ิ มาละวงค!

63071000533 นางสาววัชราภรณ! ศรีคําตุ0ย

63071000534 นายอิศรา ศรีโชค

63071000535 นางสาวชนาภา แหล-งสนาม

63071000536 นายสมาน อุดมญาติ

63071000537 นางสาวศิริมา ภูมินิวาท

63071000538 นางสาวมณฑกาญจน! วินทสมบัติ

63071000539 นางสาวปรียารัตน! หอมรื่น

63071000540 นายอัสดาวุธ แสงเจริญ
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63071000541 นายธนากรณ! กระจรพบ

63071000542 นายชัชชัย หลําฤทธ์ิ

63071000543 นายน0อย บุญมา

63071000544 นางสาวสุวิมล พ่ึงภักด์ิ

63071000545 นางสาวปานกุล ก่ิงคํา

63071000546 นางสาวกัญญารัตน! แสงสว-าง

63071000547 นางสาวจารุพักตร! ศรีสวัสด์ิ

63071000548 นางสาวสิริจันทร! ขอสุข

63071000549 นางสาวกัลยารัตน! มหานิยม

63071000550 นายทวีวัฒน! ก0องพัฒนางกูร

63071000551 นางสาวธวินวิกา เพ่ิมเขตรการ

63071000552 นางสาวปาริฉัตร ป?นทะโย

63071000553 นายศุภกร อินทรบุรี

63071000554 นางสาวปาริตา พิรุณ

63071000555 นายชัยยนันท! อนันตะกูล

63071000556 นายศุภากร ป?จจัยโคนัง

63071000557 นางสาวสุภาภรณ! แซ-เฮง

63071000558 นายไพบูลย! ปริพล

63071000559 นางสาวสิรินารี เสมวิลัย

63071000560 นางสาวสุทธิดา อินทวิเศษ

63071000561 ว-าที่ ร.ต.หฤฎ!พันธ! วรนุช

63071000562 นายวีระเทพ ทองพรม

63071000563 นายวรกันต! เพ็ชรหาญ

63071000564 นางสาวเกวลี ศิริ

63071000565 นายชวนากร พรมสุวรรณ

63071000566 นางสาวจีรวรรณ อุ-นคํา

63071000567 นางสาวOณัฐฐิดา เนินทราย

63071000568 นางสาววิภาดา วงศ!ดี

63071000569 นางสาวกัลย!ณิศา สิงห!เขียว

63071000570 นางสาวสิริพร ขอดทอง
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63071000571 นางสาวสุชาดา พูลสวัสด์ิ

63071000572 นางสาวสรินยา แก-นหงษ!

63071000573 นางสาวสุกัญญา ถําอุทก

63071000574 นางสาวเกวลี จุนวิเชียร

63071000575 นางสาวศิริพร ทองสด

63071000576 นางสาวอารีรัตน! อินชูรัญ

63071000577 นายชาญชล ลําแพน

63071000578 นายอติพงศ! พัญญะ

63071000579 จ-าอากาศโทหญิงนลินนิภา บุสภาค

63071000580 นายสมัชชา วงศ!แสนประเสริฐ

63071000581 นางสาวภาวินี หาญบุญเรือง

63071000582 นายภานุวัฒน! นักรํา

63071000583 นางสาวทิพย!วารี ป?ถวี

63071000584 นายสหัสวรรษ สร0อยจําปา

63071000585 นางสาวพิมลวรรณ ธนูศิลปS

63071000586 นายสาธิต ทรงวาจา

63071000587 นายณัฐพงศ! สมป?ญญา

63071000588 นางสาววราภรณ! ธนาคาร

63071000589 นางสาวจารุวรรณ นาคประสิทธ์ิ

63071000590 นางสาวจิตรานุช ตองแหว

63071000591 นายศุภวัฒน! ทองสุข

63071000592 นางสาวสุจิตรา ช-อพยอม

63071000593 นายสุรชัย มูลศรีแก0ว

63071000594 นางสาวพิชยา ธีรพงศ!วณิชย!

63071000595 นางสาวทักษินาฎ สุวรรณรัตน!

63071000596 นายวัชรวีร! โสภะบุญ

63071000597 นางสาวจิราภรณ! คุ0มครอง

63071000598 นายวสุพล โพธ์ิทอง

63071000599 นางสาววทันยา แซ-ฮุ0ย

63071000600 นางสาวชลธิชา มันเดวอ
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63071000601 นางสาวน้ําฝน มานีฉาย

63071000602 นายสุวิชา สุรินธรรม

63071000603 นางสาวโสธิภา สิทธิผุย

63071000604 นางสาวสมฤทัย พงษ!ทอง

63071000605 นายประมวล จิตรธรรม

63071000606 นางสาวเกษร คู-สูงเนิน

63071000607 นางสาวถิรดา พวงขาว

63071000608 นางสาวอารียา แสงทอง

63071000609 นางสาวนวพัชญ!ชา หม่ันทํา

63071000610 นางสาวสรัลพร สุคนธรส

63071000611 นางสาวกรรณิการ! แสนเจริญ

63071000612 นางสาวสุภาวดี ศรีจุดานุ

63071000613 นางสาวผุสดี อินใจ

63071000614 นางสาวสิรินดา ดําเล็ก

63071000615 นางสาวฐิติ สุวรรณสุทธิ

63071000616 นางสาวกัญญารัตน! ย่ังยืน

63071000617 นายเกริก หร-ายเจริญ

63071000618 นางสาวปรัชญาณี อินทนนท!

63071000619 นางสาวนิภาพร ทิมสิน

63071000620 นางสาวจุฑาทิพย! พิมเสน

63071000621 นางสาวศิริมา สัมมา

63071000622 นายปPยะวิชญ! วงค!กฎ

63071000623 นางสาวจันจิรา หาสุข

63071000624 นางสาวหัทยา อาจทํา

63071000625 นางสาวจันทร!ฑิมา แน-นหนา

63071000626 นายวรกมล วงศ!บุญทรา

63071000627 นายพลพิชิต วิชัยศรี

63071000628 นางสาวธนพร แก0วสุติน

63071000629 นางสาวสุนันท!ญา พระยาลอ

63071000630 นางสาววาสนา ใจชมชื่น
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63071000631 นายวิวัฒน! โชคจินดา

63071000632 นางสาวบุษราวรรณ รูปสี

63071000633 นางสาวจันจีรา นามวงค!

63071000634 นางสาวสุดารัตน! ศรีราชา

63071000635 นางสาวเพชรลัดดา มะลิวัลย!

63071000636 นางสาวสุดารัตน! ลาประวัติ

63071000637 นางสาวสุดารัตน! นิสัยดี

63071000638 นางสาวประไพวรรณ ตะติชรา

63071000639 นางสาวกฤษณา ยอดสง-า

63071000640 นางสาวอิสริยา รัตนัย

63071000641 นายพีระ ชีวะประไพ

63071000642 นางสาวรดารัตน! วงษ!เพ็ญ

63071000643 นายธีรวัฒน! ยอดจันทร!

63071000644 นางสาวณัฐวรรณ ปริกสุวรรณ

63071000645 นางวัชราภรณ! แจ0งเชื้อขํา

63071000646 นางสาวศศิญา ปานบางปูน

63071000647 นางสาวกมลพร ศรนุรักษ!

63071000648 นางสาวน้ําทิพย! แสนเกียง

63071000649 นางสาวเนติมา ไกรณรงค!

63071000650 นางสาวพัชรา สายแวว

63071000651 นายพัฒนกรณ! อุดม

63071000652 นายพงศกร วิจารณ!

63071000653 นางสาวพัชรา กระวานธง

63071000654 นางสาวสุดาพร โรจนโพธ์ิ

63071000655 นางสาวณิชกานต! ตองอ-อน

63071000656 นางสาวภคกุล ราชวังเมือง

63071000657 นายเจษฎาวุธ เดชคุณ

63071000658 นางอลิตฐา ตรีรัตน!ฤดี

63071000659 นายศุธีรเดช กรสังข!

63071000660 นายสหรัฐณ! สุภาเนตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000661 นางสาวจันธามาศ ราชการดี

63071000662 นายณัชพล สัจวาที

63071000663 นางสาวปรัชญาพร สุวรรณรัตน!

63071000664 นางสาวนลพรรณ บุญเล็ก

63071000665 นางสาวสุทธิกานต! กันยะ

63071000666 นายรณสิทธ์ิ ป?Vนแก0ว

63071000667 นายพัฒนพงศ! ดวงแก0ว

63071000668 นางสาวกิติยา คําแก0ว

63071000669 นางสาวศศิวิมล พรหม่ัน

63071000670 นางสาวกัญญาวีร! ฟูพงษ!

63071000671 นางสาวสุดาพิมพ! พรหมประยงค!

63071000672 นางสาวสิริจรรยา หอมเชย

63071000673 นางสาวณัฐนรี บังเกิด

63071000674 นางสาวพรจรัส รอดพิสา

63071000675 นางสาวณัฐชา ขํานเรศ

63071000676 นายภีระพล อาจภักดี

63071000677 นางสาวกันตยา พรหมมา

63071000678 นางสาวศุภรดา วงศ!ชะอุ-ม

63071000679 นางสาวณัฐธยา น! ชื่นพรม

63071000680 นางสาวจารุวรรณ สมบุตร

63071000681 นางสาวธยาณี มากทวี

63071000682 นางสาวภัทรวดี ศรีกะทัด

63071000683 นางสาวกมลพรรณ คันธภา

63071000684 นางสาวนันทภัทร ปราบภัย

63071000685 นางกชกร ภูชะนะ

63071000686 นางสาววิยะดา ศรีเพชร

63071000687 นางสาวนฤมล จิตรปฏิการ

63071000688 นายศิริชัย น0อยมานพ

63071000689 นางสาวสโรชา อุ-นจิตร

63071000690 นางสาวกาญจนา แสนอินตOะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000691 นายอนุสรณ! ตระกูลสุข

63071000692 นางสาวสโรชา เทียมชาติ

63071000693 นางสาวณัฐวดี ศรีจันทร!

63071000694 นายชิษณุพงษ! กุณา

63071000695 นางสุชาดา อุนหิต

63071000696 นางสาวปองหทัย สายอุทา

63071000697 นางสาววิภาพร ไสยา

63071000698 นางสาวสุพรรณี มูลทา

63071000699 นางสาวกมลชนก กรอบทอง

63071000700 นายบวร พวงสิน

63071000701 นางสาวกุสุมา วิยาภรณ!

63071000702 นายธีรวัฒน! ชูช-วย

63071000703 นางวนัสนันท! ทิมแป8น

63071000704 นางสาวอมรรัตน! พรหมชนะ

63071000705 นางสาวปวีณา แลดี

63071000706 นางสาวโสภิดา บุญทศ

63071000707 นางสาวศิรินรัตน! มูลกวนบ0าน

63071000708 นายณัฐพล สังข!ศรี

63071000709 นางสาวอรัญญา เดชใด

63071000710 นางสาวพรนัชชา กมลเดช

63071000711 นางสาวจุไรรัตน! ปรางค!มณี

63071000712 นางสาววิมลศรี คงมี

63071000713 นางสาวสกุลณี พคิณี

63071000714 นางสาวทิวาพร เกิดก่ิม

63071000715 นายนนทกร ฉายสุวรรณ!

63071000716 นายสัญญา นามโร

63071000717 นางสาววลัยลักษณ! ฐิตสาโร

63071000718 นางสาวชวัลญา ชาติวงษ!

63071000719 นางสาวเจนจีรา แสงทอง

63071000720 นางสาวศิรินทิพย! เกิดมณี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000721 นางสาวปภาวี ยศบุญ

63071000722 นายธีรพัฒน! รัตนวาร

63071000723 นางสาวเมทิณี พุทธโอวาท

63071000724 นางสาวโสรส บุญชู

63071000725 นายกลวัชร อุดมวงษ!

63071000726 นางสาวชลดา เจริญสุขนิภาลัย

63071000727 นายภาณุพงษ! สอนผึ้ง

63071000728 นางสาววิภาดา สมภักดี

63071000729 นางสาวจันจิราพร แก0วใส

63071000730 นางสาวกุลสตรี กระหนกงาม

63071000731 นายนันทิพัฒน! นะฝ?Fน

63071000732 นางสาววิภาดา เงินเมือง

63071000733 นายเอกสิทธ์ิ พรมมา

63071000734 นางสาวดวงกมล เดือนแจ-ม

63071000735 นายแสนศักด์ิดา แสนตรง

63071000736 นางสาวพัชรินทร! กลั่นสาร

63071000737 นางสาวสิริณัฏฐ! ประดับ

63071000738 นางสาวพลอยไพลิน สีนวล

63071000739 นางสาวจิดาภา โฮจีน

63071000740 นายทศวรรษ คําเขียว

63071000741 นายสุริยการ วิเศษสิงห!

63071000742 นางสาวกัญญารัตน! เยเปWยกู-

63071000743 นางสาวสิรินทิพย! คัลนา

63071000744 นายภาคย! ศรีธาราม

63071000745 นางสาวญาลดา เกษร

63071000746 นางสาวอรจิรา ปPVนอยู-

63071000747 นางสาววริศรา แจ0งสว-าง

63071000748 นายสถาพร ริมคีรี

63071000749 นางสาวหยาดวรุณ กุหลาบศรี

63071000750 นายอนุศิษฎ! วีระ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000751 นายศราวุธ คําพันธุ!

63071000752 นางสาวศิริกานต! พ่ึงพา

63071000753 นางสาวกิติยา ศรีแก0ว

63071000754 นางสาวพรสุดา ดอกจันทร!

63071000755 นางสาวจันทร!เพ็ญ ทองแสง

63071000756 นายอนุรักษ! มะโน

63071000757 นายสมชาย อนันตศิริ

63071000758 นางสาวเยาวภา คํานึงองค!

63071000759 นางสาวสวันนีย! อ-อนจิตร!

63071000760 นายจีรเดช เพชรชนะ

63071000761 นางสาวเนตรนภา แซ-ว-อง

63071000762 นางสาวสุนิตา แซ-อึ๊ง

63071000763 นางสาวชลดา นพวรรณ

63071000764 นายสุทธิรักษา ธรรมใจ

63071000765 นางสาวป?ตตาเวีย ชัยสิทธ์ิ

63071000766 นายพิพัฒน!ฆนาชัย จงเจริญ

63071000767 นางสาวสรยา นาคเกิด

63071000768 นางสาวสุมาพร สังข!กรณ!

63071000769 นางสาววงผกา กุดวงค!แก0ว

63071000770 นางสาวปนัดดา เบOะกี

63071000771 นายเกรียงไกร โสไธสง

63071000772 นางสาววริญธร ทองระอา

63071000773 นางสาวทัศนีวรรณ แสนใบ

63071000774 นายอนันต! การะเกษ

63071000775 นางสาวทิพวัลย! ชินวงศ!

63071000776 นางสาวชัญญานุช วัลลภัย

63071000777 นางสาวนพนันท! จารุเนตร

63071000778 นางสาวธนันยา หม่ืนแสนล0าน

63071000779 นางสาวกุลสตรี นิลทอง

63071000780 นางสาวณัฐญา พิมพา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63071000781 นางสาวกุลภรณ! รุ-นประพันธ!

63071000782 นางสาวมณัชญา ตระกูลทอง

63071000783 นางสาวสุมาลี อัชฌาสัย

63071000784 นายปวิธสิฐ จันทร!พึ่งพลาย

63071000785 นางสาวอารณี ธรรมเนียม

63071000786 นางสาวนภัส เจริญรัตน!

63071000787 นางสาวเนาวรัตน! นาเหมือง

63071000788 นางสาวสุกานดา แก0วแสง

63071000789 นางสาววริษา ขุนจัตุรัส

63071000790 นางสาวอรอนงค! ย่ิงรัมย!

63071000791 นางสาวสิริวิมล เรืองโภคา

63071000792 นางสาวกรรณิการ! อ-อนศรี

63071000793 นางสาวอาริยา โพธ์ิสร0อย

63071000794 นางสาวเสาวรส บุปผาเจริญ

63071000795 นายจรณชัย ทับทิมน0อย

63071000796 นางสาวพรกมล อุปโย

63071000797 นายปPยะโชค ศรีสมุทรนาค

63071000798 นายวรวุฒิ ธวัฒนพงษ!

63071000799 นายสุนทร ภูเวียงเเก0ว

63071000800 นางสาวศศิมาภรณ! ใจบุญ

63071000801 นางสาวรุ-งฟ8า เจนการยิง

63071000802 นายณัฐพล ใจกล0า

63071000803 นายอัศม!เดช คํามณี

63071000804 นายเต0 แสนสุข

63071000805 นางสาวสิริวิมล จวรรณะ

63071000806 นางสาวศัลยา ชุมทอง

63071000807 นางสาวสมัณฑา นากูล

63071000808 นางสาวสุมณทรา อ0นใจเอื้อ

จํานวน 808 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63072000001 นายพรเทพ เคลื่อนทอง

63072000002 นางสาวสุรีรัตน� ศรีเดช

63072000003 นางสาวประพร คําประเสริฐ

63072000004 นางสาวณพัชร� พุทสิงห�

63072000005 นายอํามรินทร� บุญผ+อง

63072000006 นางสาวทัศนีย� ศรีทอง

63072000007 นางสาวน้ําฝน ธวัฒติง

63072000008 นายสถาพร ชูแก5ว

63072000009 นายจิรศักด์ิ ตันติภักดีตระกูล

63072000010 นางสาวจุฑารัตน� ศรีอินคํา

63072000011 นางสาวชลิยา ชมภูวงศ�

63072000012 นายหัสฆเนศ ไชยะคํา

63072000013 นางสาวโชติกา ไกยพันธ�

63072000014 นายชานนท� ศรีสวัสด์ิ

63072000015 นายชินโชติ เดินไว

63072000016 นายชัยรัตน� เต็มศิริ

63072000017 นางสาวกาญจนา แสงใส

63072000018 นายธนณัฐ ศรีภูธร

63072000019 นางสาววันดี ดุจสนิท

63072000020 นางสาวสุภาภรณ� ขอบเงิน

63072000021 นายสุพศิน ม่ันยืน

63072000022 นายรัชฏ มิตราภินันท�

63072000023 นายวศินท� แสนเพียร

63072000024 นางสาวนรากร โลหิตอุ+น

63072000025 นางสาวกรรณิกา ใจซ่ือ

63072000026 นางสาวนุชนาถ ชมภู+

63072000027 นางสาววรรลิสา ทรงทัน

63072000028 นางสาวกรรณิกา ตนชาบุตร

63072000029 นางสาวเยาวลักษณ� ถวิล

63072000030 นายศิริชัย แสงทับทิม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072000031 นางสาวทิพย�สุดา คํามี

63072000032 ว+าที่ร5อยตรีหญิงน้ําอ5อย สีดํา

63072000033 นายยุทธพงศ� คบมิตร

63072000034 นางสาวณัฐริชา ถอดรูป

63072000035 นางสาวดวงฤทัย เสมอใจ

63072000036 นางสาวจีรานันต� มีเจริญ

63072000037 นางสาวศริญา จันทร�น5อย

63072000038 นายชิราเชนทร� ติณศิริ

63072000039 นางสาวพนิดา ประทุมทอง

63072000040 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ตะพองมาส

63072000041 นางสาวจริยา เกิดอยู+

63072000042 นางสาวกุลสตรี จันทนะโพธิ

63072000043 นางสาวณิษฐ�ชิตา วัฒนพงศ�สถิต

63072000044 นายสุภัทร แสงผา

63072000045 นางสาวดวงฤทัย มนุโย

63072000046 นางสาวรัตน�ดามาศ กุลวงค�

63072000047 นางสาวอริสา ย่ีเข็ญ

63072000048 นายบุรินทร� แก5ววันทา

63072000049 นางสาวเทวิกา กําลังเก+ง

63072000050 นายสุดสาคร ศรีมีวงศ�

63072000051 นางสาวญาณิศา บุตรศรี

63072000052 นางสาวิอุทุมพร พรอินทร�

63072000053 นางสาวดวงกมล ทิศกระโทก

63072000054 นางสาวิตรี กลั่นสมจิตต�

63072000055 นายชัยสิทธ์ิ โกศลจิตร

63072000056 นางสาวมณีรัตน� ทองสม

63072000057 นายวริทธ์ิ หม่ืนโฮ5ง

63072000058 นางสาวธัญญรัตน� เสียมรัฐ

63072000059 นางสาวพรสรวง มูลทบ

63072000060 นางสาวกฤษณา เอี่ยมบัลลังก�
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63072000061 นายวุฒิไกร คงแสนคํา

63072000062 นางสาวฐิตาภา ศรีตะลหฤทัย

63072000063 นางสาวรัตนาพร สุวิพันธ�

63072000064 นายมนูญศักด์ิ โสริยาตร

63072000065 นายทศพร ม่ังคํา

63072000066 นางสาวธดากรณ� ตงเท+ง

63072000067 นางสาวภูษณิศา นิติรัตน�

63072000068 นายเอกทัศน� สมจิตร�

63072000069 นายเอกสิทธ์ิ จันทร�พิลา

63072000070 นางสาวเจนจิรา หรี่จินดา

63072000071 นางสาวลลิต ศรีโนนยาง

63072000072 นายเสรี จันทร�จุมปา

63072000073 นางสาวสุวจณีย� มณีฤทธ์ิ

63072000074 นางสาวกวิสรา บุญบุตร

63072000075 นายภาณุวิชญ� วิลามาศ

63072000076 นางสาวสุทธิดา ศศิธานินทร�

63072000077 นายนพดล โนตGะยศ

63072000078 นางสาวอัจฉริยาวดี วิสุทธิยา

63072000079 นางสาวอิงอร หวานฤดี

63072000080 นางสาวธัญญาเรศน� สายจันทร�

63072000081 นายวุฒิชัย สุวรรณดี

63072000082 นางสาวศศฺJธร ผันผ+อน

63072000083 นางสาวศุภารตี หนันดี

63072000084 นายกิตติกานต� เมธาภัทรธร

63072000085 นางสาวสุภาภรณ� ธิวงค�

63072000086 นางสาวกนกรัตน� เมิงมุง

63072000087 นายยศอนันต� ขวัญบุรี

63072000088 นางสาวณฐิกา เพชรหาญ

63072000089 นายธวัชชัย เขียวมรกต

63072000090 นางสาวภัทรานิษฐ� แก5วฉุย
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63072000091 นางสาวสุวิมล หมีนาค

63072000092 นายศุภกิต ละอําคา

63072000093 นายวิชญ�พล กิจจานนท�

63072000094 นางสาวสุจินดา ราชบุตร

63072000095 นางสาวสุจิตรา สาอุตม�

63072000096 นางสาวอนงค�นาถ ชาติธรรม

63072000097 นายเดโชพล โหมดบํารุง

63072000098 นางสาวจุฑาทิพย� นัทธีคูหา

63072000099 นายสุรสิทธ์ิ สังข�เพิก

63072000100 นางสาวเกษดี เกตวัต

63072000101 นางสาวภัทราพร ชลเขตต�

63072000102 นายนวพล ประสิทธินาวา

63072000103 นางสาวอรวีวรรณ จันทะสี

63072000104 นางสาวน้ําทิพย� ดวจขุนทด

63072000105 นางสาวจันทิมา สวยศรี

63072000106 นายชินพัฒน� โพธ์ิศรี

63072000107 นางสาวสุนิตา มาลําโกน

63072000108 นายนําพล เพศประเสริฐ

63072000109 นางสาวสุชัญญา ทรัพย�สมบูรณ�

63072000110 นางสาวสุนิสา แสนสุข

63072000111 นายปกรณ� ศิวายพราหมณ�

63072000112 นางสาวกนกวรรณ สีอุคุ

63072000113 นางสาวญาณิศา ต+อม แก5ว

63072000114 นางสาวปKยธิดา แสนสิ่ง

63072000115 นางสาวนิลาวัลย� โพธิวรรณ

63072000116 นางสาวณัฐริกา ยุวนิช

63072000117 นายพันธกานต� สุกใส

63072000118 นายชนาธิป แจ+มรัตน�

63072000119 นายธีระพงษ� ประพันธ�สุข

63072000120 นายนําเกียรติ ศิริมา
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63072000121 นางสาวกัญญาณัฐ ปรีชา

63072000122 นายวัชพงษ� สุขจิต

63072000123 นางสาวบุญฑริก รามาตย�

63072000124 นางสาวนราวดี ศิริแก5ว

63072000125 นางสาววรรณา กล+อมปLญญา

63072000126 นางสาวนิธิกานต� คําชาติ

63072000127 นางสาวนฤมล อุ+นศรี

63072000128 นายศตายุ มาทะ

63072000129 นางนวพรรษ ฉลาดจิตร�

63072000130 นายกฤษฎา ชูช+วย

63072000131 นายกรวิชญ� แจ+มสะอาด

63072000132 นางสาวณิชกร หะปLนนะ

63072000133 นายคัมภีร� มูลคง

63072000134 นายนราธิป จันทรา

63072000135 นางสาวกมลทิพย� แท+งทอง

63072000136 นางสาววารี สุขเกิด

63072000137 นางโชติกา สิงห�ศรี

63072000138 นางสาวเขมฤดี สมานพันธ�

63072000139 นายรณฤทธ์ิ ลาหัวโทน

63072000140 นายอภิสิทธ์ิ สมบัติ

63072000141 นางสาวปรียานุช ศรีสวย

63072000142 นางสาวเยาวภา แก5วการไร+

63072000143 นางสาวเยาวลักษณ� สังข�อยุทธ�

63072000144 นางสาววิชุดา ศรีงาม

63072000145 นางสาวธนัญญา นพภาลัย

63072000146 นายอรรถพล สังข�งาม

63072000147 นายโกสินทร� นิติสุข

63072000148 นางสาวกนกวรรณ ปานนาค

63072000149 นายปKยพงษ� ชีพสมุทร

63072000150 นางสาวสาลินี เนตรพัตร
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63072000151 นางสาวอุบลวรรณ เครือคําหล+อ

63072000152 นายนิกร ห5วยหงษ�ทอง

63072000153 นายบัณฑิต อ+องชุ+ม

63072000154 นางสาวมธุริน อัศวโสวรรณ

63072000155 นางสาวพรทิพย� พัฒณจันทร�

63072000156 นางสาวจรีภรณ� เฉียวกุล

63072000157 นางสาวกาญจนา เสือเฒ+า

63072000158 นางสาวชฎาพร อินโสม

63072000159 นางสาวปวีณ�นุช แสนสุข

63072000160 นายบัณฑิต แสนสมบัติ

63072000161 นางพรทิพย� จีนกิจม่ัน

63072000162 นายเกรียงไกร ไขขุนทด

63072000163 นายจิรเมธ มุสาเหม

63072000164 นางสาวสุรางค�รัตน� วงศ�แก5ว

63072000165 นายนราธร หล5าบุดดา

63072000166 นางสาวจิตสุภา เฉลียวฉลาด

63072000167 นางสาวชรินทร�รัตน� พุทธช+วย

63072000168 นายฐานิช เหรียญทอง

63072000169 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ กระถินทอง

63072000170 นายณรงค�ฤทธ์ิ อิ่นโดด

63072000171 นายชาญนนท� โคตรวงค�

63072000172 นางวิภา โคบุตร

63072000173 นางสาวนิชนิภา บุญเนตร

63072000174 นายธนาวุฒิ ดวงชมภู

63072000175 นางสาวกฤติยา ตาลาน

63072000176 นายอโนชา ยามา

63072000177 นายสุรสิทธ์ิ ศรีวิเศษ

63072000178 นายศุภมิตร อุดม

63072000179 นางสาวกมลวรรณ พรมขาว

63072000180 นางสาวสิริรัตน� ทรงทรัพย�วัฒนา
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63072000181 นางสาวกฤษณา ก5องโสตร�

63072000182 ว+าที่ ร.ต.ภูมินทร� อินทร�โพธ์ิ

63072000183 นายอรุณ แสงทอง

63072000184 นายเฉลิม เสมอดี

63072000185 นางสาวสุพัตรา ศรีโสม

63072000186 นายเมธี สุทธเขต

63072000187 นางสาวกุสาวดี ปOอมคํา

63072000188 นายเข่ือนศักด์ิ ไท5ยง5วน

63072000189 นางสาวกนกวรรณ เศษบุบผา

63072000190 นายปฐาณัฐ คชนิล

63072000191 นายอภิชา แก5วลอยมา

63072000192 นายกิตติพัฒน� สัตตารัมย�

63072000193 นายศุภชัย เจนทัน

63072000194 นางสาวณัฎฐกานต� ศรีน5อย

63072000195 นายสุขสันต� คงตางาม

63072000196 นางสาวผกามาศ มรรยาทอ+อน

63072000197 นายธัชธรรมสุวรรน� เมฆสุวรรณ

63072000198 นางสาวนัชชา ชัยสุวรรณ

63072000199 นางสาวสุพรรณี ศรีสมบัติ

63072000200 นางสาวปKยะวรรณ ปาเปPQยม

63072000201 นางสาวทิพย�ประภา ปานเพชร

63072000202 นายพันเดช เจริญประโยชน�

63072000203 นางสาวกรรณ�ณิกา ถาพุฒ

63072000204 นายนัทธพงศ� ฉุนตู

63072000205 นางสาวธิดารัตน� อิ่มสุวรรณ�

63072000206 นางสาวสาวิตรี โรจนปาน

63072000207 นางสาวรสธร สังขรัตน�

63072000208 นางสาวนครินทร� อินทสา

63072000209 นายกิตติชัย ไพรอนันต�

63072000210 นายพัฒนพล จิตประไพ
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63072000211 นางสาววาศิกา กล+อมแก5ว

63072000212 นายไกรนรงค� สุมล

63072000213 นางสาววราภรณ� สอนคํา

63072000214 นางสาวกรองทอง พรหมศิริ

63072000215 นางสาวโชติกา ไขลายหงษ�

63072000216 นายภาคภูมิ ราธาสุทธ์ิ

63072000217 นายศุภเชษฐ พรมเต็ม

63072000218 นางสาววนิดา ปLดเปา

63072000219 นางสาวอมรรัตน� เจียรวาปP

63072000220 นายพีรพล สีน้ําอ5อม

63072000221 นางสาวสุนิษา สีทา

63072000222 นายธนินทร� ระกําทอง

63072000223 นายศิวัช รัศมีมณีพงษ�

63072000224 นางสาวกาญจรี คํากัน

63072000225 นายสิทธ์ิชัย อิ่มพร

63072000226 นายนิพิฐพนธ� เกิดน้ําใส

63072000227 นางสาวพิตะวัน วรภัทรกิจ

63072000228 นางสาวณัชชา พุฒซ5อน

63072000229 นางสาวรัศมี ขาวสม

63072000230 นายสุวินัย แสงวิจิตร

63072000231 นางสาวรุสนา โซGะซูมะ

63072000232 นางสุกัญญา พลอาจ

63072000233 นางสาวพรทิพย� สิงห�สนิท

63072000234 นางสาวศิริพร มีรส

63072000235 นางสาวณัฐกิตติญา โชคดี

63072000236 นางสาวยุพารัตน� เปรมไธสง

63072000237 นายสุทัด บุญมาก

63072000238 นางสาวชนัตดา ขุนจิตร

63072000239 นางสาวจารุชา เจริญศิลปR

63072000240 นายพิรุณ ยะแก5ว
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63072000241 นายอภิชาติ แฟงงาม

63072000242 นายพลวัฒน� บุญมาศ

63072000243 นางสาววารุณี บุญเปTง

63072000244 นายธีรพันธุ� สุวรรณโนภาส

63072000245 นางภัทรานิษฐ� สุมาลัย

63072000246 นางสาวอรทัย ชูช+วย

63072000247 นางสาวสุวภัทร ฟุOงเฟUVอง

63072000248 นายนพพร แปงแก5ว

63072000249 นางสาวนิชฌาน� หารวิชัย

63072000250 นางสาวบุษกร ตนภู

63072000251 นายธนิต ทุมมานนท�

63072000252 นางสาวนีรนุช แพะคํา

63072000253 นางสาวธนพร ผลเกตุ

63072000254 นายพงษ�ศักด์ิ แก5ววงศ�ษา

63072000255 นางสาวพรปวีณ� สัมฤทธ์ิวงษ�

63072000256 นางสาวสุภัทรา สุดแสง

63072000257 นายศุขศาสตร� ปรางทอง

63072000258 นางสาวปKยะนาถ วรรณภพ

63072000259 นายชาญวุฒิ ศรีสวัสด์ิ

63072000260 นางสาวศิรินทร ปLสเสนะ

63072000261 นายอานนท� พันธุสุวรรณ

63072000262 นางสาวไพลิน อินทร�สุวรรณโณ

63072000263 นางสาวอังคณา สืบสังข�

63072000264 นายอิทธิชัย สิริฉัตรสกุลชัย

63072000265 นายอรรถพล พ่ึงศรี

63072000266 นางสาววารุณี จินะราช

63072000267 นางสาวกอบกาญจน� ใจแสน

63072000268 นางสาวชนิตา แสงจันทร�

63072000269 นางสาวอัยลดา ลีโครต

63072000270 นายนพรัตน� วังกาษร
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63072000271 นายเทวิน วงค�อนันต�

63072000272 นางสาวสกาวรัตน� อินทร�คุ5ม

63072000273 นายสารัชศรัณย� เค5าศรีวงษ�

63072000274 นางสาวมชณต คลังบุตร

63072000275 นายประสานชัย แฉล5มรัมย�

63072000276 นางสาวฐิติมา การะเกษ

63072000277 นายโยธิน ภูแพง

63072000278 นางสาวจรัสพร ศรีโนนยาง

63072000279 นายสุพัฒน� เย็นอารมณ�

63072000280 นายทศพล แจ+มกระจ+าง

63072000281 นางสาวกิติมา มณฑาทอง

63072000282 นางสาวธนัญญา พัดใหม+

63072000283 นางสาวอลิษา ปางกาง

63072000284 นายพิษณุ ระฆังทอง

63072000285 นางสาวพลอย ผลบุญ

63072000286 นางสาวสุพัชชา ประทุมไชย

63072000287 นางสาวเสาวลักษณ� หอยสังข�

63072000288 นางสาวนัทธมน บวรวุฒิธนา

63072000289 นายพรานชัย ไชยวัฒนาสกุล

63072000290 นางพรณิดา กาปLญญา

63072000291 นางสาวสุมิตรา เกษจันทร�

63072000292 นายไตรภพ เพ่ิมพูล

63072000293 นายวัชระ เจริญ

63072000294 นางสาวปKยะธิดา ตระหง+าน

63072000295 นางสาวณภัทร นิยมวงษ�

63072000296 นางสาวกัญญา ศาลางาม

63072000297 นายอครพล ฉัยยา

63072000298 นางสาวปภาดา ดวงจันทร�

63072000299 นางสาวกัลยาณี สีสุทร

63072000300 นางสาวนิรมล ศรีหาทัพ
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63072000301 นางสาวศุทธินี กอนคอน

63072000302 นางสาวรุ+งทิวา เทพศร

63072000303 นางสาวกาญดา สุพรรณนอก

63072000304 นายสุรเชษฐ� รองเดช

63072000305 นางสาวสุพิชชา กลิ่นเจริญ

63072000306 นางสาวมุขธิดา เรืองศรี

63072000307 นายพงศ�ธาริน คุณเอนก

63072000308 นางสาวเยาวเรศ ใจดีแท5

63072000309 นายณัฐชัย ปKงยศ

63072000310 นางสาวณัฐศิณี แย5มกลิ่น

63072000311 นางสาวอําภา ทองอ5ม

63072000312 นางสาวญาณิศา จันทนา

63072000313 นางสาวช+อผกา พันธุชา

63072000314 นายสมชาติ พิรารรัมย�

63072000315 นางสาววิภาดา นวนปUน

63072000316 ส.อ.ก5องเกียรติ จันทร�ดี

63072000317 นายจําลอง ยอดเย่ียมแกร

63072000318 นายวรัญYู เพ็ชรเรืองขจร

63072000319 นางสาวปรียาภรณ� เจริญพร

63072000320 นางสาวมนัสนันท� สวัสด์ิ

63072000321 นางสาวสุพรรษา อาจสิงห�

63072000322 นายอภิสิษฐ� สวัสด์ิภูมิ

63072000323 นางสาวนรินทร�ทิพย� แย5มกลิ่น

63072000324 นางสาวขศยา กรอบทอง

63072000325 นางสาวนุจรี สุธาตุ

63072000326 นางสาวจิรฐา สงวนหงษ�

63072000327 นางสาวขวัญฤทัย ตรีสุข

63072000328 นางสาวศันสินีย� อุดมรัตน�

63072000329 นางสาวปาริฉัตร จําปา

63072000330 นางสาวกัญญาพัชร ศรแทน
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63072000331 นางสาววิสา โฉมกาย

63072000332 นางสาวพรหมภัสสร วุฒิ

63072000333 นางสาวสุปLญญา มีสีผ+อง

63072000334 นางสาวศิศิรา พาพิจิตร

63072000335 นางสาวน้ําทิพย� ศิริโยธา

63072000336 นางสาวปานเพ็ชร โพธ์ิสง+า

63072000337 นางสาวกัญญาวี แก5วปZ

63072000338 นางสาวณัฐธิกา ดวงขันคํา

63072000339 นางสาวเบญจวรรณ ฉัตรเงิน

63072000340 นางสาวกัญญาณี สํานักวิชา

63072000341 นางสาวพัธศิริ เพ็ชร�เจริญ

63072000342 นายวสุพล ชลธาร

63072000343 นายทศพล พิลึก

63072000344 นายปKยะ ภาคเจริญ

63072000345 นางสาวพันธ�ทิพย� เที่ยงแท5

63072000346 นายเรวัตร เสือจันทร�

63072000347 นางสาวดวงฤทัย มีศิลปR

63072000348 นางสาวอพัชชา พุทไธสง

63072000349 นางสาวชนกนันท� เนินฆ5อ

63072000350 นายคณาพจน� เอี่ยมมีศรี

63072000351 นางสาวดวงพร พลายละหาร

63072000352 นางสาวทิวาพร เจริญสง

63072000353 นางสาวเปรมฤทัย แก5วแจ+มใส

63072000354 นางสาวรัตติกาล เอี่ยมศิลา

63072000355 นางสาวธัญทิพย� รุ+งกิจอนันท�ชัย

63072000356 นางสาววรรณา สุภาพันธ�

63072000357 นางสาววรรณิศา พรมนอก

63072000358 นายทินกร สุริโย

63072000359 นางสาวแอนนา เชื้อปาน

63072000360 นางสาวขนิษฐา วงษ�สิน
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63072000361 นายณัฐพล ไชยเมืองชื่น

63072000362 นางสาวสุพรรษา อุ+นสุข

63072000363 นางสาวกัลยกร จินาวัน

63072000364 นายยรรยง ทองหลอด

63072000365 นางสาวเบญจมาศ ศรีวสุทธ์ิ

63072000366 นายธนพล วังสการ

63072000367 นางสาวสุพพัตรา สงน5อย

63072000368 นางสาวศศิธร แลไธสง

63072000369 นายเอนก ภูประวัน

63072000370 นางสาวกมลลักษณ� บัวภา

63072000371 นางสาวเนตรชนก ก+อทอง

63072000372 นางสาวสาวิตรี พานุรักษ�

63072000373 นางสาวศิริวรรณ วงศ�วรคุณากร

63072000374 นายพิชญากร ศรีเงิน

63072000375 นายณัฐพล แจ+มแจ5ง

63072000376 นางสาวมยุรี ศรีชัย

63072000377 นายเจษฎาภรณ� จินวิเศษ

63072000378 นางสาวอทิตยา มงคลสงวน

63072000379 นายพิสิษฐ� บุญพินิจ

63072000380 นางสาวหทัยภัทร สะเลโพ

63072000381 นางสาวณัฐวิภา ทุมจังหรีด

63072000382 นางสาวสุพัตรา นรบุตร

63072000383 นายอานนท� พิศนอก

63072000384 นางสาวโสรยา พาลี

63072000385 นางเกษร ใจเที่ยง

63072000386 นายภิญโญ ก5อนก้ัน

63072000387 นางสาวสุรีรัตน� จําปาทอง

63072000388 นางสาวน้ําฝน สุวรรณรัตน�

63072000389 นางสาวณัฐพร ธุรานุตร

63072000390 นางสาวสุภาลัย โม5เอม
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63072000391 นางสาวสิรินยา ศรีสวัสด์ิ

63072000392 นางสาวลักษิญากร แสนสวัสด์ิ

63072000393 นายโสภณัฐ สุขใจ

63072000394 นางสาวอภิญญา ยศปLญญา

63072000395 นายวีรพัฒน� เวียงจันทร�

63072000396 นางสาววัลลภา บุญทนิมิตร

63072000397 นางสาววิมล ประดับบุญ

63072000398 นางสาวกัญญพัชร ทองคํา

63072000399 นายบุญยศักด์ิ ศิลาศริคุณ

63072000400 นายณัฐวุฒิ พรมน5อย

63072000401 นางสาววชิราภา เกตุงาม

63072000402 นางสาวปาณิศา ไชยเชษฐา

63072000403 นายสิทธินันท� นิธิศฐิตานันท�

63072000404 นางสาวปรายประกาญจน� ประสมใจ

63072000405 นางสาวพรพิมล เมฆสุวรรณ

63072000406 นายสันต�ชัย เลิศรัศมีสุวรรณ

63072000407 นางสาวชนนิกานต� จิตรดล

63072000408 นายมีสุขพิศุทธ� พิรัตน�

63072000409 นางสาวบังอร ฤทธ์ิเดช

63072000410 นางสาวพิมพ�ญาดา ซ่ือตรงประเสริฐ

63072000411 นางสาวอัญชนา เพ็งเปKQน

63072000412 นางสาวณัฐกาญจน� กรุณานนท�

63072000413 นางสาวจริยา ละอองอุทัย

63072000414 นายเอกพันธ� ปLนปL[น

63072000415 นางสาวจุฑามาศ สมญาติ

63072000416 นางสาวกวินนา เกษทอง

63072000417 นางสาวประภัสสร คําก5อน

63072000418 นายธิติพงศ�J แสงศรี

63072000419 นางสาววรรณิศา สิทธิศักด์ิ

63072000420 นางสาววรรณนิสา พิพัฒน�
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63072000421 นายทนงเดช วรนุช

63072000422 นางสาวรุ+งฟOา พัฒนากุล

63072000423 นายกรกฎ งามย่ิง

63072000424 นางสาวเตือนใจ เปรมจิตร�

63072000425 นางสาวสมรศรี พุทธรักษ�

63072000426 นางสาวอุมา ปานแก5ว

63072000427 นายณัฐวัฒน� แจ5งธรรมมา

63072000428 นายอนุรักษ� พงษ�อักษร

63072000429 นายยุทธยา กุลชาติ

63072000430 นางสาวมณฑิรา สาคริกานนท�

63072000431 นายชัยชนะ ผิวทองงาม

63072000432 นางสาวปKยะรัตน� สีวันดี

63072000433 นางสาวพัชรี วรสุข

63072000434 นางสาวบุศยา มุลิ

63072000435 นางสาวชลธิชา จิตรชัย

63072000436 นางสาวกัลยาณี ศรีหาเบ5า

63072000437 นางสาวสุภัสสรณ� นันดี

63072000438 นายธนศักด์ิ อินสุวรรณ

63072000439 นางสาวแสงดาว จันทร�ดวงดี

63072000440 นางสาวชลิดา ด้ันไพรสน

63072000441 นางสาวณัฐธิดา โคกสงคราม

63072000442 นางสาวชนิภรณ� บุญนาค

63072000443 นางสาวธนัชสิกานต� พลอยส+งพรสุข

63072000444 นางสาวนภัสวรรณ นาคแก5ว

63072000445 นางสาวขวัญใจ สมเนตร

63072000446 นางสาวพัชรินทร� บุตรโสม

63072000447 นายมนตรี คุ5มภัย

63072000448 นายชูสิทธ์ิ สว+างพึก

63072000449 นายกิตติคุณ นาทา

63072000450 นางสาวปKยะนุช สมสะอาด
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63072000451 นายพีระพัฒน� แก5วไทรเลิศ

63072000452 นางสาวรัตนาวดี คําพูล

63072000453 นางสาวรุ+งอรุณ เสนาขันธ�

63072000454 นางสาวประภาพรรณ แก+นชา

63072000455 นางสาวอัญชลี แสงกล5า

63072000456 นางสาวธราญา ศรีมาลา

63072000457 นางสาวปวีณา คามบุตร

63072000458 นางสาวเพชรี หน+อสกูล

63072000459 นายอนันต� หาญไชยภา

63072000460 นางโศภิต แนวทัด

63072000461 นายจิณณวัตร จิรโชติพุฒิพร

63072000462 นางสาวชราธร ใจม่ัน

63072000463 นางสาวชนาธิป ส+งศิลปRสอาด

63072000464 นางสาวจุฑามาศ บุญช+วย

63072000465 นางสาวสุธิดา ฉํ่าแสง

63072000466 นางสาววาสนา บรรจงเก็บ

63072000467 นางสาวสุทัตตา สุภาพุฒ

63072000468 นางสาวณัฐกานต� บุญอยู+

63072000469 นางสาวปาริชาติ ขันแข+ง

63072000470 นายธนกร กวานเจริญใจ

63072000471 นางสาววราภรณ� รังศิริ

63072000472 นายภาคภูมิ เหลืองอ+อน

63072000473 นางสาวผกามาศ ไชยเลิศ

63072000474 นางสาวอัญชลีกร ธรรมใจ

63072000475 นางสาวชลิตตา เสมอการ

63072000476 นายอภิชาติ ห+วงมาก

63072000477 นายสุทธิพงษ� ดิษสวรรค�

63072000478 นางสาวการติมาพัสร� เกตุสุพรรณ�

63072000479 นายบริหาร ปPนัง

63072000480 นางสาวสุณิศา เชิดโฉม
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63072000481 นายจารุกิตต� ไพบูลย�

63072000482 นางสาวฐิติวรดา คุ5มชะนุช

63072000483 นายสัณห�พิชญ� เฟUVองมณี

63072000484 นายสมคิด พิทักษ�วศิน

63072000485 นายศักด์ินรินทร� ก\าอิน

63072000486 นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ

63072000487 นายอรรถพล สมศรี

63072000488 นายอดิศักด์ิ ใยยอง

63072000489 นายอุดร ยะต้ือ

63072000490 นางสาวชฎาภรณ� จันทร�แดง

63072000491 นางสาวสุพัฒตรา วงษ�แก5ว

63072000492 นางสาวจณิสตา บุญมี

63072000493 นางสาวรัตนา ทองชีวงค�

63072000494 นางสาวจันจิรา ยะด5วง

63072000495 นางสาวสุวนันต� มะปะเข

63072000496 นายสุรศักด์ิ สาระวรรณ�

63072000497 นางสาวจันทร�จิรารัตน กุลจิตติญาณี

63072000498 นางสาวทอแสง สายุทธ

63072000499 นางสาวพิมพ�ชนก พรมมาลา

63072000500 นางนฤมล งามเปรี่ยม

63072000501 นายอนุชา พลชา

63072000502 นางสาวสุธัญญา แก5วขาว

63072000503 นายนิติรุจน� วงศ�วราสันต�

63072000504 นางสาวกาญจนา ชนิดไทย

63072000505 นางสาวสุภาวิดา หม+องดุ

63072000506 นางสาวอาลิสา จันทร�ศรี

63072000507 นางสาวเยาวลักษณ� กุลประดิษฐ�

63072000508 นางสาวณัชชา บุญถนอม

63072000509 นางสาวปฐมวรรณ วงศ�คํา

63072000510 นางสาวตีรณา มูฮําหมัด
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63072000511 นางสาววัชรินทร� ดวนใหญ+

63072000512 นางสาวณฐมน อธิรัชวาทิน

63072000513 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ คร+องรับ

63072000514 นางสาวยุวลี แซ+สง

63072000515 นางสาววิชุดา หยดย5อย

63072000516 นายภวนนท� ศรีสังข�งาม

63072000517 นายอาชวิน สายยศ

63072000518 นางสาวสุพัตรา ต้ังใจ

63072000519 นายหัสดินทร� คํามี

63072000520 นายปKยังกูร ไตรกิศยากุล

63072000521 นายชาญชัย อุดมลาภ

63072000522 นางสาวนทิตา สัจจาธรรม

63072000523 นางสาวสุวิมล กวี

63072000524 นางสาวรจนา วิชวารีย�

63072000525 นายโอริสา ชาชิโย

63072000526 นางสาวสมใจ สิมสวัสด์ิ

63072000527 นางสาวณัฎฐาภรณ� เลี่ยมเส็ง

63072000528 นางสาวสกาวเดือน ทองสิทธ์ิ

63072000529 นางสาวรัตนา ทองแบบ

63072000530 นายธีรวัต คงชาตรี

63072000531 นายนวพล มาลา

63072000532 นางสาวอัญชลี กงแก5ว

63072000533 นางสาวศศิภา ภูขุมดิน

63072000534 นายภูมิฬภักด์ิ ดอนสมจิตต�

63072000535 นางสาวปLทมา โพธ์ิศรี

63072000536 นายอัศนี บุญประสิทธ์ิ

63072000537 นางสาวอริสรา กองทูล

63072000538 นางสาวธนิกา เอี่ยมสะอาด

63072000539 นายชลิต มะโนจินดา

63072000540 นายสุทธิพงษ� เหลาสุภาพ
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63072000541 นายสุมงคล เรืองเกษม

63072000542 นางนฤมล วังสิริสุนทร

63072000543 นายบงการ แซ+ค+าง

63072000544 นางสาวอภิญญา วงค�ษา

63072000545 นางสาวอนุสรา อัตถาวร

63072000546 นางสาวนพเก5า ประสิทธิผล

63072000547 นางสาวปนิดา ศิริวงศ�ษา

63072000548 นายโชติ พงษ�โอสถ

63072000549 นางสาวสุธาสินี กลั่นผลหรั่ง

63072000550 นายชานนท� ต้ังม่ัน

63072000551 นางสาวนารรีรัตน� ด5วงงาม

63072000552 นางสาวปLณณภัสร� ภักดีเจริญสิทธ์ิ

63072000553 นางสาวเพชรลัดดา จิตติวุฒิการ

63072000554 นางสาววารุณี บุดดีเสาร�

63072000555 นางสาวสุรินทร�เรือง สําราญ

63072000556 นางสาวศิริลักษณ� พ+วงขํา

63072000557 นางสาววราภรณ� สะเอียบคง

63072000558 นางสาวนภาภรณ� ก5อนเพชร�

63072000559 นางสาวสุธาทิพย� รัตนะ

63072000560 นางสาวปวริศา พรหมเพ็ชร

63072000561 นางสาวณิชาภา มณีวิหค

63072000562 นางสาววิลัยพร ม5าชัย

63072000563 นายธนโชติ ดีเลิศ

63072000564 นางสาวจันจิรา ซ5อนภู+

63072000565 นางสาวสิริลักษณ� พรมบุตร

63072000566 นายณัฐพงษ� ชําปฏิ

63072000567 นายกฤษฎา เขียนทะการ

63072000568 นางสาวรัตนาวดี แก5วคํา

63072000569 นางสาวณัฐพร เสาผา

63072000570 นายณัฐวัตร ประเสริฐ
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63072000571 นายกษิดิศ กลิ่นหอม

63072000572 นายเมธา สุทธเขต

63072000573 นายชัยชนะ ใจอุ+น

63072000574 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโพธ์ิมา

63072000575 นางสาวมณฑา เปPยเนตร

63072000576 นางสาวจุฑามาส ยุวาวุฒิ

63072000577 นายอนุวัฒน� บุญหาญ

63072000578 นางสาววนิดา คําแสง

63072000579 นางสาวเกศราพร จอมคําสิงห�

63072000580 นางสาวกาญจนา รู5จิตร

63072000581 นางสาวพัณณิตา สิงห�สุข

63072000582 นายเจษฎา สุขคง

63072000583 นางสาวรัตนาภรณ� อินทร�องอาจ

63072000584 นางสาววนิดา กลิ่นรัตน�

63072000585 นางสาวศศิธร จุมพล

63072000586 นางสาวรุ+งอารีย� แก5วพริก

63072000587 นางสาวรัตนาภรณ� พงศ�รุ+งเรืองชัย

63072000588 นายศราวุธ มีมงคล

63072000589 นายอาทิตย� เย่ียมฉวี

63072000590 นางสาวณัฐติกาญจน� ปลุกใจราษฎร�

63072000591 นางสาวจันทิมา ชลศิริพงษ�

63072000592 นางสาวเกตุนภา สร5อยนาค

63072000593 นางสาวประทุมแก5ว ทาไกร

63072000594 นางสาวอ5อยใจ ชิณวัน

63072000595 นางสาวพัชรี กองโส

63072000596 นายฐานิส ชัยมะเริง

63072000597 นายธนชล สุทินรุ+งสิริ

63072000598 นายนิธิวิทย� เฉลิมเตชวงศา

63072000599 นางสาวเสาวลักษณ� สิทธฺJกัน

63072000600 นายกิตตินันท� ขวัญใจ

หน5า 20 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072000601 นางสาวชนิกา เหล็กเทศ

63072000602 นางสาวสุชาดา เครือวงค�

63072000603 นายอดิศร กอนเชื้อ

63072000604 นางสาวจุฑากาญจน� ดวงดารา

63072000605 นางสาวพรพิมล ไกรลาศ

63072000606 นางสาวสรินยา นะวงค�

63072000607 นายพงศ�ปณต จูงกลาง

63072000608 นางสาววันเพ็ญ คําแพง

63072000609 นางสาวกัญญดา แสนสัจจะ

63072000610 นายสุรชัย วรรณหอม

63072000611 นางสาวจันทกานต� สื่อสาร

63072000612 นางสาว.สกาวใจ แก5วศรีขํา

63072000613 นายวชิรวิทย� โพธ์ิทอง

63072000614 นางสาวศิริวรรณ อํานวย

63072000615 นางสาววันทนา ทองน5อย

63072000616 นางสาวณัฏณิชา งามย่ิง

63072000617 นางสาวกมลวรรณ ศรีลารักษ�

63072000618 นายกิตติศักด์ิ รอดจันทร�

63072000619 นางสาวสุมินตรา วงษ�ประเทศ

63072000620 นางสาวสาลินี มีโคตร

63072000621 นางสาวอารีรักษ� วงค�เที่ยง

63072000622 นายนัฐวุฒิ สุวรรณโนภาส

63072000623 นายยุทธนา สุวรรณโชติกร

63072000624 นางสาวพิชามญชุ� ภูนบทอง

63072000625 นางสาวอภิญญา จันทกิจ

63072000626 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีธาราม

63072000627 นางสาวกมลชนก เกตุอ+อน

63072000628 นางสาวพิจิตรา อิ่มคํา

63072000629 นายชัชพงศ� เปรมศรี

63072000630 นางสาวสิรินาถ เชื้อจีบ
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63072000631 นางสาวมะลิวัลย� ธรรมโม

63072000632 นายมุนินทร� วงษ�จู

63072000633 นางสาวใจสวรรค� อิทรปราณีย�

63072000634 นางสาวรัตติพร พวงเกตุ

63072000635 นายคงศักด์ิ สิงหาคุณ

63072000636 นายจิรวัฒน� เกตุสมพงษ�

63072000637 นางสาวสกุลรัตน� กลมสร5อย

63072000638 นางสาวณัฐธิดา อภิบาลวรกุลชัย

63072000639 นายรัฐภูมิ สายน้ําเย็น

63072000640 นายพิทยา กําไลลวย

63072000641 นายพัฒนพงษ� หลวงนา

63072000642 นายนับสิทธ์ิ ศักด์ิศิริ

63072000643 นายสมพร ปงฤทธ์ิ

63072000644 นางสาวบุษยมาส พงค�สุรินทร�

63072000645 นายธนบดี เบญจธัญเลิศ

63072000646 นางสาวโชติมณี สิงห�ทอง

63072000647 นางสาวนริสรา สุดตา

63072000648 นางสาวสุทธิดา มาบวบ

63072000649 นางสาวรัฎชาวดี ตรีโลเกศกุล

63072000650 นายวรรธณ�กานต� ยศวิวัฒน�

63072000651 นายนลธวัช ศรีจันทร�

63072000652 นางสาวธันว�วดี นาวารัตน�

63072000653 นายวิชัย ดวงเด+นฉาย

63072000654 นางสาวดาราพร แสงอุไร

63072000655 นายเอกพันธ� บุญมี

63072000656 นางสาวจีประภา อ+อนทรายแก5ว

63072000657 นางสาวศศิชา พุฒซ5อน

63072000658 นางสาววราภรณ� วิโรจน�รัตน�

63072000659 นายอภินันท� จบศรี

63072000660 นางสาวกัญญารัตน� สิอิ้น
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63072000661 นายวสันต� อารยานุกิจ

63072000662 นางสาวยลดา รังสุวรรณ�

63072000663 นางธัญญา รุนกระโทก

63072000664 นางสาวอริสา ปLญญาภู

63072000665 นางสาวนงนภัส เผ+ากล5า

63072000666 นายศุภพงษ� พรหมลักขโณ

63072000667 นางสาวกรรณิกา สาตร�เสริม

63072000668 นางสาวศุภักษร โยธานนท�

63072000669 นายโตมร วงศ�ประชา

63072000670 นางสาวสิริมา ปLQนริด

63072000671 นางสาววีรากร วสุเกษมโชค

63072000672 นางสาวดาวใจ รัตนพันธ�

63072000673 นางสาวธัญญ�มนตร� พุ+มบุญศรี

63072000674 นางสาวอรอนงค� ชมภูธวัช

63072000675 นายณภัทร พรหมาศ

63072000676 นางดวงพร เผือกนวล

63072000677 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�แบบ

63072000678 นางสาวกรกนก ชํานาญเรียน

63072000679 นางสาวณัฐจิตา ทับบุรี

63072000680 นายวิเชียร มีแสง

63072000681 นางสาวอรนิชา สุภาสืบ

63072000682 นางสาวเมวรินทร� สีสด

63072000683 นางสาวณิชชาอร วิริต

63072000684 นางสาวทรัพย�อําไพ มีภูคํา

63072000685 นายวุฒิชัย เชื้อบุญมี

63072000686 นายกฤษณะ ธรรมกูล

63072000687 นายวีรภัทร ประวัติกูล

63072000688 นางสาวอุรีวรรณ มุสิกะสงค�

63072000689 นางสาวบัวจันทร� นาไร+สีเงิน

63072000690 นางนัฐร�ลดา ทิพย�โภชน�
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63072000691 นายนัทธพงศ� อยู+ศิริ

63072000692 นางสาวเรือนแก5ว พิมสกุล

63072000693 นายทรงพล เสาทอง

63072000694 นายอภิชัย จินะเปTงกาศ

63072000695 นายธวัชชัย ดีสน

63072000696 นางสาวกุลธิดา ทึงอวน

63072000697 นางเกวลิน สารศิลปR

63072000698 นางสาวปKยะรัตน� ดีสนิท

63072000699 นางสาวรัตติยา พันขาว

63072000700 นายเกรียงไกร ต้ันสมเสน

63072000701 นางสาวอาทิติยา กิมฮ5อ

63072000702 นายสุวัฒน� มะลิวัลย�

63072000703 นางสาวณัฐมล อาหมัด

63072000704 นายสุรศักด์ิ วงแหวน

63072000705 นายทรงยศ ปราสาทกลาง

63072000706 นายกฤษดา ใจดี

63072000707 นายชัชวาลย� เกตุแก5ว

63072000708 นายณัฐดนัย สังข�ศรี

63072000709 นางเจนจิรา โยธารักษ�

63072000710 นายพิทยา ใหญ+โสมานัง

63072000711 นายไอศูรย� สุระสิทธ์ิ

63072000712 นางสาวปวีณ�สุดา เมืองด+าน

63072000713 นางสาวทิพย�วรรณ คําพะไมย

63072000714 นายธีระวุฒิ เจริญวิทย�

63072000715 นางสาวจิตสุภา นัดครีพ

63072000716 นายมานิตย� ภาระเปลื้อง

63072000717 นายนนท�ณธี ง+วนจร

63072000718 นางสาวกมลทิพย� เลไธสง

63072000719 นางสาวสุกัญญา หาสุนทรีย�

63072000720 นางสาวเยาวเรศ ร+วมพรภาณุ
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63072000721 นางสาวนภาพร จันทาเปPQย

63072000722 นายพุฒิพงษ� คงประเสริฐ

63072000723 นางสาวบัณฑิตา ทองดีนอก

63072000724 นายกฤษดา บุญษา

63072000725 นางสาวสุภาพร ผาสุข

63072000726 นางสาวปKยธิดา หมายดี

63072000727 นายเจตริน หอมแก+นจันทร�

63072000728 นางสาวภาวิณี ชาวสมุทร

63072000729 นายวีรยุทธ อุดมลาภ

63072000730 นางสาวพิกุล สาทวงศ�

63072000731 นางสาวกรชนก โฉมหน+าย

63072000732 นางสาวบุญญนุช นามมา

63072000733 นางสาวมัณทนี ศรีสุข

63072000734 นายชัชวาลย� รูปอ5วน

63072000735 นายปฏิภาณ ทรัพย�สุข

63072000736 นางสาวนลินนิภา จินะตา

63072000737 นางสาวจุรีพร ทองวงสา

63072000738 นางสาวศิรภัสสร จันทะคุณ

63072000739 นายจักรกฤษณ� สารบรรณ�

63072000740 นางสาวกมลวรรณ รุ+งเรืองศรี

63072000741 นางสาวกนกวรรณ เสนนันตา

63072000742 นางสาวสุนิษา อังคะรา

63072000743 นายศรราม สําราญสุข

63072000744 นางสาวกมลวรรณ สาคะเรศ

63072000745 นายภัทรภณ ประเสริฐ

63072000746 นางสาวรวิสรากรณ� คีรีภูมิรัตน�

63072000747 นางสาวชุติกาญจน� ดาวเรือง

63072000748 นางสาวคณิตา พันธุสุวรรณ

63072000749 นายปLฐวีร� พิชยประภาสิทธ์ิ

63072000750 นางสาวอัญชลี ทิพสิงห�
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63072000751 นายเพชรณรงค� วังคะฮาต

63072000752 นางสาวกรวรรณ โรจน�ฐิตานนท�

63072000753 นางสาวอริย�กันตา เพชรบริสุทธ์ิ

63072000754 นางสาวศศิยุJภา ศรีวิลัย

63072000755 นางสาวอารีรัตน� สาเกตุ

63072000756 นางสาวปLทวรรณ ชื่นชม

63072000757 นางสาวณัฐพัชร� ยังกมลโสภา

63072000758 นางสาวจุฑามาศ เอมเปPย

63072000759 นายดํารงศักด์ิ จันทร�ธิมา

63072000760 นายสันติสุข ราชนิยม

63072000761 นายธิติกฤศ ไชยสาร

63072000762 นายธิติพันธุ� บัวทรัพย�

63072000763 นางสาวอาริยา ช5างย้ิม

63072000764 นายพลวัฒน� บริบูรณ�พานิช

63072000765 นายจันทสูตร งาเจือ

63072000766 นายภูริภัทร ภัคศุภร

63072000767 นางสาวเกตุติยา แซ+โง5ว

63072000768 นางเบญจา ไทยยินดี

63072000769 นางสาววนิดา หอมเกษร

63072000770 นางสาวกรรณิการ� โสภางาม

63072000771 นางสาวพลอยนิศา ประสานพานิช

63072000772 นางสาวสุนิตา ฆ5องอินตะ

63072000773 นางสาวณภาวรรณ เกษจรัล

63072000774 นางสาวเกศรินทร� พาลี

63072000775 นางสาวปKยะพร รารุล

63072000776 นายมงคล สกุลแก5ว

63072000777 นางสาววารีรัตน� กวางใส

63072000778 นายรณกร กลิ่นราตรี

63072000779 นางสาวณัฐสุดา ใหม+เงิน

63072000780 นายนนทนันท� ประจิตร
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63072000781 นางสาวชัชฎาภา ฝ^ายเพีย

63072000782 นางสาวสรวงสุดา บุญสง+า

63072000783 นายสุวัฒชา ใจปKติ

63072000784 นางสาวกุลฑีรา กุสะโล

63072000785 นางสาววราภรณ� เสมอเหมือน

63072000786 นางสาวใบเฟKนร� บุญยืน

63072000787 นายกฤติเดช พานศิลปR

63072000788 นางสาวพิชชากร บุญเนียม

63072000789 นางสาวกฤติยา ยินดีงาม

63072000790 นางสาวพัชรินทร� ชาสงวน

63072000791 นางสาวมณีรัตน� กาเผือกงาม

63072000792 นายวัชรเกียรติ คําแปน

63072000793 นายอานัส แจ5งเม็ด

63072000794 นางสาวชฎาพร อินตGะแสน

63072000795 นางสาวอรวรรณ จรรยานะ

63072000796 นายวิศวะ ชุ+มใจ

63072000797 นายวุฒิพงษ� ช+วงโชติ

63072000798 นางสาวเบญจพร วิจิตร

63072000799 นางสาวกัญชลิกา ธนกิติธรรม

63072000800 นางสาวอิฏฐ�ธาดา เยียรยงค�

63072000801 นายวรพัทธ� ผานาค

63072000802 นายสรศักด์ิ ประสาโท

63072000803 นางสาววิยะดา อยู+ถมยา

63072000804 นางสาวไพจิตร บุตรแสน

63072000805 นางสาวพลอยนิศา ทองเลิศมงคล

63072000806 นายกิตติภณ อุบลเจริญ

63072000807 นางสาวประภาวรินทร� ค5อมสิงห�

63072000808 นางสาวธัญญาเรศ ด5วงบ5านยาง

63072000809 นางสาวเพ็ญนภา แก5วมณี

63072000810 นางสาวทาริกา ประจง
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63072000811 นายสุพรรณ บุญเคล5า

63072000812 นายสุทิน วันทะวงค�

63072000813 นางสาวพรรณวิสุทธิ วงษ�จําปP

63072000814 นางสาวฉัตรสุดา อาหมัด

63072000815 นางสาวศุภลักษณ� อันพิมพ�

63072000816 นายธนภัทร สุวรรณศิริ

63072000817 นางสาวเสาวนีย� แก5วระวัง

63072000818 นางสาวสรารัญ เดชกุลรัมย�

63072000819 นางสาวนันทวรรณ จีนเกา

63072000820 นายณัฐนนท� ฟLกเทพ

63072000821 นางสาววาสนา แสนกล5า

63072000822 นายพนิตนันท� จงมีธรรม

63072000823 นางสาววาสนา ชัยสี

63072000824 นางสาวพิชญา สุตะพันธ�

63072000825 นางสาวนิรนุชนาถ คําแสง

63072000826 นายณัฐวรุต ทองดี

63072000827 นางสาวณิชชาภัทร สารสิทธ์ิ

63072000828 นายเมธี ชุ+มหิง

63072000829 นางสาวภัทจีรา สุวรรณวงค�

63072000830 นายธีระศักด์ิ นาจําปา

63072000831 นางสาวอําพร ภักดีดร

63072000832 นายยุทธภูมิ เรืองบุญธรรม

63072000833 นายสุริยะ เหล+ากอเกษ

63072000834 นางสาวณรัชต�หทัย ทวีนิวัฒน�

63072000835 นายมงคลชัย บุญส+ง

63072000836 นางสาวพัชชา กองเพชร

63072000837 นางสาวนาเดีย วัฒนเวส

63072000838 นายฤทธิเกียรติ คนเก+ง

63072000839 นายพิชิต เขียนภักดี

63072000840 นายณัฏฐ�ธรัช เบ็ญจะมโน
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63072000841 นางสาวกรณิการ� ศรีอิ่ม

63072000842 นางสาวสุชาดา อินทวิเศษ

63072000843 นายคมกฤษณ� เอี่ยมจุ5ย

63072000844 นางสาวอรวรรณ จันพุฒ

63072000845 นางสาวนิตยา พ+วงไพโรจน�

63072000846 นางสาวกรกนก วงค�ผาบุตร

63072000847 นางสาวรฐา รฐากุลพงษ�

63072000848 นางสาวเอมอร ยงเสมอ

63072000849 นายอานุภาพ ทีทองแดง

63072000850 นายวิทวัส ทองแจ5ง

63072000851 นายวัชรพันธ� สุเนตร

63072000852 นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ�

63072000853 นางสาวจีราภรณ� พรมรัตน�

63072000854 นางกรกนก เรืองนาม

63072000855 นางสาวพิมพ�พิมล นบนุ+น

63072000856 นางสาวอรทัย ลือเลื่อง

63072000857 นายอลงกต หนองแพ

63072000858 นางสาวจารุวรรณ สิงห�คํา

63072000859 นางสาวเพชรดา พีระชัยรัตน�

63072000860 นางสาวญาณิศา ทรวงหิรัญ

63072000861 นางสาวกนกวรรณ แคล5วคลาด

63072000862 นางสาวปKยาภรณ� อินทร�อาสา

63072000863 นางสาววิไลลักษณ� ไชยอํามาตย�

63072000864 นางสาวธิดารัตน� คุณุรัตน�

63072000865 นางสาวกรกมล อินทร�น5อย

63072000866 นางสาวพนิดา ด5วงกลัด

63072000867 นายจตุรวิทย� เรืองเมือง

63072000868 นายมงคล ยอดดําเนิน

63072000869 นางสาวอภิรดี สืบญาติ

63072000870 นายต+อศักด์ิ จําปาโพธ์ิ
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63072000871 นางสาวพัชรินทร� เนตรนภาไพศาล

63072000872 นางสาวอชิรญา ไกรนารถ

63072000873 นายอดิศร วังแผน

63072000874 นางสาวฉัตรสุดา ชาตบุษปR

63072000875 นางสาวอาริสา สมบูรณ�พันธุ�

63072000876 นางสาวณัฐฐิญา ขุมโมกข�

63072000877 นายกิตติพงศ� เทศมงคล

63072000878 นางศศิประภา ศรีเชียงสา

63072000879 จ.ส.ต.หญิงสินินาถ เพ็งแจ+ม

63072000880 นายพรเทพ คําตGะ

63072000881 นางสาวสุภาพร พงษ�ไทยสงค�

63072000882 นางสาวอรทัย เฟUVองสุข

63072000883 นายวรโชติ คณิตรุ+งเรือง

63072000884 นางสาวปานเลขา วิสุทธิวรรณ

63072000885 นางสาวจันทิมา พ+วงพี

63072000886 นางจิราวรรณ เพ็ชรมีค+า

63072000887 นายภาณุพงศ� รางน5อย

63072000888 นางสาวน้ําทิพย� ไชยโชติ

63072000889 นายอารักษ� อุตราช

63072000890 นายวันชัย ใจพอ

63072000891 นางสาวนพวรรณ ฝอยจันทร�

63072000892 นางสาวนันท�นภัส คุณะดอย

63072000893 นางสาวนุศรา คลังสุวรรณ�

63072000894 นางสาวอรทัย แสงดี

63072000895 นางสาวสุปรียา ดําจับ

63072000896 นางสาวกนกพร พุฒิวิบูลย�

63072000897 นางสาวภัชฎาภรณ� แพงแก5ว

63072000898 นางสาวสุธารัตน� อิ่มสุวรรณ

63072000899 นางสาวนันทพร สังกรม

63072000900 นางสาวรัชนีย� พิมพ�จันทร�
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63072000901 นางสาวจาริณี ทองสมภรณ�

63072000902 นางสาวปLทพร แขกต5อย

63072000903 นายอัฐพงษ� นวนนางแย5ม

63072000904 นายทวีโชค หมากสุข

63072000905 นางสาวเจนจิรา กาตาสาย

63072000906 นางสาวนันทยา สัตยาอภิธาน

63072000907 นางสาวพัชราภรณ� กันพ5นภัย

63072000908 นางสาวสุมนา ปรางศรี

63072000909 นางสาวอรณิชา นิลจินดา

63072000910 นางสาวเชตะวัน เมืองหนองว5า

63072000911 นางสาวลัดดาวัลย� ประสงค�กิจ

63072000912 นายปพนกรณ� เสน+หา

63072000913 นางสาวอังคณา ภูเลี่ยมคํา

63072000914 นายศุภชัย สุดยา

63072000915 นางสาวสุพัตรา บัวแก5ว

63072000916 นายปรวุฒิ ศรีนวล

63072000917 นางสาวพัชรา บัวผัน

63072000918 นางสาวกนกภรณ� บุญทา

63072000919 นางสาวอารีรัตน� ศรีสุวรรณ�

63072000920 นายศราวุฒิ กุลโชติ

63072000921 นายธนโชติ มาอิ่น

63072000922 นางสาวนิภาวรรณ อารมณ�ชื่น

63072000923 นางสาวศิริลักษณ� ทองสุข

63072000924 นายณัฐพงษ� แพงชัยภูมิ

63072000925 นายสุนทร แสนโท

63072000926 นางสาวเจนจิรา นันทะ

63072000927 นางสาวจารุณี นุ+นโฉม

63072000928 นางสาวชนิดา เกิดโต

63072000929 นางสาวศรัญญา สิมาชัย

63072000930 นางสาวขนิษฐา กันสุข
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63072000931 นางสาวบัณฑิตา สมหมาย

63072000932 นางสาวอริสา ทํามิตา

63072000933 นายวิทยา ชายผา

63072000934 นางสาวศลิษา บุตรศรี

63072000935 นางสาวอัญนิสา ธรรมเนียม

63072000936 นางสาวพันธิตรา เชื้อบุญมี

63072000937 นางสาวศยามล โตสัมฤทธ์ิ

63072000938 นางสาวปนัดดา ไผ+โสภา

63072000939 นางสาวสิตานันท� ศรีวิชัย

63072000940 นางสาวธิติมา พุฒหอม

63072000941 นางรุ+งนภา แหขุนทด

63072000942 นางสาวมนัสนันท� เเจ+มมาลีรัตนา

63072000943 นายกิตติศักด์ิ ปานสุวรรณ

63072000944 นางสาวณัฐนรี วิวัฒน�วานิช

63072000945 นางสาวปKยนุช วงค�บุรุษ

63072000946 นางสาวปวีณา อินทะเรืองรุ+ง

63072000947 นางสาวนันทินี เดชชัยอมร

63072000948 นางสาวจิราภรณ� บุญโส

63072000949 นางสาวชัญญาณัฏฐ� สถิตย�ม่ัน

63072000950 นางสาวเกศรินทร� กุศลครอง

63072000951 นายศุภกร มาวงษ�

63072000952 นางสาวณัฐยา พฤทธิพงษ�

63072000953 นายวัชระ พรหมสิทธ์ิ

63072000954 นายภัคพล ภักดีสอน

63072000955 นางสาวนภัสสร แก5วใหญ+

63072000956 นางสาวนุชนาฎ เฟUVองเกษม

63072000957 นายพชร ถนอมพันธ�

63072000958 นายพงษ�พันธ� ย้ิมใจบุญ

63072000959 นางสาวศิรมล ภาษี

63072000960 นายพรเทพ พรมประเสริฐ
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63072000961 นายเอกวัตร มีผล

63072000962 นายวัชระ คําศรี

63072000963 นางสาวอนุศรา กสาบสัน

63072000964 นางสาวพนิตตรา กาหลง

63072000965 นายนัทธมน สําราญนิช

63072000966 นางสาววิภาวรรณ ศิริภักดี

63072000967 นายดํารงค� ชายเกิด

63072000968 นางสาวทยิดา ศรีบุญเรือง

63072000969 นายพิสิษฐ� ภูสิตตา

63072000970 นายณฐพล อุษณีษ�พันธุ�

63072000971 นางสาวคณึงนิตย� ด5ามภูเขียว

63072000972 นางสาวใหม+นริน มีมานะ

63072000973 นายอลงกรณ� ศรีเฟUVอง

63072000974 นางสาวอัจฉรา ปาด5วง

63072000975 นายนนทกร ชัยศิลา

63072000976 จ+าสิบตรีรักไทย เหล+ามาลา

63072000977 นางสาวอรยา อุ+นเรือน

63072000978 นางสาวอัมรา แย5มชู

63072000979 นายสาทิส แสงจรัส

63072000980 นายภานุพงศ� แสงจํารัส

63072000981 นางสาวเสาวลักษณ� เขียวต้ัง

63072000982 นางสาวสุภากร ขันเหลา

63072000983 นางสาวปานปรียา บุญศรี

63072000984 นางสาวมาลัย ธรรมชาติ

63072000985 นางสาวสนธยา สุวรรณรัตน�

63072000986 นางสาวรพีพร มหรรณพ

63072000987 นายขจรศักด์ิ เขินอํานวย

63072000988 นางสาวธมลวรรณ กูรมะสุวรรณ

63072000989 นายชนะ จ่ันเพ็ช

63072000990 นางสาวเสาวคนธ� โตเงิน
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63072000991 นางสาวพารินทร� รุ+งเรืองนุกุลกิจ

63072000992 นางสาวอิชยา เจนจัดการ

63072000993 นางสาวสุภาวิดา กุลลาว

63072000994 นายมานิตย� รุณพงษ�

63072000995 นายวันเฉลิม พูลแสง

63072000996 นายวรวัฒน� ไชยโส

63072000997 นางสาวสุนิศา จันทแสง

63072000998 นายเทียนทอง สุขแจ+ม

63072000999 นายธนกร คําอุดม

63072001000 นายนราธิป กระจ+างธรรม

63072001001 นางสาวนภากานต� ภูเต5าสูง

63072001002 นางสาวน5อมจิตต� จุลเดช

63072001003 นางสาวโศรยา โกษาจันทร�

63072001004 นางสาวนิตติญา พลเย่ียม

63072001005 นางสาวนันทินี สาครพานิช

63072001006 นางสาวภรณ�สุดา เกษสุดาภรณ�ศักด์ิ

63072001007 นางสาววรรณภา เกษหอม

63072001008 นางสาวเมทิตา พรมปาวงศ�

63072001009 นายวิทวัส ทัศนา

63072001010 นางสาวกมลฉัตร ถาน5อย

63072001011 นางสาวศศิพร ทองดี

63072001012 นายประวิทย� ศรีสวัสด์ิ

63072001013 นายอภิวัฒน� วงค�ชัย

63072001014 นางสาวจิตกัลยา แหล+งวัฒนา

63072001015 นางนุชนาฏ สารถี

63072001016 นางสาวสุพรรณษา จันทร�กล5า

63072001017 นายอลงกรณ� เก๋ียงคํา

63072001018 นางสาวธัญชนก มาพงษ�

63072001019 นายอัตราพล ตุ5ยสืบ

63072001020 นางสาวชุติมา ทองคําพันธุ�
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63072001021 นางสาวจิรพรรณ สะหะมัน

63072001022 นางสาววารีทิพย� บุญประเสริฐ

63072001023 นายมงคล แก+นกุล

63072001024 นายกิติภัทร� ทองเย็น

63072001025 นางสาววิลาสินี จันทร�ข5อน

63072001026 นางสาวอารีย� ไชยพันธ�

63072001027 นางสาวเกศสุดา บุญลอย

63072001028 นางสาวนงนุช บุสดี

63072001029 นางสาวจารุณี เสียงเพราะ

63072001030 นายธีรเดช อยู+กรุง

63072001031 นางสาววราพร แปรงทอง

63072001032 นางสาวหนึ่งฤทัย เสกวงษา

63072001033 นางสาวสกาวเดือน พลากุล

63072001034 นางสาวศิริลักษณ� บุญศิริ

63072001035 นางสาวสุจิตรา เสือน5อย

63072001036 นายศุกล นพิมพาภรณ�

63072001037 นางสาวนิจจารีย� วอทอง

63072001038 นายสมเกียรติ ศรีวิลัย

63072001039 นางสาวปKยะภรณ� ช+วยทอง

63072001040 นายประลอง พาพันธุ�

63072001041 นางสาวแววดาว หลิวสุวรรณ�

63072001042 นายเด+นชัย ชื่นโคกสูง

63072001043 นางสาวใกล5รุ+ง อิ่มหิรัญ

63072001044 นายเอกรัฐ ทสามล

63072001045 นางสาวปภสรา ไชยแก5ว

63072001046 นางสาวศิริพร มิตสะมากร

63072001047 นายอดิศร คําผล

63072001048 นางสาวจิราภรณ� ศรีสวัสด์ิ

63072001049 นางจิราพร ชายผา

63072001050 นางสาวรสสุคนธ� จุลหอม
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63072001051 นางสาวอภิรดี อินคําน5อย

63072001052 นางสาววรุณีย� วงค�จันทร�เรียง

63072001053 นายธีรวัฒน� ณัฐเกียรติกร

63072001054 นายสุรัช แท+นงาม

63072001055 นางสาวอทิตยา ฉ+างฉาย

63072001056 นางสาวณุธิตา โพงไชยราช

63072001057 นายจักรพันธ� พารมณีเจ็ดริ้ว

63072001058 นายวิทวัส แตงมณี

63072001059 นางสาวพิมพ�ศิริ อังคะหิรัญ

63072001060 นางสาวลลิตา ฐิตานนท�

63072001061 นางสาวชนัญชิดา รินฤทธ์ิ

63072001062 นายณฐภัทร อินรัตตน�

63072001063 นางสาวสร5อยยุพิน บุญยัสสะ

63072001064 นางสาวน้ําผึ้ง ปรีปาน

63072001065 นางสาวสุนารี คําใบศรี

63072001066 นางสาวกมลเนตร ไกรทัศน�

63072001067 นายธาดา ประเสริฐโส

63072001068 นางสาววรรณนิภา รัตนศิริ

63072001069 นางสาวกุญพิภัคก� พรหมเช็ค

63072001070 นางสาวญาณภัทร แสงเพ่ิม

63072001071 นายพชร บรรพตพิทักษ�

63072001072 นางสาวสุนิตา ทิพพันธ�

63072001073 นางสาวนฤมล ฉุยฉาย

63072001074 นายชัยรัตน� ฝLงนิล

63072001075 นางสาวอุไรรัตน� บุญยง

63072001076 นายกิตติธัช ทิน+าน

63072001077 นางสาวพิทยา พาแก5ว

63072001078 นายโกวิท แก5วมูล

63072001079 นายภูวริศ จรัสวงค�มณี

63072001080 นางสาวกนกวรรณ ปล5องเงิน
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63072001081 นายธนิน พวงมณี

63072001082 นายศุภณัฐ อรุณรัศมี

63072001083 นายภูวดล เณรชู

63072001084 นางสาววันเพ็ญ ศรีผ+อง

63072001085 นายอภิวัฒน� พันธุ�ชื่น

63072001086 นายกีรติ ราชฤทธ์ิ

63072001087 นางสาวอรวรรยา บุญมาก

63072001088 นายนุติพงษ� สูงงาม

63072001089 นางสาวกานต� สามมาน

63072001090 นางสาวศรีรวรรณ โผยเขียว

63072001091 นายพงศธร ตรีวงค�

63072001092 นางสาวศรินทิพย� เทพกระโทก

63072001093 นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชบัณทิตย�

63072001094 นางสาวสายทิพย� แก5วรุ+งเรือง

63072001095 นายทิวานนท� ช+วยเมือง

63072001096 นางสาวสุรัตนดา บุญมี

63072001097 นางสาวชลัมพร จันทร�เรือง

63072001098 นายระพีพัฒน� มาศิริ

63072001099 นายพงศ�รพี อัศวจิโรภาส

63072001100 นางสาวแสงอรุณ พวงย5อย

63072001101 นางสาวเกตุกนก รุ+งสันเที้ยะ

63072001102 นางสาวชฎาพร ยาวิชัย

63072001103 นางสาวกรานต�ฤดี ธิชัย

63072001104 นายศรัณย� บุตรดา

63072001105 นายอุทัย โพธ์ิสุวรรณ

63072001106 นางสาวจิตติมา เคนกุล

63072001107 นางสาวจินตนา สุวรรณบุผา

63072001108 นายทศภณ ดวงพร

63072001109 นายนัฐพล ชื่นแช+ม

63072001110 นางสาวอภิญญา สวัสด์ิสุข
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63072001111 นางสาวณัฐชา กมลวัฒนา

63072001112 นางสาวเสาวลักษณ� คําเพ็ชร

63072001113 นายเนติพงษ� โพธ์ิขาว

63072001114 นางสาวจิรพร ผิวทอง

63072001115 นายเอกพงศ� บุญสุข

63072001116 นายปLญญา ชัยยะมาคํา

63072001117 นายชีวินทร� ยอดแก5วขาว

63072001118 นางสาวรัชฎาภรณ� ภู+พูล

63072001119 นางสาวณภษร สุวรรณโณ

63072001120 นางสาวฐิตาพร ประกอบดี

63072001121 นางสาวโยษิตา หิรัญศรี

63072001122 นางสาวสุริวัลย� สุภาพันธ�

63072001123 นางสาวธัญวรรณ คันธมาลา

63072001124 นางสาวรุ+งนภา เวสสะประวีณวงศ�

63072001125 นางสาวศิริญา บุญสินชัย

63072001126 นางสุกัลยา บุญมา

63072001127 นางสาวจุฑามาศ ศุขเจริญ

63072001128 นางสาวอลิษา เฉลิมชัย

63072001129 นางสาวอุษณีย� วงศ�สุวรรณ�

63072001130 นางสาวกาญจนา อาวาส

63072001131 นายธนบูรณ� ปKดจะยัง

63072001132 นางสาวธัญญ�นิรชา งอกผล

63072001133 นางวาทินี วิพัฒน�ครุฑ

63072001134 นายณัฐพล เหมือนพลอย

63072001135 นายธนศักด์ิ พูลชนะ

63072001136 นายวันชนะ ใจสงัด

63072001137 นางสาวสุชาดา ทาระมล

63072001138 นางสาวกมลชนก สงวนศรี

63072001139 นางสาวจิดาภา สมจิตร

63072001140 นางหนึ่งฤทัย มาหา
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63072001141 นางสาวเกศริน เมืองที่รัก

63072001142 นายนัทธพงศ� บูรณพันธ�

63072001143 นายวรวุฒิ ชูเพ็ง

63072001144 นางสาวกัลทลิดา เฟUVองฟอง

63072001145 นายปKยะวัติ บุญเต็ม

63072001146 นางสาวปวีณา ศิลาภานุวัฒน�

63072001147 นายปราโมทย� คําวัง

63072001148 นายภุมรินทร� พุธซ5อน

63072001149 นายนาวาวีย� นิยมเดชา

63072001150 นางนพรัตน� บํารุงญาติ

63072001151 นางสาวพรพิมล แก5ววิไล

63072001152 นางสาวเจนจิรา แตงจีน

63072001153 นางสาวกชพรรณ สิงห�มณี

63072001154 นางสาวจุฑารัตน� อินอุไร

63072001155 นายนฤเบศ ปานกลาง

63072001156 นางสาวสุพิชชา เเก5วหนู

63072001157 นางสาววิชญาพร ศิริคําใส

63072001158 นายจิวานนท� เวชกิจ

63072001159 นายสหรัฐ มาลาสุวรรณ

63072001160 นายกฤติพงษ� โกสาแสง

63072001161 นางสาวบังเอิญ กองลี

63072001162 นายคมสัน กันแสง

63072001163 นายวุฒิชัย อุ+นใจ

63072001164 นายธนพงษ� ศรีแสน

63072001165 นางสาวพัณณ�ชิตา เทพสวัสด์ิ

63072001166 นางสาวบริมาส แจ+มเจริญ

63072001167 นางสาวพรทิพย� โอสถพรหมมา

63072001168 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศศิธร

63072001169 นางสาววีรดา พุ+มพวง

63072001170 นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง
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63072001171 นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ

63072001172 นางสาวยุพา กาฬภักดี

63072001173 นางสาววัชราพร โภชะเจริญ

63072001174 นายวรเวสส� เลิศฤทธ์ิมหาชัย

63072001175 นางสาวดวงณฤมล สืบสวน

63072001176 นายสุภลักษณ� ชูกะนันท�

63072001177 นางสาวชุลีพร จัดเขตรกรณ�

63072001178 นางสาวศิริพร เข็มเพ็ชร

63072001179 นางสาวณัฐณิชา แก5วก่ิง

63072001180 นางสาววิชชุดา แก+นเพ็ชร�

63072001181 นายอภิเษก วงษ�อ5าย

63072001182 นายสหนันท� เศษโถ

63072001183 นางสาวธิดารัตน� บุรัมพา

63072001184 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณรังษี

63072001185 นายจีรัชญ�สรรค� สาน้ําอ+าง

63072001186 นางสาวรุ+งทิพย� แก5วเนตร

63072001187 นางสาวณัฐณรินทร� ขจรจิตรานนท�

63072001188 นางสาวธิดาศรี อินธิบุตร

63072001189 นางสาวศุภาพร จริยามา

63072001190 นางสาวสุนิดา อิ่มใจ

63072001191 นางสาวรินทร�ดา สุนทะวงค�

63072001192 นางสาวนพรัตน� ภูกาบเพชร

63072001193 นางเนตรนภา แสงประดับ

63072001194 นายวิระ ทัดสี

63072001195 นางสาวอรสา รอดทรัพย�

63072001196 นางสาวณัฐธนิกา โพธ์ิทอง

63072001197 นางสาวเบญจวรรณ พูลพ+วง

63072001198 นายสราวุธ สุทธการ

63072001199 นายพีระพงษ� อินทร

63072001200 นายทิวากาล วงค�ชัย
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63072001201 นายณัฐพล อ+างแก5ว

63072001202 นางสาวฑิฆัมพร เจริญวัฒนมงคล

63072001203 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณพัฒน�

63072001204 นางสาวประภาสิริรัตน� บรรเทาทุกข�

63072001205 นางสาวภัชรพร ละครท5าว

63072001206 นางสาวเครือวัลย� สมบุญ

63072001207 นางสาวกิติญา งามจันทร�

63072001208 นายคมสันต� เทียมฐานะ

63072001209 นางสาวธนภรณ� จ+าชัยภูมิ

63072001210 นางสาวปณัดดา ต+อพิมาย

63072001211 นายปKยะพงษ� ปKงเมือง

63072001212 นางสาวพัณณิตา วิจาอ5าย

63072001213 นายทรงชัย แสงอรุณ

63072001214 นางสาวหทัยวรรณ อุ+นคํา

63072001215 นางสาวสศิมาส เรศสันเทียะ

63072001216 นายปภังกร ขําเปPย

63072001217 นายนิธิโรจน� เจริญอภิโรจน�

63072001218 นางสาวดวงฤดี พิมอุทา

63072001219 นางสาวภิญญดา คิดดี

63072001220 นายธํารงค�วิทย� พรมมัณธุ�

63072001221 นางสาววรรณมณี มูลม่ัง

63072001222 นางสาวกนิษฐา พรมที

63072001223 นางสาวชุติมา แหวนเงิน

63072001224 นางสาวศศิประภา ขําวงศ�

63072001225 นางสาวมิณติรา สิงหาแก5ว

63072001226 นางสาวศุภร พรมเปPVยม

63072001227 นายอนุวัฒน� ฉ่ัวศรีวงษ�

63072001228 นายอภิสิทธ์ิ ฮอนคาเนน

63072001229 นางสาวสุพัตรา กุรกนก

63072001230 นางสาวอรพรรณ เขียวดี
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63072001231 นายพรพจน� แสงสี

63072001232 นางสาววันวิสา สุวรรณะ

63072001233 นางสาวอุทุมพร คํามี

63072001234 นายธนอนันต� กาญจนโชคอนันต�

63072001235 นางสาวปภาวดี สนโสม

63072001236 นางสาวฐิตินันท� ลาพันธุ�

63072001237 นายอัษฎาวุธ ใจสงบ

63072001238 นางภูริวัจน� พุทธิบุณยสิทธ์ิ

63072001239 นางสาวอรณี ภารพันธ�

63072001240 นางสาวฺปKยวรรณ รัตนวงศ�

63072001241 นายชนะ โทแก5ว

63072001242 นางสาวหัทยา คงเทศ

63072001243 นางสาวกุลธิดา คุ5มม+วง

63072001244 นางสาวปณาภรณ� ทิวเกษม

63072001245 นางพนิดา เฉยฉิว

63072001246 นายภานุพงศ� บุญญเขตต�

63072001247 นางสาวภาวิณี ลาวัลย�

63072001248 นางสาวทุติมา ดวงตา

63072001249 นายอานนท� พลเดช

63072001250 นางสาวพัสชนันท� ดวงแก5ว

63072001251 นายอนุชิต ประกันทะ

63072001252 นางสาวอรพิน น5อยวังฆัง

63072001253 นางสาวชนากานต� ธงสันเทียะ

63072001254 นายอนุสรณ� สิตานนท�

63072001255 นางสาววิภา บุญนาค

63072001256 นางสาวปนิดา ดีวังโพน

63072001257 นางสาวนิชธาวัลย� หม่ืนโฮ5ง

63072001258 นางนิตยา ฉิมพลี

63072001259 นางสาวอรณิชา มีทรัพย�ม่ันคง

63072001260 นายทรงชัย จ่ันเพ็ช
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63072001261 นางสาวสุพรรณณี จอมจักร

63072001262 นางสาวอนุสรา ศรีโพธ์ิ

63072001263 นายไพรัตน� ศิริ

63072001264 นายสารินทร� สุขมา

63072001265 นายวรายุทธ บุญโยธา

63072001266 นางสาวอุทัยรัตน� มุสิกวรรณ�

63072001267 นางสาวอรุณศรี สีกลิ้ง

63072001268 นายกันตินันท� ช+วงกลาง

63072001269 นางสาวขวัญฤทัย วงรอบ

63072001270 นางสาวณัฐชยา ธรรมวัตร

63072001271 นายอิทธิชัย หงษ�หนึ่ง

63072001272 นายวิวัฒน� ทองเพชร

63072001273 นายวรพล อิ่มสมบัติ

63072001274 นางสาวจุฬารัตน� ยวนยี

63072001275 นางสาวนัฐชา แพ+งแสง

63072001276 นางสาวนรินทร รูปละออ

63072001277 นางสาวรุ+งกานต� เหว+าสําเนียง

63072001278 นางสาวอินทุอร อินทะ

63072001279 นางสาวจิตรลดา บุญไทย

63072001280 นางสาวระพีพัฒน� แพนลา

63072001281 นายจิรวัฒน� มูลโมกข� 

63072001282 นายยุทธนา ผาน้ําคํา

63072001283 นางสาวน้ําฝน เชียงคะ

63072001284 นางสาวศิโรรัตน� พิทักษ�ญาติ

63072001285 นายศุภโชค พันธุ�สุข

63072001286 นายภานุทัต เปลี่ยนเอก

63072001287 นางสาวประกายดาว นพเกิด

63072001288 นางสาวชุติภา สุกใส

63072001289 นางสาวชนิดาภา วงศ�จ\า

63072001290 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีเพชร
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63072001291 นายภคิน นรเศรษฐโชค

63072001292 นายสันติชัย บับพาน

63072001293 นางสาวณัฐสุดา ปKนตาปวง

63072001294 นายสุทธิพล มะกะระธัช

63072001295 นายวุฒิพงษ� นิลวรรณ�

63072001296 นายชิษณุพงศ� พฤกษากิจ

63072001297 นายเจษฎา รัตนพิบูลย�

63072001298 นางสาวสุภาพร การก่ิงไพร

63072001299 นางสาวพัชสนันท� พรชนะธนมาศ

63072001300 นางสาวณิยากรณ� ภูกองสังข�

63072001301 นายกฤษณะ ปานสุข

63072001302 นางสาวศิศิรา สําเริงราช

63072001303 นายปภาวิชญ� ดีล5น

63072001304 นายเอกรินทร� สุโพธ์ิแก5ว

63072001305 นายชาญณรงค� ยินดีสุข

63072001306 นางสาวญานิกา มุ+งกรอกกลาง

63072001307 นางสาวนราวดี ตะมิน

63072001308 นายวายุส� ฮวดใช5

63072001309 นางสาวจิดาภา ยศวินเดชา

63072001310 นางสาวสุธิชา คุ5มภัย

63072001311 นายศรายุทธ สุขอ่ํา

63072001312 นางกชพรรณ จันทร�สุข

63072001313 นางสาวพรรษา ถนอมแนบ

63072001314 นางสาวนันทิกานต� สุพร

63072001315 นางสาวจิราภรณ� สุพรรณภูวงษ�

63072001316 นางสาวดารณี จันทร�มน

63072001317 นายธนพล ม5าทอง

63072001318 นายนพฤทธ์ิ แก5วสีคร5าม

63072001319 นายเกรียงไกร แก5วบุตรดี

63072001320 นางสาวสุภรัตน� สุพะนัต
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63072001321 นางสุรีรัตน� บุญเย็น

63072001322 นางสาวอุบลวรรณ ศรีเสง่ียม

63072001323 นางสาวนัฐถา เจริญผล

63072001324 นางสาวสุทธิตา วงศ�ปKนคํา

63072001325 นางสาวอนุตตรีย� ปราบปราม

63072001326 นายณัฐพล ป`องสลัด

63072001327 นางสาวประภากมล ศรีมูล

63072001328 นางสาวพลอยสิริน สุคันธารุณ

63072001329 นายภาณุวัฒน� ศรีหาบัณฑิต

63072001330 นายพายุ ไวแพน

63072001331 นางสาวยุภาพร วิเชียรดี

63072001332 นางสาวกมลวรรณ เวียงนนท�

63072001333 นางสาวปาณิสรา ยอดเพ็ชร

63072001334 นายประภาส วังสมอ

63072001335 นายอัณณพ เลิศสันติคุปต�

63072001336 นางสาวธันญารักษ� สวนนิถา

63072001337 นางสาวภัทราวดี เพ็ชรสันทัด

63072001338 นางสาวนัตติยา หอยสังข�

63072001339 นางสาวอําพรรณ ใจเย็น

63072001340 นายสุรพัศ จันทโชติ

63072001341 นางสาวพรพิมล พิมพ�สวัสด์ิ

63072001342 นางสาวบูชิตา โภชะเจริญ

63072001343 นายธนวัฒน� เนินกลาง

63072001344 นางสาวจุฑาทิพย� ระลิ่ว

63072001345 นางสาวสุวนันท� ปู^กัน

63072001346 นางสาวสาลินี พูลจันทร�

63072001347 นางสาวศรีวิบูรณ� เพ่ิมญาติ

63072001348 นายสิทธิชัย สหายา

63072001349 นางสาวศุภลักษณ� จําปP

63072001350 นางสาวปLทมา วีระพันธ�
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63072001351 นางสาวภานุมาศ วงค�ใหญ+

63072001352 นายสิปปกร จันทร�เรือง

63072001353 นางสาวสุภาภรณ� ผลสุข

63072001354 นางสาวปKยะรัตน� คล5ายสุบรรณ�

63072001355 นางสาวสุพิชฌาย� แจ5งจํารัส

63072001356 นางสาวปภาวดี ธวัชนโรดม

63072001357 นางสาวอาจารี คอมสูงเนิน

63072001358 นางสาวชุติกาญจน� แก5วลา

63072001359 นายบริบูรณ� กิจอุดม

63072001360 นางสาวอุษาวดี เอี่ยมละออง

63072001361 นางสาวสราญรัตน� ฮาดสม

63072001362 นางสาวปLทมา มะโหรา

63072001363 นางสาวสุนีย� จันแดง

63072001364 นางสาวปารณีย� ลาภเงินเฉลิม

63072001365 นางสาวดลยา ศรีสาย

63072001366 นายวันชัย อินทวงค�

63072001367 นางสาวประภาภรณ� ถ่ินวิมล

63072001368 นายสาธิต กันทะวงศ�

63072001369 นายกิตติคุณ หนูสอน

63072001370 นางสาวจีรพร แซ+เฮ5อ

63072001371 นางพัชรินทร� สิงห�ทองห5าว

63072001372 นางสาวอิสรียา ภูสิมมา

63072001373 นางสาวปLญจพร ปรองดอง

63072001374 นายภัทระ ฉิมลี

63072001375 นายธีรยุทธ สุขเกษม

63072001376 นางสาวนาตาชา ทองดี

63072001377 นายกันต�กวี อยู+สุข

63072001378 นายปKยภัฏ พัตภักด์ิ

63072001379 นางสาวกันยกร ยืนยงนาวิน

63072001380 นางสาวสรัญญา ปานทุ+ง
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63072001381 นางสาวสุนิษา ครองราช

63072001382 นางสาวนิสากร แกล5วเกษตรกรณ�

63072001383 นายชิษณุพงษ� จู+คําสี

63072001384 นายอธิปLตย� สุดดีพงษ�

63072001385 นายสมชาติ มอญเก+า

63072001386 นางสาวเบญญาภา เปรมผล

63072001387 นางสาวภาวรินทร� ทุมวงษ�

63072001388 นายสหรัฐ ย้ิมสายคํา

63072001389 นางสาวรัชนีวรรณ ไทยเกิด

63072001390 นายพิรภพ พิมพาเรือ

63072001391 นายอาธร ศักด์ิศรี

63072001392 นางสาวสุดาภรณ� สังข�กร

63072001393 นางสาวภาวิตา กายบุตร

63072001394 นางสาวชลธิชา ฉิมสกุล

63072001395 นายวีระพล แสงชวลิตร

63072001396 นายตะวัน บําเพ็ญทาน

63072001397 นางสาวดุสิตรา ชาญพาณิชย�

63072001398 นางสาวนะริกา ทิงาเครือ

63072001399 นางสาวราตรี บุญญาภา

63072001400 นางสาวสุธีรา ผัดคํา

63072001401 นายอภิสิทธ์ิ พงษ�พูล

63072001402 นางสาวขนิษฐา จันตา

63072001403 นายเกียรติศักด์ิ วงค�ตา

63072001404 นางสาวเขมนิจ นิ่มนวล

63072001405 นางสาวชนากานต� บังคม

63072001406 นางสาวหนึ่งฤทัย อ+อนทอง

63072001407 นายมงคล วิญญาสุข

63072001408 นางสาวนารีนาถ พิมพา

63072001409 นายภาณุวัฒน� สอาดรัตน�

63072001410 นางสาวฐิติมา โฉมศิริ
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63072001411 นางสาววิภา สุมาลี

63072001412 นายขวัญชัย ฉาบไธสง

63072001413 นายมนูญ จินะราช

63072001414 นายสุภฤกษ� บํารุง

63072001415 นายคณิน ตุงคะเสน

63072001416 นางสาวกรัญญ�กรณ� โชติเธียรธนดล

63072001417 นางสาวสาคร มาตรโคกสูง

63072001418 นางสาวจารุวรรณ อินจรัญ

63072001419 นางสาวศิริรัตน� ยังวารี

63072001420 นางสาววิชุดา โยธาจันทร�

63072001421 นางสาวธีรพร พุฒิอาภากร

63072001422 นางสาวจิราทิพย� หม่ืนบุญตัน

63072001423 นายปฎิภาณ ปLญญา

63072001424 นางสาวกาญจนา อิ่นมะโน

63072001425 นางสาวกอบแก5ว วิยะรันดร�

63072001426 นางสาวเขมลาวัณย� สุนิรันดร

63072001427 นายนราศักด์ิ ขันคํานันตGะ

63072001428 นายคงศักด์ิ กิมซัว

63072001429 นางสาวเกตุมณี ขุลิเทา

63072001430 นายทรงกรด กอผล

63072001431 นางสาวดลณดา ต๋ันประเสริฐ

63072001432 นายวารินทร� เกียรติวนากุล

63072001433 นางสาวศิรประภา เมืองมา

63072001434 นายคนึง โมฆรัตน�

63072001435 นางสาวจุฑามาศ สวนสง+า

63072001436 นางสาวเกศสุดา แสงกล5า

63072001437 นางสาววชิภาภรณ� เปล+งจํารัส

63072001438 นายนพดนัย วงศ�นาค

63072001439 นายภูวดล เกวี

63072001440 นางสาวปKยดา กันหา
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63072001441 นางสาววัลวิภา ผลาเกษ

63072001442 นางสาวสมพร กันทา

63072001443 นายวัชรากร เขมะสุข

63072001444 นายปLณณวัฒน� จันสมดี

63072001445 นางสาวกรพัชรา หูเขียว

63072001446 นายจีระศักด์ิ นงนุช

63072001447 นางสาวรุ+งนภา ใบมาก

63072001448 นายกิตติพงศ� สุวรรณรัตน�

63072001449 นางสาวอรวรรณ ฟองวารินทร�

63072001450 นายธนกาญจน� มณีชัย

63072001451 นางสาวอุมาวดี ไชยดํา

63072001452 นางสาวกฤษณภร ธรรมกูล

63072001453 นายวรทัศน� นาคปKVน

63072001454 นายจงรัก ดีสระวินิจ

63072001455 นางสาวนิศากร เนียมแก5ว

63072001456 นางสาวมานิสา บุญมาก

63072001457 นายวิจักษณ� รอดอ+อง

63072001458 นางสาวอรุณี วงษ�ภู+

63072001459 นายณัฐดนัย ยะกุล

63072001460 นางสาวสุทธิดา เกษมสิทธ์ิ

63072001461 นายเจตน�สฤษฎ์ิ จันอบ

63072001462 นายนพดล ทองคําโอ5ง

63072001463 นางสาวสาวิตรี สํารวมจิตร

63072001464 นางนิรัชพร พลละคร

63072001465 นางสาวมนัญชยา กาบสลับ

63072001466 นายภาณุพงศ� ศิลปสธรรม

63072001467 นางสาวกิตติยา การบรรจง

63072001468 นางสาวณัฐริณี กันทา

63072001469 นางสาวปLทมวดี ช+างจัตุรัส

63072001470 นายกฤษฎา นวลนิ่ม
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63072001471 นางสาวยุวพร แดงสุก

63072001472 นางสาววิสา ศรีดัน

63072001473 นางสาวปวีณา กาศก5อง

63072001474 นางสาวปKยะนุช เหมือดมาลา

63072001475 นายกมลลักษณ� มีบุญ

63072001476 นายณัฐนันท� ทรัพย�ขํา

63072001477 นางสาวรัตนา สุขสวัสด์ิ

63072001478 นางสาวผกามาศ สุวรรณฉัยยา

63072001479 นางสาวสุพิชชา คิดการงาน

63072001480 นางสาวณัฐริกา พูลบุญ

63072001481 นายวรปรัชญ� เซแก5ว

63072001482 นายคณพัฒน� จันทนา

63072001483 นายอภิชาติ จันทรานนท�

63072001484 นายธนกร สมบูรณ�ดี

63072001485 นางสาวนภัสวรรณ จิระวรรณา

63072001486 นางสาวสุภชา พลชํานาญ

63072001487 นางสาวสุจิตรา ทองอิ่ม

63072001488 นางสาวเรืองรดา ชลากร

63072001489 นางสาวกรกันยา กุสะรัมย�

63072001490 นายนิตินัย จันทะ

63072001491 นางสาวนวลฟOา ผดุงโชค

63072001492 นายธนกฤต เนตรเหมือนทิพย�

63072001493 นายเจษฎาพล คนสูง

63072001494 นางสาวสมศิริ จิตระโภชน�

63072001495 นางสาวประภัทรศิริ สุริวงษ�

63072001496 นายกัมปนาท โพธ์ิจันทร�

63072001497 นางสาวฐิติรัตน� จันมณี

63072001498 นางสาววราภรณ� สุนทรนาวี

63072001499 นายพรภวิท จันทร�หอม

63072001500 นางสาวปภัสษร เตชะสาย
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63072001501 นางสาวณัฐพร แท+นมณี

63072001502 นางสาวธนัชพร แจ+มผล

63072001503 นางสาวณัชชา บุญลาภ

63072001504 นายประสิทธ์ิเพชร สิทธิวิชัย

63072001505 นางสาววาสนา แก5วสําโรง

63072001506 นายณพฤทธ์ิ โอวาท

63072001507 นางสาวขนิษฐา อารีพล

63072001508 นางสาวฐิตาภา สัมพันธ�ไพศาล

63072001509 นางสาวกมลทิพย� อาจราญ

63072001510 นายรัชพล หิรัญกนกโชติ

63072001511 นายกนกพล จิตใจ

63072001512 นายสมโชค กลิ่นแจ+ม

63072001513 นางสาวเจนจิรา เลิศสุวรรณ

63072001514 นางสาวชื่นกมล ธนูทอง

63072001515 นายสุรกิต เพชรหิน

63072001516 นายวุฒิวัย มณีวงษ�

63072001517 นางสาวปKยะมาส ธรรมใจ

63072001518 นางสาวสิริกร บริบูรณ�

63072001519 นายญาณินทร� ชูสุดรักษ�

63072001520 นายกฤษณพล เดชมงคล

63072001521 นายวีรศักด์ิ วุฒิเดช

63072001522 นายพิพัฒน� คงนวล

63072001523 นายนิรันดร� จันทร�หอม

63072001524 นางสาวศิริลักษณ� ย้ิมรักญาติ

63072001525 นางรักษิณา ใจเย็น

63072001526 นางสาวน้ําฝน กลิ่นประทุม

63072001527 นายอนุพันธ� อ+อนนิ่ม

63072001528 นายมนตรี มณีแสง

63072001529 นางสาวปKVนกมล วรรัตน�

63072001530 นางสาวรจนา บุญยะหยี
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63072001531 นางสาวอินทิรา ทิพย�รัตน�

63072001532 นางสาวกิติยา ตันกาบ

63072001533 นางสาวอาทิติยา เหมสมิติ

63072001534 นางสาวกานดาภร อินทร�ศร

63072001535 นางสาวนันทยา นารี

63072001536 นางสาวอารีรัตน� สระแก5ว

63072001537 นางสาววิภาพร ปLญญาวัย

63072001538 นายชนาธิป คําแหง

63072001539 นายบุญญฤทธ์ิ นวนขนาย

63072001540 นางสาวปวีญา พรวาปP

63072001541 นางกมนทรรศน� ทวีชัย

63072001542 นายวันชัย ที่รัก

63072001543 นางสาวกิติยา ปราบปรี

63072001544 นางสาวสยุมพร ล5วนรัตน�

63072001545 นางสาววิไลวรรณ จันทร�สนิท

63072001546 นายณัฐพล ชัยยศ

63072001547 นายสุกฤษฎ์ิ วิวัฒนะ

63072001548 ว+าที่ร5อยตรีหญิงชุติมา กลั่นปาน

63072001549 นายกฤติกา งามระเบียบ

63072001550 นางสาวรุจิรา งามมาก

63072001551 นายจักรกฤษณ� เขจร

63072001552 นางสาวนริศรา บัวงาม

63072001553 นางสาวนฤมล อ5นชาลี

63072001554 นางสาววรรณภาพร ปลีนารัมย�

63072001555 นางสาวชนาภา สุขสวัสด์ิ

63072001556 นางสาวสุภัสสรา ฤทธ์ิเลิศ

63072001557 นายโชติกานต� ด5วงอุบล

63072001558 นายนันถพล พันธ�ก่ิงทิพย�

63072001559 นางสาววราภรณ� นุทธนู

63072001560 นายบุญวัตต� หอมประสิทธ์ิ
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63072001561 นายณัฐวัฒน� บํารุงใจ

63072001562 นางสาวมัทรี วิลัยศิลปR

63072001563 นายจักรกฤษณ� ทรงวัฒนา

63072001564 นายกิตติศักด์ิ มามีกุล

63072001565 นางสาวนันท�นภัส ดีมะเริง

63072001566 นางสาววริษฎา ใจนันตา

63072001567 นายศิริพงศ� สุจะวะนะ

63072001568 นางสาวปLทมา นิลพัฒน�

63072001569 นางสาวสุดาวดี ขุนชุ+ม

63072001570 นายพีระพัฒน� สอนดี

63072001571 นางสาวธรณ�ธันย� ศรีเข่ือนแก5ว

63072001572 นายอนุพงศ� ราชิน

63072001573 นางสาวนริดา อู+สุวรรณ

63072001574 นางสาวรุ+งทิพย� แก+นยางหวาย

63072001575 นางสาวธนพร คํายะรัตน�

63072001576 นางสาวสาวิตรี คําดี

63072001577 นางสาวเจนนภา คําวรัตน�

63072001578 นางสาวกุมภานภัทร ท5าวมา

63072001579 นายสมบัติ หงษ�ทอง

63072001580 นางสาวกมลวรรณ เกตุรัตน�

63072001581 นางสาวอรพรรณ อ+วมอารีย�

63072001582 นายนัฐพงษ� สุบิน

63072001583 นางสาวชญานิศ ต้ังสิทธิสมบูรณ�

63072001584 นายธนดล บุญแสน

63072001585 นางสาวหทัยรัตน� สุนทร

63072001586 นายพลพล มุกดา

63072001587 นางสาวสาวิกา ปLญญา

63072001588 นายวิทวัช บุญวัฒนสุนทร

63072001589 นางสาวเบญจวรรณ บัวสาลี

63072001590 นางสาวสมใจ แก5วตะพาน
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63072001591 นางสาวนันท�ติยา บุพศิริ

63072001592 นายพลวัต บุญนาค

63072001593 นายเกรียงศักด์ิ สุทําแปง

63072001594 นายเกียรติศักด์ิ เฉลิมรัมย�

63072001595 นางสาวบุษกร นิตย�เจริญ

63072001596 นางสมปอง เพ่ิมผล

63072001597 นายวสันต� หิงปKน

63072001598 นางสาวรามนรี สุขเทศ

63072001599 นางสาวมีนา สันทัด

63072001600 นางสาวหทัยรัตน� มุกดาศรี

63072001601 นางกันต�ฤทัย เจียรวิวัฒนวงศ�

63072001602 นายธวัชชัย ยุพิน

63072001603 นายจตุรวิธ วงพรวน

63072001604 นางสาวแก5วเก5า อุตรศรี

63072001605 นางสาวจันทร�จิรา แพรเขียว

63072001606 นางสาวอารยา กิจประเสริฐ

63072001607 นายชอบ เนียมงาม

63072001608 นางสาวแพรพิชนัญญ� ภวภัคภิยโยภาพ

63072001609 นายจิตรกร เตียวนะ

63072001610 นางสาวขนิษฐา มาม่ัง

63072001611 นายนพดล โทหล5า

63072001612 นางสาวภฤศภร แตงไทย

63072001613 นางสาวโสพิศ สมาการ

63072001614 นายพลวัฒน� สระแก5ว

63072001615 นางสาวกาญจนา สองคร

63072001616 นางสาวธัญลักษณ� คําภา

63072001617 นายปาฏินันต� พรมโคตร

63072001618 นายธนพร กลิ่นชื่น

63072001619 นางเขมนันท� ประกอบนันท�

63072001620 นางสาวกชกร เข่ือนคง
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63072001621 นางสาวสุธาทิพย� ถ่ินบาง

63072001622 นางสาวสุชาดา อินทนนท�

63072001623 นางสาวสิริรัตน� วงเดือน

63072001624 นางสาวพรรณงาม มูลทา

63072001625 นายสุทัศน� โง5วซุ+นเฮง

63072001626 นายมงคลลักษณ� ห5อยย่ีภู+

63072001627 นางสาวสุจิตรา ผาอินทร�

63072001628 นางรัตตินันท� ชาติชํานาญ

63072001629 นางสาวพรรณี สงวนญาติ

63072001630 นางสาวกฤษณา ซามาตย�

63072001631 นายอรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

63072001632 นางสาวฐาปนี เพียรภูเขา

63072001633 นายรณจักร สองเปTง

63072001634 นายคมสันต� จันทบุบภา

63072001635 นางสาวกิติยา อร+ามเรือง

63072001636 นางสาวจิราภรณ� สมเปTนชาย

63072001637 นายณรงค�ชัย กันธิยะ

63072001638 นางสาววรรณศิริ อาวรณ�

63072001639 นางสาวกาญจนาภรณ� อุตส+าห�

63072001640 นางสาวจริยา ลิ่มทอง

63072001641 นายภัทรชัยกร ภาคแก5ว

63072001642 นายสิทธิศักด์ิ พานนนท�

63072001643 นางสาวพรพิมล อุ+นเรือน

63072001644 นางสาวกมลทิพย� เรือนคําแปง

63072001645 นางสาวกานต�พิชชา บุญโยม

63072001646 นายแพรศักด์ิ โทนผลิน

63072001647 นายยศพร เภาพาน

63072001648 นางสาวนัยนา แพทย�อุดม

63072001649 นางสาวสิรินนาฎ สังข�มงคล

63072001650 นายอโนชา ทักษ�คีรี
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63072001651 นางสาวชุติรัตน� อรุณไพร

63072001652 นางสาวกุสุมา ชานุวัตร

63072001653 นางสาวพัชราภรณ� ภาโส

63072001654 นางสาวสาวิตรี ละอองสินธุ�

63072001655 นางสาวสุพรรณนี บัวชุม

63072001656 นางสาวนัชญารัตน� ฟLกแก5ว

63072001657 ว+าที่ ร.ต.เสกสรร จันทน�แดง

63072001658 นางสาววิดารัตน� ตุ5มนิลกาล

63072001659 นางสาวสลิลทิพย� ถาวรทรัพย�

63072001660 นางสาวทัศน�ลักษณ� อ+อนละมัย

63072001661 นางสาวดวงลัดดา เมืองซอง

63072001662 นายพชรพล อินปาตGะ

63072001663 นายทวีศักด์ิ วงษ�ชู

63072001664 นายบุญญฤทธ์ิ รัศมี

63072001665 นายทนุสรณ� ศรีกระทุม

63072001666 นายพงษ�ธร ควรหา

63072001667 นายศิริพล พิมล

63072001668 นางสาวสิริลักษณ� วชิรหัตถพงศ�

63072001669 นายวัชระ อู+ทอง

63072001670 นางสาวสิริกันยา ยะสะวุฒิ

63072001671 นายพนมพร ลุนสิน

63072001672 นางสาวณัฏฐธิดา แรงจบ

63072001673 นางสาวสุดารัตน� ภิรมย�พงศธร

63072001674 นางสาวกัญญาณัฐ ตุ+นสิงห�คํา

63072001675 นางสาวสวรรยา โขดสะขึง

63072001676 นายชัยมงคล คําฟู

63072001677 นางสาวมาลินี สังวาลย�

63072001678 นางสาวปาณิสรา เกษไชย

63072001679 นางสาวทิพย�ธัญญา ทนุการ

63072001680 นางสาวสุมินญา แสงทอง

หน5า 56 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072001681 นางสาวสิริรัตน� กล่ํากูล

63072001682 นางสาวณัฐกานต� ชุมภูเทพา

63072001683 นายพิชชญะ หาสุข

63072001684 นายณภัทร สุนิพรรณ

63072001685 นางสาวนิภาพร เจริญสุข

63072001686 นายนพรัตน� ฉิมเอียด

63072001687 นางสาวภิมวรรณ กลิ่นสุคนธ�

63072001688 นางสาวฉัตรทิพย� อินทร�ชื่น

63072001689 นายปรัชญา แสนสําราญ

63072001690 นายอนันตชัย ดังก5อง

63072001691 นายฐิติพงษ� สุทธิ

63072001692 นายศักราช หงส�วิริยกุล

63072001693 นางสาวบุษบา ท+าเร็ว

63072001694 นายอิทธิพล แดงวิบูลย�

63072001695 นายกิจจา โพธ์ิหอมศิริ

63072001696 นายชินวัตร สิงห�ศร

63072001697 นายพงศกร ภูมิประเสริฐ

63072001698 นางสาวเบญจมาศ ตราเงิน

63072001699 นายจิรายุ สิงห�แก5ว

63072001700 นางสาวแสงดาว รัตน�ทอง

63072001701 นายณัฐกฤษ ขจรเวคิน

63072001702 นางสาวสิริวิมล จันทคราม

63072001703 นางสาวมนธิรา มะนุภา

63072001704 นายปฏิภาณ กะริยะ

63072001705 นางสาวจันทรพิมพ� กองแก

63072001706 นายปฏิภาณ สว+างเรือง

63072001707 นางสาววรรณนิภา นางแล

63072001708 นางสาวสุวนันท� ศรีเสริม

63072001709 นางสาววรรณิศา อุดปา

63072001710 นางสาวพรนภา ดวงตา
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63072001711 นางสาวแสงเทียน สีเอี่ยม

63072001712 นางสาวสุชัญญา เข็มทอง

63072001713 นางสาวชบา ธนขันธ�

63072001714 นายสิทธิชัย จายป^าตาล

63072001715 นายภูมิรพี ก5อนวิจิตร

63072001716 นายสากล พาชื่น

63072001717 นายอภิสิทธ์ิ สุขสิง

63072001718 นายณัฐพงษ� ผดุงประเสริฐ

63072001719 นายอมรเทพ ศรีอ+อน

63072001720 นายณัฐพงษ� โนโชติ

63072001721 นางสาวขวัญจิรา ภมร

63072001722 นางสาวมณีรัตน� จักร�พันธ�

63072001723 นายฉัตรชัย โพสาวัง

63072001724 นายสุทธิพงษ� นนทรีย�

63072001725 นายณัฐนันท� แก5วปลั่ง

63072001726 นางสาวมัชฌิมา สมวงค�

63072001727 นางสาววันเพ็ญ พรรณศรี

63072001728 นางสาวสุพรรณศร กันดี

63072001729 นางสาวจันทร�ธิมา รัตนซ5อน

63072001730 นางสาวนิชนันท� พนาปานแก5ว

63072001731 นายดวงดี อินทรโชติ

63072001732 นางสาวณฐาภัค สถิตย�เสถียร

63072001733 นางสาววรรณวิสา แดงสุก

63072001734 นางสาวสนิฎา เสี่ยงเคราะห�

63072001735 นางสาวกัญจน�นิชา มากจาด

63072001736 นายภูวดล พลที

63072001737 นางสาวช+อหทัย มีชัย

63072001738 นายมนตรี โรจน�รัตน�ไพฑูรย�

63072001739 นางสาวอังสุมา นครชัย

63072001740 นางสาวนิตยา จิตสันติ
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63072001741 นางสาวจินตปาตี ไกรเดช

63072001742 นางสาวอัษฎาภรณ� อําพรรัตน�

63072001743 นางกัญญาภัค สนเอี่ยม

63072001744 นายณัฐพนธ� จุลวงศ�สวัสด์ิ

63072001745 นางสาวอทิติยา เกตุบุปผา

63072001746 นางสาวเสาวภา สายกระสุน

63072001747 นางสาวธัญลักษณ� บรรณสาร

63072001748 นายวีระยุทธ พรมแสงใส

63072001749 นางสาวทับทิม มะศักด์ิ

63072001750 นางสาวจันทพร มณีอ+อน

63072001751 นางสาวกชมน กาดประสิทธ์ิ

63072001752 นางสาวจรรยารัตน� ลาภศิริสุทธิบูรณ�

63072001753 นางสาวฑิตฐิตา ปานัน

63072001754 นายเลิศชัย อิ้งชัยภูมิ

63072001755 นางสาวณัฐสุดา ศรีคอนไทย

63072001756 นางสาวรุ+งทิพย� ธิบดี

63072001757 นางสาวธันยากร พืชพันธุ�

63072001758 นายสิทธิชัย เรืองงาม

63072001759 นางสาวศรัณยา สายสวะ

63072001760 นางสาววิมลมณี รวมวงค�

63072001761 นางสาวนิรมล เนติยันต�

63072001762 นางสาวเพ็ชรรัตน� แสงบุญ

63072001763 นางสาวมาริษา บุรุษนารีรัตน�

63072001764 นายยุทธนา สุพันโท

63072001765 นายศราวุธ อํานวยพงษ�

63072001766 นางสาวปฏิญญา ตอสูงเนิน

63072001767 นายพงศ�สันต� วิธูรัตน�

63072001768 นายเกียรติศักด์ิ อนุเคราะห�

63072001769 นายธีรยุทธ ศรียูเปOา

63072001770 นางสาวปKยะวรรณ ประยุทธเต
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63072001771 นางสาวอรอนุช อินทร�จับ

63072001772 นายพัฒนะ เสริมทรง

63072001773 นายธนพงศ� พ่ึงร+วมกลาง

63072001774 นางสาวสุนันทา หู5กาทอง

63072001775 นายกนกพล พุทธา

63072001776 นายภูวดล มาตภาพ

63072001777 นายณัฐพงษ� จันทร�แดง

63072001778 นายพธพล สิทธิ

63072001779 นางสาวศศิธร สงวนศิลปR

63072001780 นางสาวกฤษณา อ+วมอารมย�

63072001781 นายกฤษฎานนท� ทองแถม

63072001782 นางสาวนุชวราพรรณ จิตมุง

63072001783 นางสาวระพีพรรณ สีดาหาญ

63072001784 นางสาวบุษรา นามิสา

63072001785 นายนนธวัช ไชยเสนา

63072001786 นางสาวสุนิสา ทับอุไร

63072001787 นายอนุรักษ� ร+มบวรพิสุทธ์ิ

63072001788 นายมงคล เทียบคํา

63072001789 นายมนู จาดแจ+ม

63072001790 นางสาวอําไพ คําแปลงตัน

63072001791 นางสาวจิรวรรณ ทวีถาวร

63072001792 นายปKติวัฒน� จัตตุพันธ�

63072001793 นางสาววรกมล แสงสว+าง

63072001794 นางสาวอนุธิดา ผอมสวัสด์ิ

63072001795 นายวรุฒิ คุณประทุม

63072001796 นายศุภกิตต์ิ สังข�บูรณ�

63072001797 นางสาวภาวิณี สิงห�คีรี

63072001798 นายจรุวัฒน� วรรณศรี

63072001799 นางสาวจิราภรณ� ย้ิมกระจ+าง

63072001800 นางสาวกุลธิดา วรวิลาท
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63072001801 นายอรรถพล หนองดี

63072001802 นายเทวพล วงศ�สิงห�

63072001803 นายครรชิต ศิลสังวรณ�

63072001804 นางสาวนันทิมา สุขสิงห�

63072001805 นางสาวศศิภา สร5อยมาลา

63072001806 นางสาวชลิตฎา รัตนวาร

63072001807 นายพลวัตร ธรรมมา

63072001808 นายนราธิป สนิทมูล

63072001809 นางสาวอุทัยวรรณ ไกรศรี

63072001810 นายกฤษฎา เพ่ิงเติง

63072001811 นางสาวขวัญจิรา ธรรมภักดี

63072001812 นางสาวจิรภา ผุดผ+อง

63072001813 นางสาวอัจฉรา ทองสา

63072001814 นางสาวศิรินทิพย� อินเขียว

63072001815 นายวีรวร สีสุธรรม

63072001816 นางสาวดวงพร ธะนันต�

63072001817 นางสาวชญานิศ ถนอมรอด

63072001818 นางสาวดารารัตน� ฤทธ์ิเพ็ชรนิล

63072001819 นายเชษฐา สําโรงทอง

63072001820 นางสาวพรทิพย� รัชตกิจไพศาล

63072001821 นางสาวเบญจพร จันทวาส

63072001822 นางสาวจินทภา กันยา

63072001823 นางสาวณัฐกานต� เสกรัมย�

63072001824 นางสาวกาญจนาพร สถิรเกียรติ

63072001825 นางสาวณรินธร จันดาหา

63072001826 นางสาวจิรนันท� ขันแก5ว

63072001827 นายชาณัฐ ทรัพย�ยืนยง

63072001828 นายนักรบ ใจสบาย

63072001829 นางสาวอังคณา ศรีชมชื่น

63072001830 นายอธิวัฒน� ผลยังส+ง

หน5า 61 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072001831 นางสาวกนกนันท� จันทร�หล+ม

63072001832 นางสาวนิสากาญจน� สุขเกษม

63072001833 นางสาวกชณฐวรรณ หม่ืนโอษฐ�

63072001834 นายณัฐสิทธ์ิ ทาสี

63072001835 นางสาวกัญญ�วรา สารเนตร

63072001836 นางสาวพิชชาภา แก5วบุรี

63072001837 นางสาวสุภาพร บัวจีบ

63072001838 นายขจรศักด์ิ เฉิดเลิศ

63072001839 นางสาวนิจพร สมแก5ว

63072001840 นายถนอมพงศ� ยงยศ

63072001841 นางสาวดวงใจ ลุนราช

63072001842 นางสาวมานิตา หวานเสนาะ

63072001843 นางสาวทิพยรัตน� ดูกระบือ

63072001844 นายจิรฐา สอนศรี

63072001845 นายศุภเวศม� ศรีมงคล

63072001846 นางสาวศุภรัตน� พัฒนมงคล

63072001847 นางสาวกัณฑ�ศิณี กิจจา

63072001848 นายเเสนภูมิ นุ+นงาม

63072001849 นางสาวพัชนีญา ไพรจิตร

63072001850 นายสาธิต สาสูงเนิน

63072001851 นางสาวรุ+งนภา โพธิละเดา

63072001852 นายภัคพงศ� ย้ิมอยู+

63072001853 นายพุฒิพงศ� ยอดดํารงค�

63072001854 นายธีรศักด์ิ สุดบอนิตย�

63072001855 นายธนกร นวัตปกรณ�

63072001856 นางสาวณภัทรารัตน� สุนทร

63072001857 นางสาวสุกัญญา โพนโสกเชือก

63072001858 นางสาวลีลาวรรณ คําแปง

63072001859 นางสาววันดี อุส+าห�ดี

63072001860 นางสาววิมลรัตน� เพียรพร5อม
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63072001861 นายชัยลพ สุกทน

63072001862 นางณัฎฐณิชชา มาจิยะ

63072001863 นายอลงกรณ� ใจทํา

63072001864 นางสาวก่ิงกาญจน� ชัยรัตน�

63072001865 นางสาวกุสุมาลย� พรมศิริเดช

63072001866 นางสาวชลธิชา เขียวสนิท

63072001867 นายณัฐพล ชื่นอร+าม

63072001868 นางสาวปKยาภรณ� สมวาที

63072001869 นางสาวเสาวลักษณ� คําเทพ

63072001870 นายสามารถ หนูมูล

63072001871 นายพัฒนชัย จิตต�เรืองบุญ

63072001872 นางสาวพนิดา พลหาญ

63072001873 นางสาวมณิสรา ไชยกาอินทร�

63072001874 นางสาวจุฑามาศ คูนิอาจ

63072001875 นางสาวอโณชา อุทาหรณ�

63072001876 นางสาวณัฎฐนิธ บุญญะโกศล

63072001877 นายธํารงชัย เลิศตระกูล

63072001878 นางสาวสุทธิดา ศรีเกษม

63072001879 นางสาวรัชนี พิมพ�พิเศษ

63072001880 นางทิพย�วรรณ สังข�ประเสริฐ

63072001881 นางสาวอัญชลีพร สอนสุข

63072001882 นางสาวนพลักษณ� ศรีวิเชียร

63072001883 นางสาวณัฐธิดา โลหะเวช

63072001884 นางสาวอรัญญา พทาเพชร

63072001885 นายกิตตินันท� หอมสมบัติ

63072001886 นายพงษ�วัฒน� ชูคะรัมย�

63072001887 นางสาวอังคณา สาระต+อ

63072001888 นางสาวสุวิมล สัตย�ซ่ือ

63072001889 นายอลงกรณ� สุขประเสริฐ

63072001890 นางสาวหัทยา สุอังคะ
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63072001891 นางสาวธนัญญา เจริญกิจ

63072001892 นางสาวศิริประภา เชื้อวงษ�

63072001893 นางสาวภาวิดา ย่ิงสกุล

63072001894 นางสาวนิชาภา กันทะวัง

63072001895 นางสาวนภาพร พรหมเสน

63072001896 นางสาวรัตติกาล อินตGะปLญญา

63072001897 นายวันเฉลิม พิศิษฎ�สังขกุล

63072001898 นายปLญญา กุหลาบศรี

63072001899 นายอังคฤทธ์ิ พูลประเสริฐ

63072001900 นายโชคชัย วรรณแสง

63072001901 นายนันทวัต หงษ�ศิลา

63072001902 นายสุเทพ ยะอิตะ

63072001903 นางสาวจิราภรณ� มาลา

63072001904 นางสาวกมลรัตน� น5อยแก5ว

63072001905 นายสิริวัฒน� พ่ึงพา

63072001906 นางนันทพร กะหมัง

63072001907 นางสาวศิรินญา หอมตา

63072001908 นางสาวสุดารัตน� ทับทอง

63072001909 นางสาวชาตยา ภาคถารีย�

63072001910 นางสาวชุติกาญจน� เมืองมูลชัย

63072001911 นายวรัญYู สมสนุก

63072001912 นางสาวเอื้อมพร คํานวนวงศ�

63072001913 นางสาวเพ็ญนภา ทองมี

63072001914 นายพุทธพงษ� ฐานกุมมา

63072001915 นายธราดล แช+มบัณฑิตย�

63072001916 นายสุรชัย ใจชอบ

63072001917 นายเบญจรงค� จงเจิมกลาง

63072001918 นางสาวสุภรัตน� อาจหาญ

63072001919 นายพงศกร สิทธิกา

63072001920 นางสาวศิริพร เหนือโชติ
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63072001921 นายธารณา จันทโชติ

63072001922 นางสาวกาญจนา บุญชุ+ม

63072001923 นางสาวชนิฎาพร สุระทร

63072001924 นางสาวจันทร�ทิมา จิตร�น5อม

63072001925 นางสาวณัฐธิดา ทุมลา

63072001926 นายทวิวัฒน� จองอาษา

63072001927 นางสาวจุฑามาศ แสงเมืองเปPยง

63072001928 นางสาวธัญญา พลราช

63072001929 นายภานุมาศ ดอนดีไพร

63072001930 นางสาวเจนจิรา ปLQนนาค

63072001931 นางสาวธัชพรรณ นันติชัย

63072001932 นางสาวชมพูนุท ขยันทํา

63072001933 นางสาววณิชยา เพ็ชรประเสริฐ

63072001934 นางสาวธิติสุดา เศษสุวรรณ

63072001935 นางสาวนารถรวี อ+อนคง

63072001936 นางสาวศิริรักษ� แก5วหัสดี

63072001937 นายธนวัฒน� วรรณวัลย�

63072001938 นางสาวจันทนี ศรีโสภา

63072001939 นายสุริยา ไพรวัลย�

63072001940 นางสาวฤดีย� วรสวาสด์ิ

63072001941 นางสาวพัชรา สุดแสงพันธ�

63072001942 นางสาวสุชาดา เติมทอง

63072001943 นางสาวสุภาพร ร+มเมือง

63072001944 นางเบญจพร ทองมา

63072001945 นางสาวปวีณา ชาวสมุทร

63072001946 นางสาวชลธิชา วิจิตร

63072001947 นางสาววรารัตน� สืบหงษ�

63072001948 นางสาวโสภา สุนทรชัย

63072001949 นางสาวสุภัสสร กองทอง

63072001950 นางสาวจิดาภา ภิญญชาติ
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63072001951 นายจิรายุธ คําหวาน

63072001952 นายพุฒิพงศ� ทองนพคุณ

63072001953 นายวิเศษ หมอนทอง

63072001954 นายสันติภาพ สินสอน

63072001955 นายชัชวาลย� แพทย�อุดม

63072001956 นางสาวศิริพร สมบุญ

63072001957 นางโสภิดา หงษ�เวียงจันทร�

63072001958 นายศักด์ิชัย สุโทสา

63072001959 นายคณิศร หลอมนาค

63072001960 นายสุเมธ นพพิบูลย�

63072001961 นายภาณุพงศ� บุญล5วน

63072001962 นางสาวกมลวรรณ คําเพย

63072001963 นางสาวหทัยชนก ตรีโพธ์ิ

63072001964 นางสาวณัฐกานต� พลอยเหลือง

63072001965 นายกําธร เฉลิมโรจน�

63072001966 นางสาววิธิตา เศษสุวรรณ

63072001967 นายชาภัท ศรีจันทร�

63072001968 นายสมรักษ� กิทีกิจมงคลกุล

63072001969 นางสาววัชรี มีทรัพย�

63072001970 นายอนุชา มากพัด

63072001971 นางสาวสุภา หมายสําราญ

63072001972 นางสาวพรพรรณ สาแก5ว

63072001973 นายดํารง วิเชียรไชย

63072001974 นายพิศพิมุข ขัดสี

63072001975 นางสาวจันทิมา จิรศาสน�วิรุฬห�

63072001976 นายธนพล จันทร�หอม

63072001977 นายณรงค�ฤทธ์ิ ป^าไผ+

63072001978 นางสาวกัญญรัตน� พงษ�ทอง

63072001979 นายจักรราชย� หัวเมืองแก5ว

63072001980 นางสาวญาณิศา วะยะลุน

หน5า 66 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072001981 นายสมศักด์ิ แสงปKติ

63072001982 นางสาวน้ําผึ้ง ศิลาคํา

63072001983 นางสาววิภาวรรณ ปาณะดิษ

63072001984 นางสาวอัจฉรา ทองใบ

63072001985 นางสาวปริชมน ม+วงทอง

63072001986 นางสาวอลิสา รอดชื่น

63072001987 นางสาววิชุดา หนูอ5น

63072001988 นางสาวกษมล จันทนนท�

63072001989 นายนนทพัทธ� ศรีอินคํา

63072001990 นายศตวรรษ ปานเตGะ

63072001991 นางสาวลัดดาวัลย� ประเลา

63072001992 นายธานินทร� แก+นนาคํา

63072001993 นางสาวสิวาลัย ทรงทรัพย�วัฒนา

63072001994 นายอดิศร สุขแสงเปล+ง

63072001995 นางสาวศิวิภา นาคทอง

63072001996 นางสาวปาริฉัตร ทองฤทธ์ิ

63072001997 นางสาวสาวิตรี ศรีหะวงษ�

63072001998 นางสาวกาญจนา พุทธา

63072001999 นายศรศาสตร� อินทร�ลี

63072002000 นายพงศกร คําเข่ือน

63072002001 นายปรัชญา หาอวน

63072002002 นางสาวสุนีวรรณ� งามเลิศ

63072002003 นางสาวนิตยา อุปชัย

63072002004 นางสาวธนภรณ� ลิมปRแสงใส

63072002005 นางสาวจารุกิตต� กองพิระ

63072002006 นายยุวภัทร มะลิแดง

63072002007 นางสาวอธิฎฐาน นันทวิชิต

63072002008 นายพิษณุเทพ ยะฟู

63072002009 นางสาวธนิดา แซ+อึ๊ง

63072002010 นางสาวธิษณา สุวรรณวงศ�
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63072002011 นายวโรทัย เวชศาสตร�

63072002012 นางสาววรรกนก คมสันต�

63072002013 นายอภิเดช บัวตุม

63072002014 นางสาววริศรา คําพา

63072002015 นางสาวรินรดา ผะอบเหล็ก

63072002016 นางสาวจุฑามาศ เต็มเปPVยม

63072002017 นางสาววลารี สอนสืบ

63072002018 นายวรจิต อรรคพงษ�

63072002019 นายรุ+งอรุณ ทองโชติ

63072002020 นายเฉลิมศักด์ิ วัชรจิตรกุล

63072002021 นายสุทธินัย แดงคับ

63072002022 นายณัฐิวุฒิ เวหนะรัตน�

63072002023 นางอุมาพร พุทธรักษ�

63072002024 นางสาวธารินี แสงดาว

63072002025 นางสาวชญานิน เทาศิริ

63072002026 นางสาวอาภรณ�สวรรค� วงษ�แดง

63072002027 นางสาวนิศรา โรงมิตร

63072002028 นางสาวสิดาพร มนตรี

63072002029 นายศุภณัฐ ทับสี

63072002030 นางสาวปKVนฟOา สังข�ทอง

63072002031 นางสาวจันทิรา คูสูงเนิน

63072002032 นายปภังกร โพธ์ิหอม

63072002033 นางสาวฐิตาพร มณีพันธ�

63072002034 นายปารมี วงศ�โทGะ

63072002035 นางสาวเจนจิรา รัศมี

63072002036 นางสาวอารยา คําชมพู

63072002037 นายชาญ วิทย� แสนโซ5ง

63072002038 นางสาวสุชาดา อ+างสุพรรณ

63072002039 นายสมพล พ่ึงภพ

63072002040 นางสาวภัทรินทร� พุฒิสุวรรณ�
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63072002041 นายเทพพิทักษ� สามารถ

63072002042 นายชัยณรงค� สังข�น้ํามนต�

63072002043 นางสาวนฤมล ประทุมวัน

63072002044 นางสาวไอลดา จันทร�เงิน

63072002045 นางสาววาสนา วงคําโสม

63072002046 นางสาวอังคณา อ5อพงษ�

63072002047 นางสาววาสนา โยนานารถ

63072002048 นายวสุ นาไทร

63072002049 นายศรายุทธ นครไทย

63072002050 นางสาวจันทมณี เลื่อมใส

63072002051 นางสาวชฎาพร เศษฐรินทร�

63072002052 นางสาวเพียงพร พันสมบัติ

63072002053 นางสาวอลิษา ดีล5วน

63072002054 นางสาวกรรณิกา มากคํา

63072002055 นางสาวธนัญญ�จิรา จิตราช

63072002056 นางสาวจิรวรรณ รุ+งเรือง

63072002057 นางสาวปุณรดา วนิชธนินท�

63072002058 นางสาวทิพวรรณ ภูกองเมฆ

63072002059 นางสาวปLทมา อินทร�จันทร�

63072002060 นายภูวดล คําสีทิพย�

63072002061 นายพาระเดช วรเชษฐ

63072002062 นางสาวสุจิตรา พูลคุ5ม

63072002063 นายเชิดชัย ประโมศรี

63072002064 นางสาวพจนีย� ศรีบุญเรือง

63072002065 นายพันธกานต� ปานภู+

63072002066 นางสาวมณีรัตน� บุญรอด

63072002067 นางสาวโชติกา แซ+จัน

63072002068 นางสาวกัญญารัตน� ทองพูน

63072002069 นางสาวศิริวรรณ สังวาลย�

63072002070 นางสาววันเพ็ญ ขวดแก5ว
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63072002071 นางสาวนารี พริ้งชัยภูมิ

63072002072 นายปPติพล ไม5เกตุ

63072002073 นางสาววลัยภรณ� แก5วทุมลา

63072002074 นางสาวเปรJีJยมศิริ อุ+นเรือง

63072002075 นายโกวิทย� ตรีเดช

63072002076 นางสาวนพวรรณ ฟูทํา

63072002077 นายณัฐวุฒิ ทรงรักษา

63072002078 นางสาวอังศุมาลี คมปราชญ�

63072002079 นายชาญชัย กาซาว

63072002080 นางสาวกาญจนา โพธ์ิเขียว

63072002081 นายประวิทย� เพชรเลิศ

63072002082 นางสาวณฏฐธิดา มีนาค

63072002083 นางสาวสุจิตตรา เพ็ชรสุทธ์ิ

63072002084 นางสาวบุญนาค เด็ดใจทัศน�

63072002085 นางสาวศศินา เดชาละมัย

63072002086 นางสาวอริสา สิงห�พรมมา

63072002087 นางสาวหัทยา สมนาก

63072002088 นายพีรพล พิญญกิจ

63072002089 นางสาวธิดาทิพย� ประสงค�ธรรม

63072002090 นางสาวกรรณิการ� กระแสเทพ

63072002091 นางสาวจิราวรรณ� บุตรพรม

63072002092 นางสาวจิราพร ศรีโสดา

63072002093 นายทศพล อาญาคํา

63072002094 นายปKยวัฒน� เพ็ชร�ฉกรรจ�

63072002095 นายศรัณยพงศ� พินิจกุล

63072002096 นายสมพงษ� จันครา

63072002097 นางสาวอรพิณ รินณะรา

63072002098 นางสาวพนิตสุภา สาโรจน�วงศ�

63072002099 นายนฤชา ศรีสว+าง

63072002100 นางสาวประกายดาว พิลา
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63072002101 นางสาววไลลักษณ� มหามิตร

63072002102 นางสาวภารดี อินธิดา

63072002103 นางสาวขนิษฐา วงษ�ทา

63072002104 นายณัฐวุฒิ จุลมุสิก

63072002105 นายธนวัฒน� ไวคุณา

63072002106 นายอัครเศรษฐ� อุษาทิวากาล

63072002107 นางสาวนวรัตน� เทวยุรัง

63072002108 นายเจษฎากร ปLตตาลาคะ

63072002109 นางสาวสุดาพร แสงหาชัย

63072002110 นางสาวเนตรสกาว โสบกระโทก

63072002111 นางสาวสาวิตรี ระกิติ

63072002112 นายนิรันดร� สุวงศ�เครือ

63072002113 นางสาววิชุดา สังข�ชัย

63072002114 นายภูริทัต พรหมสวัสด์ิ

63072002115 นางสาววิภาพร คชศิลา

63072002116 นางสาวศิรินธร หาญพัฒน�

63072002117 นางสาวชลจิต จันทราช

63072002118 นางสาวณัฐริกา เสนาะล้ํา

63072002119 นายคชาสันต� ประสิทธ์ิสังข�

63072002120 นายสุกนก วิพัฒน�ครุฑ

63072002121 นางสาวคณพร เทียมแสน

63072002122 นายปรีดา ฟLกทอง

63072002123 นายรุ+งรัตน� นิสสัยดี

63072002124 นายนที มาทรัพย�

63072002125 นางสาวกัญญาณัฐ เกตุสุข

63072002126 นางสาวศศิประภา พูลแก5ว

63072002127 นายนพดล ปLตพี

63072002128 นางสาวนริศรา คนาจันทร�

63072002129 นางสาวอาทิตยา คําปลิว

63072002130 นางสาวชิสา นิลโมทย�
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63072002131 นางสาวนภัสสร แซ+ตัง

63072002132 นางสาวนงลักษณ� อุปภักดี

63072002133 นายสุรศักด์ิ ประยงค�สกุล

63072002134 นางสาวพิชญา ทองคํา

63072002135 นายบุญญฤทธ์ิ ธีระวัฒนา

63072002136 นายทวีศิลปR ปาสิม

63072002137 นายพิพัฒน� สุวรรณเนตร

63072002138 นางสาวเพ็ญนภา โสมะภีร�

63072002139 นางสาวเสาวลักษณ� ถาวรพา

63072002140 นางสาวชนัญชิดา บุยช+วยแล5ว

63072002141 นางสาวสิริญกมล เกตุ สุ ริ วงษ� 

63072002142 นายอาทิตย� คําพฤกษ�

63072002143 นายวีระยุทธ จรัสพันธ�

63072002144 นางสาวนฤมล เหลืองอ+อน

63072002145 นางสาวมณฑกาญจน� บุตรโคตร

63072002146 นายสุวิทย� สุภโรจนีย�

63072002147 นางสาวปLทมา เที่ยงตรง

63072002148 นายปรีชา ดอกกะฐินสด

63072002149 นางสาวอินทิรา คงมา

63072002150 นายจักรพันธ� คะระนันท�

63072002151 นางสาวสิริวิมล ปPVฆ5อง

63072002152 นางสาวจิรานุช ขันแก5ว 

63072002153 นางสาวรัญณรัตน� มะลินิน

63072002154 นางสาวศัพสนีย� กะการดี

63072002155 นางสาวเจนจิรา เฉลิมพันธ�

63072002156 นายจักรภัทร ดวงชารี

63072002157 นายวีรยศ ละดาวัลย�

63072002158 นางสาวแสงเพ็ญ บุตรงาม

63072002159 นางสาวสุภาวดี ศรีเสริม

63072002160 นายสุธิราช โกหลั่น

หน5า 72 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072002161 นายกาณฑ� เอื้อถาวรสุข

63072002162 นายพิชิตพล หงษ�แก5ว

63072002163 นางสาวอังคณา ฉัยยากูล

63072002164 นางเกษศิรินทร� ศรีชัยกูล

63072002165 นางสาวนิภาพร คําแหง

63072002166 นายชนายุทธ สมฤทธ์ิ

63072002167 นายภานุพงศ� กมลเสถีรกุล

63072002168 นางสาวอลิสา คางดวง

63072002169 นางสาวสิรินยา พานิช

63072002170 นางสาวณฐมน รุ+งวิตรี

63072002171 นางสาวศศิธร วงษ�เวช

63072002172 นางสาวกัญญารัตน� บัวบาน

63072002173 นางสาวปริชาต ใจหม้ัน

63072002174 นางสาวณัฏฐนิชทรา จันทร�ดํา

63072002175 นางสาวรุจิรา ภักแดงพันธ�

63072002176 นายธีรพล ก5อนรัมย�

63072002177 นางสาววราภรณ� มุทุขันธ�

63072002178 นางสาวทอรุ5ง เครือสินธ�

63072002179 นายนฤดล ศิลาอ+อน

63072002180 นางสาวณัฐธิชา คําวงษา

63072002181 นางสาวณัฐกานต� บุญเปTง

63072002182 นายพูนศักด์ิ พวงมะลิวัลย�

63072002183 นางสาวกนกรัตน� อยู+ในสุข

63072002184 นางสาวกรรณิการ� สายอุดตGะ

63072002185 นางสาววัฒนา บัวทอง

63072002186 นางสาวรัตนาภรณ� เมืองสถิติย�

63072002187 นางสาวจิตรกัญญา น้ําพ้ี

63072002188 นางสาวเมธาพร ศิริแก5ว

63072002189 นายปรมัตถ� พลรบ

63072002190 นางสาวกมลชนก มุสิกา
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63072002191 นางสาวธารารัตน� หวานเสนาะ

63072002192 นางกานดา วงศ�ขวัญ

63072002193 นางสาวสุพิชญา ธานี

63072002194 ว+าที่ ร.ต หญิงสุดาพร สุวรรณแสน

63072002195 นางสาววันวิไล กลมเกลียว

63072002196 นางสาวเพ็ญนภา บุดดาวงศ�

63072002197 นางสาวภัทราภัรณ� แก5วท5วม

63072002198 นายตะวัน ปLนเจริญ

63072002199 นางสาวสุชัญญา จันทร�เอก

63072002200 นางสาววรรณรุจี วงศ�ษา

63072002201 นางสาวชนากานต� ชําห5าน

63072002202 นายฤชากร ธนสมบูรณ�พันธุ�

63072002203 นายธนภูมิ ธรรมนิมิตร

63072002204 นายอภิสิทธ์ิ เกิดบัว

63072002205 นายนราศักด์ิ ไสวทอง

63072002206 นายชัชวาลย� พวงยอด

63072002207 นางสาวราตรี จิตต�ถวิล

63072002208 นางสาวปรียา กาลึกสม

63072002209 นายกฤษณะ ขําเจริญ

63072002210 นางสาวรัศมิมาน แซ+จ\าว

63072002211 นางสาวสุทธาทิพย� ปานเมฆ

63072002212 นางสาวนพวรรณ นาคน5อย

63072002213 นางสาวชัชฎาภา อ+อมอิน

63072002214 ว+าที่ร5อยตรีธีรภัทร� บุญเกิด

63072002215 นายกิตติ กําลังชาญ

63072002216 นายวิษณุ ชํานาญม่ิง

63072002217 นายสิทธิศักด์ิ บังเมฆ

63072002218 นางสาวปทิตตา ปLญญโชติรัตน�

63072002219 นางสาวพรพิมล สุขอัตตะ

63072002220 นางสาวอลิสา ดรุณ
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63072002221 นางสาวพนิดา หวลกระจาย

63072002222 นางสาววรรณี ทองริด

63072002223 นายพิทยา สืบแย5ม

63072002224 นายอนุชิต ภู+มณี

63072002225 นางสาวรัตน� เดชา

63072002226 นางสาวศิริภรณ� พงษ�ธนเจริญ

63072002227 นางสาวฐานธิษณ� สีดาดี

63072002228 นางสาววลัยพรรณ นุ+มอรชร

63072002229 นางสาวธิดารัตน� พิมเสนา

63072002230 นางสาวกนกวรรณ แก5ววิเศษ

63072002231 นางสาวผกามาศ รอดทอง

63072002232 นางสาวจิตรลดา อยู+รอง

63072002233 นางสุดาพร ดาอินวงค�

63072002234 นางสาววรรณภัสสร ชิวปรีชา

63072002235 นายกิตติพงศ� แก5วเงิน

63072002236 นางสาวจิราพรรณ ดวงตา

63072002237 นางสาวจีระนันท� พลเย่ียม

63072002238 นางสาวชิตาภา สังข�ทอง

63072002239 นางสาวเขมวิกา ติดนนท�

63072002240 นางสาวจรรยา สุทธิวารี

63072002241 นางสาววรรณวิสา คําใจ

63072002242 นางสาวอาทิตยา สุวรรณ�ทอง

63072002243 นายอภิชาต ว+องสวัสด์ิ

63072002244 นางสาวภัคจิรา คงสวัสด์ิ

63072002245 นายพงศ�สวัสด์ิ เรือนคํา

63072002246 นางสาวชนิศา ชาวิชัย

63072002247 นายศราวุธ จินดาสวัสด์ิ

63072002248 นางสาวพรพิมล บัวตูม

63072002249 นายสุรศักด์ิ พรมนัส

63072002250 นางสาวกัลยา กองละคร
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63072002251 นายอมรเทพ อิ่มเอม

63072002252 นายธวัชชัย อินสุวรรณ

63072002253 นายธนากร อ+อนน5อม

63072002254 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ทา

63072002255 นางสาวนันทัชพร วรรณชัย

63072002256 นางสาวพิมานมาศ กล5าหาญ

63072002257 นายวงศธร พงษ�เส็ง

63072002258 นางสาวรจนา รอดเจริญ

63072002259 นางสาวชลนิษา ขาวรินทร�

63072002260 นางสาววนิดา พวงษ�สัตย�

63072002261 นางสาวนาลิน ชัยชาติ

63072002262 นางสาวลีลาวดี ณรงค�

63072002263 นางสาวกรรณิการ� ฤทธ์ิรุ+ง

63072002264 นางสาวอรัญญา ปะทิ

63072002265 นางสาวปาริฉัตร บัวแก5ว

63072002266 นายสุรชาติ วงศรีรักษ�

63072002267 นางสาวศศินิภา โพธ์ิศรี

63072002268 นางสาวมนันญา ปLญญาคง

63072002269 นางสาวจิราภรณ� ทองเต่ียง

63072002270 นายพลวัต พุทธัง

63072002271 นายปริญญา สุขสุราษ

63072002272 นางสาวขนิษฐา เจนเจตวิทย�

63072002273 นายปKยะณัฐ ชัยมี

63072002274 นายณัฐภพ เจริญรมย�

63072002275 นางสาวดาราพร ทันใจ

63072002276 นางสาวสุริตา ภูเต5าสูง

63072002277 นายสหชัย สอนจันทร�

63072002278 นายไตรเศียร สัทธยาศัย

63072002279 นางสาวศิริพร รูปสูง

63072002280 นางสาวอัมพร คลองแห5ง
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63072002281 นางสาวทิพวรรณ สมสิงห�

63072002282 นายนัฐพร บุญชู

63072002283 นางสาวธัญรดา ชานนท�

63072002284 นายพิชชากร ถ่ินนาวา

63072002285 นางสาวปนัดดา คฤหปาน

63072002286 นายธนพล สิงห�ทอง

63072002287 นางสาวพลอยไพลิน เลื่อนลอย

63072002288 นางสาวจงรักษ� พุ+มแก5ว

63072002289 นางสาวธารินี รอบคอบ

63072002290 นางสาวนุชจลี บุญเฟUVอง

63072002291 นางสาววนิดา กองโพธ์ิ

63072002292 นางสาวณัฐชา ใจบุญ

63072002293 นายพงศกร ดีประเสริฐ

63072002294 นางสาวธิติมา ใหม+โสภา

63072002295 นางสาวปนิดา จิตรพานิช

63072002296 นางสาวสุธาวดี บุญจันทร�

63072002297 นายณัฐวุฒิ เทียมผล

63072002298 นายอดิศักด์ิ อ+อนสุวรรณ

63072002299 นางสาวธัญชนก พลแพงพา

63072002300 นายศตวรรษ สายปLญญา

63072002301 นายทศพล กันทะมูล

63072002302 นายกิติพงษ� กตัญYู

63072002303 นายฉัตรพล สุระมาโจ

63072002304 นางสาวชลธาร ปLญญายงค�

63072002305 ว+าที่ร5อยตรีธนวัฒน� มาอุ+น

63072002306 นางสาวณัฐจิราภรณ� ถึงทองแดง

63072002307 นางสาวธิติยา ชมภูสอ

63072002308 นางจารุณี มูลพุกก�

63072002309 นายอนุวัตร คําเทพ

63072002310 นางสาวรุ5งมณี เขินอํานวย
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63072002311 นายเกรียงศักด์ิ โมกขศักด์ิ

63072002312 นางสาวญาณิศา พูนนาค

63072002313 นางสาวสุกัญญา ขันตีชู

63072002314 นายสุรศักด์ิ คุมขวัญ

63072002315 นางสาวธนัชพร ภักดีงาม

63072002316 นางสาวอาทิตยา หาญแก5ว

63072002317 นายนรา สีขาว

63072002318 นางสาวกัลยา คําเจริญ

63072002319 นางสาวอาจารีย� นุชตุ5ย

63072002320 นางสาวสุพัตรา หุตเวช

63072002321 นางธัญชนก สินดี

63072002322 นางสาววันเพ็ญ มูลลิกา

63072002323 นายนพรัตน� กุลเชษฐ�

63072002324 นางสาวนรากร สุขีชล

63072002325 นายธนวัฒน� บุญอาษา

63072002326 นางสาวสุภาพร หม่ันตรวจ

63072002327 นางบุศรา คุณศาลประสิทธ์ิ

63072002328 นายอธิวัฒน� ทองเจริญพานิช

63072002329 นายสนิท พรมขันธ�

63072002330 นางสาวปLญญาพร มะตัน

63072002331 นายมนูญ แดงโคเศษ

63072002332 นางสาวรัตนา อัญญโพธ์ิ

63072002333 นายพุทธพงศ� หันจางสิทธ์ิ

63072002334 นายจิราพัฒน� สวัสด์ิศรี

63072002335 นายมานพ พาพงศ�

63072002336 นางสาวอารีรัตน� โบราณมูล

63072002337 นายเชิดชาย กองดิน

63072002338 นางสาววีนัสนันท� วงค�คําปLน

63072002339 นางสาวปรารถนา ดีน5อย

63072002340 นายพชรพล เหมรัตน�
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63072002341 นางสาวกาญจนา แหวนนาค

63072002342 นางสาวสาวิตรี โชคกําเนิด

63072002343 นางสาวแพรพลอย ถาวร

63072002344 นางสาวอมรา นาคจุมพล

63072002345 นายรัฐวุฒิ วิรยศิริ

63072002346 นางสาวพรนภา ศรีมันตะ

63072002347 นางสาวรัตนา บัวขาว

63072002348 นางสาวสุภาวรรณ ม่ังมูล

63072002349 นายชวนันท� บุญล้ํา

63072002350 นายนิติกร จังโกฏิ

63072002351 นางสาวศมาภรณ� คงพ่ึง

63072002352 นางสาวสุภาวดี แสงจันทร�

63072002353 นางสาวปKยนารถ ปานผึ้ง

63072002354 นายกฤตยชญ� สอนวะดี

63072002355 นางสาววิริญดา วิริยะ

63072002356 นายสุริยะ ชรารัตน�

63072002357 นางสาวทัศนีย� เพชรทอง

63072002358 นายนิกร อินโองการ

63072002359 นางสาว+สตรีรัตน� สุขวาณิชย�

63072002360 นายกิตติพงษ� ผัดสัก

63072002361 นายประกาย ทิยะวงษ�

63072002362 นางสาวกันยานิษฐ� ย้ิมเพ็ชร�

63072002363 นายสิทธิชัย พาพิมพ�

63072002364 นายจรัส สุขถาวร

63072002365 นางสาวดาริณ ฤทธ์ิคง

63072002366 นางสาวนันทรัตน� พรมหาญ

63072002367 นายอานนท� ตะเคียนคาม

63072002368 นายเอกอรรถ ศุภจินดาวงศ�

63072002369 นางสาวศิริพร บุตรสิทธ์ิ

63072002370 นายธนกร เพ็งผาลา
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63072002371 นางสาวกฤตยา คํากลิ่น

63072002372 ว+าที่ ร.ต.โยธิน มุสิกานันท�

63072002373 นางสาวนฤมล เชยโต

63072002374 นายไพรํา ชื่นชม

63072002375 นางสาวพรหมภัสสร พูพุ+ม

63072002376 นายธงชัย แสงสี

63072002377 นางสาวณัฐธยาน� ยาโน

63072002378 นางสาวนาตยา ดอนเหลือม

63072002379 นางสาวกมลวรรณ บุญสิงห�

63072002380 นายนิติ สุ+มเนตร

63072002381 นายสุรวิชญ� กิตติอรุณพันธ�

63072002382 นางสาวจงรัก ทับเรือง

63072002383 นางสาวธนภรณ� สุขสวัสด์ิ

63072002384 นางสาวชลธิชา จันทร�เปล+งแจ5ง

63072002385 นางสาวอลิษา สอนสามพวง

63072002386 นางสาวศันสนีย� ทองไสย

63072002387 นางสาวพนิดา สายเพชรสันติ

63072002388 นายณัชพล พลบุตร

63072002389 นางสาวณัฐนรี สามารถ

63072002390 นายธนศักด์ิ ยุตวัน

63072002391 นายเทพประธาน เขียวดี

63072002392 นางสาวสาวิกา จินาเที่ยง

63072002393 นางสาวกฤษมณี สมบูรณ�

63072002394 นางสาวสายสมร จุลสําอางค�

63072002395 นางสาววรรณภา คราวเหมาะ

63072002396 นางสาวสุนีรัตน� ม่ังจ๋ิว

63072002397 นางสาวณัจชาธิกรณ� ธณโชคปLญจากรณ�

63072002398 นางสาวนันทิพร เดชชัยอมร

63072002399 นายอานนท� ชัยรังษี

63072002400 นางสาวรัตนา พิมพะ
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63072002401 นายณัฐพล แสนดวงแก5ว

63072002402 นายณัฐพงศ� ผัดผล

63072002403 นายณัฐพล แสนราม

63072002404 นายสัมพันธ� คําวีระ

63072002405 นางสาวชญาภรณ� เครือวัลย�

63072002406 นางสาวทิพวัลย� สุนันทวนิช

63072002407 นางสาวณัฐฐา ทับดารา

63072002408 นายทวีศักด์ิ ต้ังสุวรรณ

63072002409 นางสาวสมฤทัย แสงใส

63072002410 นางสาววันเพ็ญ ศิริวัฒน�

63072002411 นายธนวินท� บัวนาค

63072002412 นางสาวทัศนีย�วรรณ พงษ�สวรรค�

63072002413 นางสาวศรินดา ก5อนทอง

63072002414 นายยุทธนา ตาเมืองใจ

63072002415 นายชากร อาจผักปLง

63072002416 นายกันต�ธีร� เสง่ียมกลาง

63072002417 นายสราวุธ ร+มสน

63072002418 นางสาวนุจรีย� แดงกระจ+าง

63072002419 นายธัญญา ศรีคงรักษ�

63072002420 นางวิภาภรณ� มีเซนที

63072002421 นายพิพัฒน� ประมงกิจ

63072002422 นางสาววิสุนีย� พงษ�หัสบรรณ�

63072002423 นางสาวภัทรนิษฐ� ศรีลอ

63072002424 นางสาวกัณฐรัตน� ช5างกลาง

63072002425 นายปฏิพัทธ� โกศล

63072002426 นายณฐกร พานิชกิจ

63072002427 นางสาวจิณห�นิภา โสกุล

63072002428 นางสาวนูรีซัน อารงค�

63072002429 นายคมสัน โสภี

63072002430 นายณัฐพล พลายย้ิม
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63072002431 นายพิพัฒน� ดียุ+ย

63072002432 นายศักดา สัมมา

63072002433 นายรณกร ธรรมชาติ

63072002434 นางสาวอุปรินทร� อูปคํา

63072002435 นางสาวชนกนันท� ตุ5มพลอย

63072002436 นางสาวศศิวรรณ พิกุลแกม

63072002437 นายณัฐพงษ� ธิวัง

63072002438 นางสาวอังคณา คํารังษี

63072002439 นางสาวตรงศรม� กิจเจริญ

63072002440 นายมานะชัย โชติมณี

63072002441 นายอธิวัฒน� บุญคํา

63072002442 นายเกรียงไกร ชาสงวน

63072002443 นางสาวณัฐณิชา สืบศักด์ิวงศ�

63072002444 นายปยุตพงศ� ดวงชมภู

63072002445 นายวชิระ บริสุทธ์ิ

63072002446 นางสาวนภาพร นิ่มนาง

63072002447 นางสาวพรพิมล สุกใส

63072002448 นางสาวดวงฤทัย ทับน5อย

63072002449 นายศราวุธ หันตุลา

63072002450 นางสาวนิชาดา เอกวัสกีรติ

63072002451 นายอนุชาติ สิงห�แก5ว

63072002452 นายณัฐวุฒิ เกิดศรี

63072002453 นางสาวจิรวรรณ อภัย

63072002454 นายจักรกริช ทากิระ

63072002455 นายณัฐวุฒิ ละอองสินธุ�

63072002456 นายชวลิต เดชครุฑ

63072002457 นางสาวทิพวรรณ น5อยคุณ

63072002458 นางสาวกนกวรรณ ทําทัน

63072002459 นางณัฐพร สามารถ

63072002460 นายนิมิตร คชพร
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63072002461 นายยุทธนา จันดาวงษ�

63072002462 นายนนท�ธวัช บุญพบ

63072002463 นางสาวศิริพร จิราวัสน�

63072002464 นายเมธา อุ+นฟอง

63072002465 นางสาววราภรณ� พิมพา

63072002466 นางสาวลักษมี อุสาหะ

63072002467 นางสาวพรทิวา ตาวงศ�

63072002468 นายนราวิชญ� อ+อนปรางค�

63072002469 นางสาวรัชนีกร จูมแพง

63072002470 นางสาวจุจิราภรณ� วัชรจิตรกุล

63072002471 นางสาวกัญยา จันทะโยธา

63072002472 นายณัฐศักด์ิ เยสุวรรณ�

63072002473 นางสาวปรียานุช บุดดี

63072002474 นางสาวชุตินันท� ภู+พิพัฒน�

63072002475 นางสาวดวงหทัย เอี่ยมสวัสด์ิ

63072002476 นางสาวปาณิศรา สุขรักษ�

63072002477 นางสาวสุธาสินี ระบอบ

63072002478 นายธนา ก+อแก5ว

63072002479 นายชัยวัฒน� ทองหล+อ

63072002480 นางสาวดวงจันทร� รอดพิเศษ

63072002481 นางสาวชุรดา วงศ�รักษ�

63072002482 นายธนาธร โทนสังข�อินทร�

63072002483 นางสาวมาริสา แถวเนิน

63072002484 นางสาวบุญญิสา บุญสุข

63072002485 นางสาววิศารัตน� อุดขา

63072002486 นายนวบุตร แก5วพรม

63072002487 นายสมคิด คําแหงพล

63072002488 นางสาวลักขณา ชูไสว

63072002489 นายพิชญพงศ� ศิริรัตนวัชกุล

63072002490 นางสาวกุลิสรา โทแก5ว
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63072002491 นายปKติพัฒน� แซ+จึง

63072002492 นางสาวสมสกุล ม่ิงมีชัย

63072002493 นางสาวธันยานันทน� สุทธิมาลย�

63072002494 นางสาวปLญณลักษณ� พิมพ�สวรรค�

63072002495 นางสาวจรัญญา เรืองเดช

63072002496 นางสาวปKยาพัชร มณีกิจ

63072002497 นางสาวพิชญาดา โพธิธา

63072002498 นายวิศรุต ยิกุสังข�

63072002499 นางสาวพิชญานิน นันภักดี

63072002500 นายฐิติภัทร� หะยีกาเจร�

63072002501 นายมานัต แก5วคํา

63072002502 นายพินิจ เกณิกานนท�

63072002503 นายภาณุวัฒน� ทับทิมศรี

63072002504 นางสาวสมฤดี สุกดาว

63072002505 นางสาววิสา สุขเสริม

63072002506 นายเจษฎา พ่ึงศรี

63072002507 นายอมรเทพ ช+างคิด

63072002508 นางสาวจุฑารัตน� อุดธรรมใจ

63072002509 นางสาวอรประภา เสริมศรี

63072002510 นายจีรวัฒน� บุญราช

63072002511 นายกชกรณ� ชูเนตร

63072002512 นางธัญธร โคตรบุญครอง

63072002513 นายภาณุพงศ� ศรแก5ว

63072002514 นายศักด์ินรินทร� บานประโคน

63072002515 นางสาวพัชรี พลัดเชื้อนิล

63072002516 นายธนากร พลสินธุ� 

63072002517 นางสาวกินรา บุญมีศิริกุล

63072002518 นางสาวเบญจมาศ วงค�นันตา

63072002519 นางวลัยลักษณ� รักนิสัย

63072002520 นายกิตติชาติ ม่ันชาวนา
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63072002521 นางสาวจตุพร นุชหัต

63072002522 นายธีระพงษ� วันชัย

63072002523 นายวุฒิชัย กุลมธุรพจน�

63072002524 นางสาวชลธิชา สะหิ

63072002525 นางสาวปรียาวดี กรุดเงิน

63072002526 นางสาวนรวีร� ยางทอง

63072002527 นางสาวดารณี ญาติเจริญ

63072002528 นางสาวรัตนากร ยงค�สวัสด์ิ

63072002529 นายธนวัฒน� สิทธิโสภณ

63072002530 นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ

63072002531 นางสาวสดใส ธรรมสอน

63072002532 นางสาวสุชาดา แสงคล5าย

63072002533 นางสาวภัทราพร มณีแสง

63072002534 นางสาวจรรย�ภรณ� เอี่ยมโคกสูง

63072002535 นางกรองทิพย� ทองนพเก5า

63072002536 นางสาวศิริพร เสมอเหมือน

63072002537 นางสาวมัณฑนา อินทะสนธ์ิ

63072002538 นางสาวณัฐฑริกา มีเมตตาธรรม

63072002539 นางสาวชัญญานุช ถวิลไพร

63072002540 นายอภิศักด์ิ รําพึงกิจ

63072002541 นางสาวณัฐมล มีฐานะ

63072002542 นางสาวมาลินี เรียนไธสง

63072002543 นางสาววาศินีย� พินชัยนึก

63072002544 นายอภิสิทธ์ิ แผนจบก

63072002545 นางสาวสาลินี ผลดี

63072002546 นางสาววรพรรณ� คําฝLQน

63072002547 นางสาวอภัสรา แก5วกอง

63072002548 นางสาวปนิตา ประสมวังทรัพย�

63072002549 นางสาวกัลยกร สวัสดี

63072002550 นางสาวอาทิตยา วงค�ขัติย�

หน5า 85 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072002551 นายสุวรรณกร ปรีดาผล

63072002552 นายไพสิทธ์ิ วงษ�พิจิตร

63072002553 นางสาวชาลิสา ชื่นศิริ

63072002554 นายอาทิตย� ศรีจันทร�

63072002555 นางสาววันวิสา ศิลปP

63072002556 นางสาวอัญชญา เข็มเพชร

63072002557 นางสมฤดี อรามรุณ

63072002558 นายณัฐพงศ� เชวงสุข

63072002559 นายอุทัย กําจัด

63072002560 นางสาวอนงค�นาฎ กันธิยะ

63072002561 นางสาวอนัญพร สุขสมัย

63072002562 นางสาวธนพร ศรีนัดยศ

63072002563 นางสาวอริสรา สังขโบสถ�

63072002564 นายพลกฤต อิฐรัตน�

63072002565 นางสาวรัชนีกร ใหม+สาร

63072002566 นายกิตติพงษ� หนูช5างเผือก

63072002567 นางสาวกมลรัตน� เล+าเปลี่ยน

63072002568 นายสิทธิชัย สิทธิเทศ

63072002569 นางสาวแพรวพรรณ ขันคํานันตGะ

63072002570 นางสาววิชุดา โสภี

63072002571 นางสาวฺ\ปKยะนุช มวญนรา

63072002572 นางสาวสุริยกมล มะลิทอง

63072002573 นางสาววรรณา ช+างเหล็ก

63072002574 นางสาวปณิศรา ศิลาโล5

63072002575 นายสันติ สองเมือง

63072002576 นางสาวศิริลักษณ� ผาบัว

63072002577 นางสาวประภัสสร ภูชาบุตร

63072002578 นางสาววราพร วิเชียรรัตน�

63072002579 นายภูวศิษฐ� ภูวศิริหิรัญชัย

63072002580 นางขวัญฤทัย วรรณศิริ
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63072002581 นางสาวไอลดา ไชยริปู

63072002582 นางสาวลลิตา พูนประสิทธ์ิ

63072002583 นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง

63072002584 นางสาวมาทิณี สุขหิรัญ

63072002585 นางสาวปราณี คําโพธ์ิ

63072002586 นางสาวสุดธิดา พลากุล

63072002587 นางสาวอภิญญา ตาปLญโย

63072002588 นายชานนท� ทับทรวง

63072002589 นางสาวกัลยา เจริญสุข

63072002590 นางสาวนุชจิรา ผาวัน

63072002591 นางสาวอรทิดา วงษ�สกุลไทย

63072002592 นายมนัสพงษ� ไชยชนะ

63072002593 นายทวีชัย ก่ิงผา

63072002594 นางสาวจิรประภา แวงภูลา

63072002595 นางสาวณัฐวดี อินทร

63072002596 นางสุณานี อินทปKVน

63072002597 นางสาวสุธัญญา ฉุนตู

63072002598 นายธนพล พรหมมา

63072002599 นายธนภัทร ยาสมุทร�

63072002600 นางสาวศิรินภา เหล็กนุช

63072002601 นางสาวพัตตราพร แก5วทุม

63072002602 นางสาวเจนจิรา โชติวิชิต

63072002603 นางสาวปุณยานุช ศรีม+วง

63072002604 นางสาวย่ิงเปรมปรีด� ลาภทวี

63072002605 นายนิคม เย็นหลักร5อย

63072002606 นางสาวสินีนาฎ พัฒนผล

63072002607 นายธนพล ฤกษ�เมธี

63072002608 นายศรัณย� ใจสงฆ�

63072002609 นายสุรศักด์ิ มณีฤทธ์ิ

63072002610 นางสาววาสนา ชังเรือง
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63072002611 นายพิเชษฐ� ชาตชํานาญ

63072002612 นางสาวสายฝน อมิตร�พ+าย

63072002613 นางสาวกนกพลอย ใหลเจริญ

63072002614 นางสาวกัญญารัตน� สุขพรหม

63072002615 นางสาวน้ําฝน ศรีใส

63072002616 นางสาวนฤภร นวนมิตร

63072002617 นางสาวจิราภรณ� ศรีใส

63072002618 นายณัฐชนน ฤทธิเนียม

63072002619 นายณัฐพงษ� พรมมูล

63072002620 นายถิรวัฒน� เห็นกลาง

63072002621 นายบังคม คงเจริญ

63072002622 นายอํานวย แดงฟู

63072002623 นายอภิชา คุณพระรักษา

63072002624 นางสาวทิพวรรณ แนวพะนา

63072002625 นางสาวปาลิตา เหล+าเจริญ

63072002626 นายอภิชัย ถาชัย

63072002627 นางสาวกัญญณัช กุลศิริโรจ

63072002628 นางสาวพิชชาภา รักธณาสกุล

63072002629 นางสาวพัชรินทร� มากแจ5ง

63072002630 นางสาวนัทวิดา มินยา

63072002631 นางสาวปราณี เพลินพร5อม

63072002632 นายนัทธพงศ� บุญรักษา

63072002633 นายนนท�ทศักด์ิ ศรีมาลานนท�

63072002634 นางสาวสุชัญญา นึกสม

63072002635 นางสาวสุดารัตน� เจริญวงศ�

63072002636 นางเปรมรัตน� คงนุกูล

63072002637 นางสาววัชราพร มีทรัพย�

63072002638 นางสาวธาราภัทร กําไรทอง

63072002639 นายคุณากร อัมพวัน

63072002640 นางสาวศุทธินี สงคราม
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63072002641 นายธนกร สุนทรมานพ

63072002642 นายวรากร เภรีภาศ

63072002643 นายเปรมศักด์ิ ไชยจํานงค�

63072002644 นางสาวณัฐชานันน� มาลา

63072002645 นายณัฐฐวัฒน� รักดีทวีผล

63072002646 นายสุภกิจ ถนอมสัมพันธ�

63072002647 นางสาวยอดกมล พลธรส

63072002648 นายวิฑูรย� ผาเงิน

63072002649 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญล5อม

63072002650 นางสาวปพิชญา สุวรรณโชติ

63072002651 นางสาวนงลักษณ� ประดับ

63072002652 นายนันทวัฒน� เขียวชอุ+ม

63072002653 นางสาวบุณยดา วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ

63072002654 นางสาวตติยา ก\าวงค�

63072002655 นางสาวอริสา สุ+Jมมาตย�

63072002656 นางสาวสะมาวี สุขยามย้ิม

63072002657 นายอาทิตย� สิงขรอาจ

63072002658 นางสาวชณิดา ศรีสิงห�

63072002659 นางสาวพิมพ�วิไล ชาริโท

63072002660 นางสาวฮานีส แสงศรี

63072002661 นางสาวโสภา หงษ�สิงห�ทอง

63072002662 นางสาวนิตยา แก5วดอนไพร

63072002663 นางสาววิราวัลย� มะจันทร�

63072002664 นางสาวชรินรัตน� พลอยสารักษ�

63072002665 นายวิทยา ปาลี

63072002666 นางสาวกรกนก ทาหนัด

63072002667 นางสาวจันทิรา สุวรรณโฉม

63072002668 นางสาวศุภาพิชญ� สําราญราษฎร�

63072002669 นางสาววนิดา สวนดอก

63072002670 นางสาวภัทรวรรณ กองทอง
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63072002671 นางสาวรัชนู ศิลปRท5าว

63072002672 นางสาวอรสุมน ชิงชัย

63072002673 นายพงษ�ศักด์ิ ผ+องราศรี

63072002674 นางสาวศิริพร พัดยนต�

63072002675 นางสาวแพรวขวัญ สุขผล

63072002676 นางสาวลดาวัลย� ขุนคลังแสง

63072002677 นางสาวพรทิพย� สมนึก

63072002678 นางสาวอรทัย บัวตุม

63072002679 นายวีระชัย เเสนคําวัง

63072002680 นายธราพงษ� ชัยศิริ

63072002681 นายปLทวี ฉัตรมณี

63072002682 นายณัฐพงษ� เจนทัน

63072002683 นายมิณทร�ลดา คําต5น

63072002684 ว+าที่ร5อยตรีนิติพล ใจเขียว

63072002685 นายวิชชา กลิ่นประเสริฐ

63072002686 นายกฤตภาส สุดพุ+ม

63072002687 นางสาวกชพร ผลเพียน

63072002688 นางสาวณัฐรุจา อุ+นบางหลวง

63072002689 นางสาวสุฑาวรรณ� พ+วงสวัสด์ิ

63072002690 นายอํานาจ เข็มมา

63072002691 นางสาวมินตรา ปาคํา

63072002692 นายศักดา บ+อพลอย

63072002693 นายอภิชาติ กูดน5อย

63072002694 นางสาวชนิตร�นันท� ตีฆายุ

63072002695 นายอาทร คงชาตรี

63072002696 นางสาวณิทชาภา สิทธิโชค

63072002697 นายอนุภัทร หนูทอง

63072002698 นางสาวนุชนารถ สกุลพราหมณ�

63072002699 นางสาวกนกวรรณ ดุริยปราณีต

63072002700 นายสุภจิตร ชัยธงรัตน�
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63072002701 นางสาวศศิฉาย มุสิกะสงค�

63072002702 นายรัฐพล คําชมภู

63072002703 นายตฤณ หอมนวล

63072002704 นางสาวอัมลี แสงฉวี

63072002705 นางพิมพาพรรณ จันทร�สีสอาด

63072002706 ว+าที่ร5อยตรีชยพล ยงภูเขียว

63072002707 นางสาวสุภัสสร มาสุคะ

63072002708 นางสาววรารัตน� วงษ�แย5ม

63072002709 นายไกรวิน พันนาม

63072002710 นางสาวชุดาภรณ� บุญหาร

63072002711 สิบโทสรสิงห� จําปาประโคน

63072002712 นางสาววันวิสาข� ช+วยมิตร

63072002713 นางสาวสุธิตา การบรรจง

63072002714 นางสาวบุศยาพร พันธ�มะลี

63072002715 นายกิตติศักด์ิ โนรินทร�

63072002716 นางอนัทรี ตันติภักดีตระกูล

63072002717 นางสาวขวัญตา นะรินรัมย�

63072002718 นายทองหล+อ คงจริง

63072002719 นายธนากร พลอยสมุทร�

63072002720 นายสรรค�ศักด์ิ แสงสี

63072002721 นางสาวฉัตรธิดา ศูนย�กลาง

63072002722 นางสาวมลิวรรณ มะโนรา

63072002723 นางสาวน5องใหม+ ศรสว+าง

63072002724 นางสาววริศรา เหลี่ยมสุวรรณ

63072002725 นางสาวพัชรธัญ ดวงทอง

63072002726 นางสาววีรวรรณ พวงทอง

63072002727 นายพงศธร จันทรพุฒ

63072002728 นางสาวปKญวรรณ สุขจินดาทอง

63072002729 นายพิชิตชัย แสงรัตนวิไลกูล

63072002730 นายเปยา ผลเชวง
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63072002731 นายชยากรณ� คงรอด

63072002732 นายชัยวัฒน� กระบี่ทอง

63072002733 นางสาวสุดาวรรณ ไชยดํา

63072002734 นางสาวกรองกาญจน� คําปา

63072002735 นางสาวณัฐวดี ศิริมงคล

63072002736 นายศิวกรณ� ใจเย็น

63072002737 นางสาวจิราพร นามประโคน

63072002738 นางสาวพิชญานิน โคตรสิน

63072002739 นางสาวกัลยาณ�พร กอมณี

63072002740 นางสาวไพลิน มัทธุจัด

63072002741 นางสาวณัฐฐิญานันท� บุญเรือง

63072002742 นายณรงค�ศักด์ิ อังกาบ

63072002743 นายณัฐพล บุญม่ังมี

63072002744 นางสาววรกมล ชูวงศ�อภิชาติ

63072002745 นางสาวณัฐธิดา กาวินา

63072002746 นางสาวลินดา หมากสุข

63072002747 นางสาวสุวัจนี ทองปะไพ

63072002748 นางสาวดารณี ราชปOองขัน

63072002749 นายธนกฤต เครืออินตา

63072002750 นางสาวศุภนิต แม5นหมาย

63072002751 นายพิพัฒน� เกตุพันธ�

63072002752 นางสาวอริสา พลฤทธ์ิ

63072002753 นางสาวจณิสตา ประจักษ�สูตร�

63072002754 นางสาวบุษกร แผนสันเทียะ

63072002755 นายวัชรพงษ� คําวังจันทร�

63072002756 นางสาวญาณัฐฉรา นิลชาติ

63072002757 นางสาวพิมพ�รภัช ปLททุม

63072002758 นายอริยพงษ� หลางหวอด

63072002759 นายอวิรุทธ� กระบิน

63072002760 นายจักรกริช ปKจดี
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63072002761 นางสาวนันทิชา สืบวงษ�ฟLก

63072002762 นายอนิรุจน� สร5อยศรี

63072002763 นางสาวกัลยา ฤทธ์ิวงษ�

63072002764 นางสาววิไลวรรณ คะนานันท�

63072002765 นางสาวศศิธรณ� ไชยชิน

63072002766 นางสาวสโรชา บุตรทอง

63072002767 นางสาวสิริมา ภาพกลาง

63072002768 นางสาวขวัญจิรา สินธพ

63072002769 นางสาวน้ําฝน ขวัญสงค�

63072002770 นายยุทธศิลปR จันทะนันท�

63072002771 นางสาวนันธิดา ศักด์ิส+ง

63072002772 นางสาวกานต�นิตินาถ กมลเกษมวงศ�

63072002773 นายสมชาย เดชบุรัมย�

63072002774 นายสุทิน ราชสีมา

63072002775 นางสาวปLทมา แข็งแรง

63072002776 นางสาวนารีรัตน� ฝ^ายจิตรชอบ

63072002777 นางทิพยาภรณ� ทวีรัตน�เมธากุล

63072002778 นางสาวเกศรา พรหมคุณาภรณ�

63072002779 นางสาวชิดชนก สาสีเสาร�

63072002780 นางสาววิภาวรรณ จันกนก

63072002781 นางสาวกนกวรรณ แก5วทุ+ง

63072002782 นายทวีศักด์ิ พิทักษ�สงคราม

63072002783 นางสาวธันยกานต� ไพรบึง

63072002784 นายพงษภรณ� จันทร�สุข

63072002785 นางสาวรัชนี เกิดผล

63072002786 นายภูบดี แพนพันธ�อ5วน

63072002787 นางสาวบุษบง ปู^ย+า

63072002788 นางสาวณัฐมล โกสถา

63072002789 นางสาวปนัดดา จิโรชนิธิกุล

63072002790 นางสาวนันท�นภัส เชื่อมาก
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63072002791 นางสาวพอใจ นิยมสัจจะวาที

63072002792 นายธนกร จิรภัทรสุดใจ

63072002793 นายธนพล จันต๊ิบ

63072002794 นางสาวหัทยา เดชะผล

63072002795 นางสาวทัดดาว พรมมาเตียม

63072002796 นายธนภัทร แก5วอินทร�

63072002797 นางสาวขวัญใจ ตุ5ยเขียว

63072002798 นางสาววาริษา เจริญสุขม่ัน

63072002799 นางสาวปภัสสรา เกิดผล

63072002800 นางสาวดวงหทัย มีจิตร

63072002801 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญส+ง

63072002802 นางสาวดวงพร จันทร�ตGะสุริน

63072002803 นางสาวลลิตา ภานุเพ็ญ

63072002804 นายวรุตม� แซ+เล5า

63072002805 นางสาวสุรีรัตน� เลิศชํานาญกิจ

63072002806 นายทวีชัย เกษมะณี

63072002807 นางสาวสุวรรณา สรวงสิงห�

63072002808 นายอนุกูล สีใสยา

63072002809 นางสาวอนุสรา ขอมพรมราช

63072002810 นายจักรพันธ� ผลมีศักด์ิ

63072002811 นางสาวนิภาพร กองแก5ว

63072002812 นางสาววิรินดา รอดสิน

63072002813 นางสาวหทัยชนก อ่ําทรัพย�

63072002814 นายฤทธิชัย นิสัยดี

63072002815 นายจักรภพ ทิพย�สุทธ์ิ

63072002816 นายดุษฎี ม่ังมี

63072002817 นางสาวจริยา สันยศติทัศน�

63072002818 นางสาวพิมพ�วิภา ลาภูตะมะ

63072002819 นางสาวอรอุษา จันทร�ไหม

63072002820 นางสาวปุณยวีร� บุญมี
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63072002821 นายอนุรักษ� ปานกําเนิด

63072002822 นางสาวดวงพร ปทุมเมือง

63072002823 นางสาวแพรวพรรณ แก5วคําม่ิง

63072002824 นายภาณุวัฒน� รัชยาว

63072002825 นายมนูศักด์ิ แสงเงิน

63072002826 นางสาวสิริยากร แก+นบุตร

63072002827 นางสาวเพชรรัตน� วงศ�มอก

63072002828 นายจิรวัฒน� สุภาบุตร

63072002829 นางสาวผกามาศ เรียงเล็กจํานงค�

63072002830 นายเด+นชัย ทานาค

63072002831 นางผ+องอําไพ บุญนิวัฒน�

63072002832 นางสาววรนิษฐา ปKยะวงษ�รัตน�

63072002833 นายสุธรรม ฤทธ์ิธรรม

63072002834 นายคมสัน ชายคํา

63072002835 นางสาวกรรณิการ� แรงคง

63072002836 นางเบญจมาศ ไชยศรี

63072002837 นายวรพจน� ท5าวมิตร

63072002838 นางสาวสุดารัตน� เมฆมล

63072002839 นางสาวศิริวรรณ วงษ�สุวรรณ

63072002840 นางสาวศิริวรรณ ไปนา

63072002841 นายมนต�ชัย มีทรัพย�

63072002842 นางสาวมลนญา สมัครสมาน

63072002843 นายสุรศักด์ิ ศรียงยศ

63072002844 นางสาวสุธิดา แก5วศิลา

63072002845 นางสาวนันทวรรณ จําปาหอม

63072002846 นายธนเดชา นาคสวัสด์ิ

63072002847 นางสาวปKยภรณ� แก5วแวว

63072002848 นายสหรัฐ แปOนประสิทธ์ิ

63072002849 นางสาวจารุพิชญา วรพีรพงศ�

63072002850 นางสาวพัชรินทร� ศักด์ิศรีชัย
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63072002851 นางสาวกัญญามาศ คุรุวาศรี

63072002852 นายวิทวัส สุทธิพันธ�

63072002853 นางสาวเพราพกา เถาวัลย�

63072002854 นางสาวกรรณิกา เสมาทอง

63072002855 นางสาวสุพัตรา พ่ึงหวาน

63072002856 นายจีระศักด์ิ โตโล

63072002857 นางสาวพัชรีภรณ� เสนาน5อย

63072002858 นางสาวนิศารัตน� คงชู

63072002859 นายภาณุวัฒน� บุษรา

63072002860 นายสรพจน� เสาว�โอรส

63072002861 นางสาวณัชชา วิเชียรมานะรักษ�

63072002862 นายจามิกร อ+อนวรรณะ

63072002863 นายอนุสรณ� หว+างตะกุล

63072002864 นางสาวกรรณภิรมย� ยางธิสาร

63072002865 นายสถาปLตย� กุลวุฒิดํารงชัย

63072002866 นางสาวจินต�จุฑา บวกขุนทด

63072002867 นางสาววิภาวรรณ กางกรณ�

63072002868 นายชยานนภ� คําหมอน

63072002869 นางสาวเรือนอนงค� ฉลวยศรี

63072002870 นางสาวนิสารัตน� เกลี้ยงมลทิล

63072002871 นางสาวเบญจรัตน� วงศ�ษา

63072002872 นายภานุมาศ บุตรอ+วม

63072002873 นายอภิสิทธ์ิ นาสม

63072002874 นายทนงศักด์ิ เนื่องจํานงค�

63072002875 นายศุภฤกษ� ซิวเชียง

63072002876 นางสาวมุกดาวรรณ ต๊ิบอ5าย

63072002877 นายอดิศร มาเชียงผา

63072002878 นายพนธกร อกอุ+น

63072002879 นายวัชระ ราชวงค�อ+อน

63072002880 นายโสภณ พุทธศรี
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63072002881 นางสาวนัฐนันท� เลิศศิลปานันท�

63072002882 นางสาวจริยา เทศวัง

63072002883 นางรัตนา วงศ�ไพบูลย�

63072002884 นางสาวฐาปรานี สติภา

63072002885 นางสาวพิมพิลาลัย สีดา

63072002886 นายรัชณาวี แซ+อึ๋ง

63072002887 นางสาวณิรดา วงศ�ศรีชา

63072002888 นายวิษณุ อภิบาลศรี

63072002889 ว+าที่ ร.ต.การัณยพิชญ� เสียงดี

63072002890 นางสาวณัฐกาญ เกษมศรี

63072002891 นางสาวปรียานุช ชัยสนาม

63072002892 นายชยานันต� สีลา

63072002893 นางสาวกนกกร แช+มปรีชา

63072002894 นางสาวนิตยา รักษ�มณี

63072002895 นายวชิรวิทย� โกเมฆ

63072002896 นางสาวมยุรา ช+วยแก5ว

63072002897 นางสาวยุพา พละพร

63072002898 นางสาวศศินิภา ถนอมจิตร�

63072002899 นางสาวนิชธาวัลย� ยืนม่ัน

63072002900 นางสาวศิริพร สิทธิพงษ�

63072002901 นายสังขกร ศิริสวัสด์ิ

63072002902 นายมนต�มนัส หร+ายเปรม

63072002903 นางสาวพรทิพา กุนเทียน

63072002904 นางสาววิไลภรณ� เสนาเพ็ง

63072002905 นางสาวมณีรัตน� ฤทธ์ิแคล5ว

63072002906 นายอภิวัฒน� ศรีสูงเนิน

63072002907 นางสาวลลิตา ลิขิตสุนทร

63072002908 นายเกษม เดชศิริ

63072002909 นางสาวอรญา จันทอง

63072002910 นางสาวพิมมณี พูนสินทรัพย�
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63072002911 นางสาวธิดารัตน� พันธ�ไผ+

63072002912 นายธนกฤต ศรีจันทร�

63072002913 นางสาวขนิษฐา มาดี

63072002914 นางสาวพัณณิตา แน+นอุดร

63072002915 นายชนินทร� อินตา

63072002916 นายจักรพงษ� วรรณจักร�

63072002917 นางสาวสุริยารัช อู+อรุณ

63072002918 นางสาวนงเยาว� บุญรมย�

63072002919 นางสาวพัธราวลี ชีวะพันธ�

63072002920 นายภาณุวัฒน� วิชุวงษ�

63072002921 นายปวีณ วรรณจักร�

63072002922 นางสาวสุพรรณี หัสนา

63072002923 นางสาวพรปวีณ� โกมลสิทธิชัย

63072002924 นางสาวนวพร จ+านาค

63072002925 นายบดินทร� สมศักด์ิ

63072002926 นางสาวจีระนันท� สมใจ

63072002927 นางสาวนพรัตน� นามเสนา

63072002928 นางสาวสุภัทธนันท� ยังทรัพย�ยอด

63072002929 นายคมสัน นามถิน

63072002930 นายศุภกร สายญาติ

63072002931 นายพิชิตชัย ย่ีค้ิว

63072002932 นายนพดร เปTงสุธรรม

63072002933 นายเรวัต สุพร

63072002934 นางสาวชนิดาภา เชยสุนทร

63072002935 นายชยพล วรรณประภา

63072002936 นางสาวผกามาศ กุมปรุ

63072002937 นางสาวเปรมสินี ศรีไพพจน�

63072002938 นายเอกวุฒิ ผาระนัด

63072002939 ว+าที่ ร.ต.หญิงธิดาพร จ+อยพันนา

63072002940 นายจารึก ไพรสุวรรณ
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63072002941 นางสาวพิชญาพร ทองผาย

63072002942 นางสาวพรพิมล อุดร

63072002943 นายชาตรี นครไชย

63072002944 นายรัฐนันท� คันทาคม

63072002945 นางสาววันดี ไกรมณี

63072002946 นางสาวกรุณา ปานนิมิตร

63072002947 นางสาวอรนิภา แก5วเจริญ

63072002948 นายฐิติวัฒน� ช+วยพันธ�

63072002949 นางสาวอารยา ชฏากรณ�

63072002950 นางสาวสุรัตน� อรุณรัตน�

63072002951 นายอดิศร หงษ�ห5อย

63072002952 นายธนโชติ แปงคืด

63072002953 นายสุธี โยธิน

63072002954 นางสาวเจนจิรา จันทร�ทอง

63072002955 นายบัญชา มะระเฮน

63072002956 นางสาวธีราพร ยัดไธสงฆ�

63072002957 นางสาวสุกัญญา เชื้อโคกสูง

63072002958 นางสาวจิรัชญา สกุลเดช

63072002959 นางสาวจุฑารัตน� เหมาะพิชัย

63072002960 นางสาวศิริพร ล5มขวา

63072002961 นายจักรพันธ� อะนันทา

63072002962 นางสาวสุภชา บัวชาวนา

63072002963 นางสาวสุภาภรณ� ศรีพรมงคล

63072002964 นายจิรายุทธ แจ5งไพร

63072002965 นางสาวกนกวรรณ คําหม+น

63072002966 นางสาวปวีณกร วณิชจุติเดช

63072002967 นางสาวนริศรา อุตสาห�

63072002968 นางวิภารัตน� เนื่องจํานงค�

63072002969 นางสาวเบญจมา ไทยกล5า

63072002970 นางสาวสมฤดี ชื่นกมล
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63072002971 นางสาวพรธิตา เนื่องนิยม

63072002972 นางสาวชนนิกานต� แก5วสอน

63072002973 นางสาวจิรวดี เพ็ชรรัก

63072002974 นางสาวศิริพร สารศิริ

63072002975 นางสาวพิมพ�ชนก เลื่อนแก5ว

63072002976 นายศรุต โกศล

63072002977 นายปริญญา แตงไทย

63072002978 นางสาวอุไรพร ทองไพร

63072002979 นายนพดล แจ+มประเสริฐ

63072002980 นางสาวศิรดา ศรีภูมี

63072002981 นายเดโชชัย บัวทอง

63072002982 นายวิชัย โพธ์ินาค

63072002983 นางสาวสุดารัตน� แสงนาค

63072002984 นางสาววรวรรณ ปานคง

63072002985 นางสาวกนกทิพย� นิตยพล

63072002986 นางสาวกิตติยา ศรียางนอก

63072002987 นางสาวภัควลัญชญ� วารีรัตน�

63072002988 นางสาวสุภาภรณ� พุทธศรี

63072002989 นางสาวศรัญญา มณีโชติมงคล

63072002990 นายพิทยา เหมพานนท�

63072002991 นางสาวสุฑิชา สกลไชย

63072002992 นางสาวเสาวลักษณ� นันทะทอง

63072002993 นางสาวพรปวีณ� ใจต้ัง

63072002994 นางสาวสุภาวดี พุฒบัวทอง

63072002995 นางสาวนพสร จุลปาน

63072002996 นางสาวศิริรัตน� นาสินธุ�พร5อม

63072002997 นายฐาปกรณ� โสมวงศ�

63072002998 นางสาวแพรวพรรณ หรี่จินดา

63072002999 นางสาวณัฎฐ�พัชร สุรินทร�คํา

63072003000 นางสาวกันยากร วรนาม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี
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63072003001 นางสาวสุภาภรณ� มีพงค�

63072003002 นางสาวสิรีธร ระลิ่ว

63072003003 นางสมพร เปTงโต

63072003004 นายอนุวัฒน� ด+านสุข

63072003005 นางสาวสุทธิดา เดชณรงค�โสภณ

63072003006 นางสาวนลินกชกรณ� ธีระนิตย�นาถกุล

63072003007 นางสาวพันธิตรา ราวงษ�

63072003008 นางสาวสายวารี อินชูรันต�

63072003009 นางสาวสุภาวิณี ประทอง

63072003010 นายรณกฤต พัชรมนธนกฤต

63072003011 นายอภิชาติ แซ+ลี้

63072003012 นางสาวพรพฤติกร สิทธิ

63072003013 นายประจักร� เด่ียวพันธ�

63072003014 นางสาวธนาพร ศรีสมุทร

63072003015 นางสาวศศิกานต� บุญยัง

63072003016 นางสาวยุวดี เที่ยงทอง

63072003017 นายศิริชัย นวลทิม

63072003018 นางสาวจิรัชญา คํามาตร

63072003019 นางสาวณฐมน แพงดี

63072003020 นางสาวกัญญารัตน� แก5วมณีบุตร

63072003021 นางสาววรวรรณ พงษ�หัสบรรณ�

63072003022 นางสาวสุดาภรณ� คงเกาะ

63072003023 นางสาววิภาดา ผมทํา

63072003024 นายนวกร เมตตา

63072003025 นางสาวธนญดา อนุภัทรทวี

63072003026 นางสาวสุพัตรา บุญมา

63072003027 นางสาวเกตน�สิรี พลอยพิมพ�

63072003028 นายธนัทรัช ภรินทนันท�

63072003029 นายจักริน ดวงชารี

63072003030 นางสาวศุภลักษณ� เผ+าบ5านฝาง
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63072003031 นางสาวณัฐกฤตา มณีวงศ�

63072003032 นายศราวุฒิ คําน5อย

63072003033 นายอานุภาพ อินแย5ม

63072003034 ว+าที่ร.ต.หญิงรวิภา กล+อมอ5น

63072003035 นางสาวกัญญ�ชิสา ศรัทธาสวัสด์ิ

63072003036 นางสาวศรีแพร บัวหลวง

63072003037 นายพงค�สิทธ์ิ อินทวงศ�

63072003038 นางสาวกาญจนา สาระชาติ

63072003039 นายธนาธร อ+อนแย5ม

63072003040 นางสาวนฤมล ภู+ประเสริฐ

63072003041 นางสาววัลลภา สวนแดง

63072003042 นายนพดล เงินทะนง

63072003043 นายวีรวัฒน� ยงโภชน�

63072003044 นางสาวกุญชลี ทิมพุฒ

63072003045 นายกิตติศักด์ิ นพคุณ

63072003046 นางสาวศิริกาญจน� อุทยานิก

63072003047 นางสาวสุพัตรา แสงธรรมพิทักษ�

63072003048 นายศราวุธ รัตนยงค�

63072003049 นางสาวพัชรินทร� พืชนะ

63072003050 นางสาวสุชาดา บูรพา

63072003051 นางสาวณัฏฐธิดา อยู+สอน

63072003052 นางสาวปภาวดี เจ5าเล+ห�ดี

63072003053 นางสาวไอลดา กอเซ็ม

63072003054 นายธัญญา มากบุญ

63072003055 นางสาวจินตหรา จันทแพทย�

63072003056 นายทศพล ยาดี

63072003057 นายจักรพงศ� สมปาน

63072003058 นางสาวพิมพา นวลนิ่ม

63072003059 นายพัฒพล ศิริ

63072003060 นางสาวอัจฉรา ศรีตะระโส
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63072003061 นายสมพร จงใจงาม

63072003062 นางสาวไอยเรศว� อินประสิทธ์ิ

63072003063 นางสาวพรรณพร ชํานาญรักษา

63072003064 นายไตรรักษ� ศรีวิชัย

63072003065 นายอดิศักด์ิ อ+อนมาสาย

63072003066 นายสุพัฒชัย พิมพ�สาลี

63072003067 นายชัยวัฒน� อุดมพงษ�

63072003068 นางสาวกิตติยา ด5วงรา

63072003069 นางสาววนิดา เสวีวัลลภ

63072003070 นายพัชระ ดีเทียน

63072003071 นางสาวเพ็ญนิภา พลาเกตุ

63072003072 นางวิยะดา ปอกระเจา

63072003073 นางสาวชุติมา ทับสุวรรณ�

63072003074 นางสาวสุวิภา ชํานาญชล

63072003075 นางสาวโสภาพรรณ เรือนเจริญ

63072003076 นางสาวภัทรกันย� สิทธิถนอม

63072003077 นางสาวสุพรรษา เลพล

63072003078 นางสาวอลัดดาวัล จันทร�ขาม

63072003079 นายตะวัน นาคํา

63072003080 นางสาวธนัตฤนันท� สุขสวัสด์ิ

63072003081 นางสาวปKยดา ผดุงกิจ

63072003082 นางสาวสุภาพร แก5วทอง

63072003083 นางสาวประภาพรรณ ศุภะกะ

63072003084 นายคีตณัฐ ศิริวัฒน�

63072003085 นายนาวิน ภู+ทอง

63072003086 นางสาวกรรณิการ� ขัดเขียว

63072003087 นางสาวนนทวรรณ ตุลานนท�

63072003088 นางสาวสุมณฑา บุญจํานงค�

63072003089 นางสาวกาญจนี รัตนสุวรรณ

63072003090 นางสาวพัชรินทร� สายกระสุน
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63072003091 นางสาวศิรินภา สุวรรณแกม

63072003092 นางสาวเขมานันท� สาธิตไพศาลกุล

63072003093 นางสาวรจณา กลิ่นหอม

63072003094 นายเจษฎา รูปคม

63072003095 นางสาวอัญธิชา วรรณประเก

63072003096 นางสาวศิริลักษณ� ช+องป^า

63072003097 นางสาวสายฝน เทือกดอกไม5

63072003098 นางสาวปาจรีย� จันทรพาณิชย�

63072003099 นางสาวณัฐวรรณ หมึกขุนทด

63072003100 นายธีรยุทธ กันทะธง

63072003101 นายวิศวชิต กลีบจันทร�

63072003102 นางสาวธิดากาญจน� เรื่องจิตต�

63072003103 นางสาวศิริพร สีพลนอก

63072003104 นางสาวชาลินี แซ+ต้ัง

63072003105 นายโกสินทร� วรรณใจ

63072003106 นายทวีศักด์ิ อินตGะเม5า

63072003107 นางสาวกรรณพรรณ รวยอบกลิ่น

63072003108 นายจตุพร ศรีทวนฐาน

63072003109 นายทวีศักด์ิ อาจศรี

63072003110 นางสาววงเดือน ภู+ผะกา

63072003111 นางสาวอรทัย อินทร

63072003112 นางสาวชนรดี หออัษฎาวุธ

63072003113 นางสาววันทนา เหลืองอรุณ

63072003114 นายศุภชัย ศิลสังวรณ�

63072003115 นางสาวสาลินี มานิยันต�

63072003116 นายหิรัญ ตันผัด

63072003117 นางสาวพนัชกร เอี่ยมสกุล

63072003118 นายยุรนัน เสตะสิทธ์ิ

63072003119 นางมยุรี หอมหวาน

63072003120 นายธนะกูล ทรัพย�สมบูรณ�
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63072003121 นางสาวอรวรรณ พรมศร

63072003122 นางสาวสิริมา บุญกระจ+าง

63072003123 นางสาวนิชนันท� ส+องแสง

63072003124 นางสาวปานตะวัน เวียงบัติ

63072003125 นางสาวชรินทร�ธร ศรีสุข

63072003126 ว+าที่ร5อยตรียศกร พันธ�ลี

63072003127 นายชัฎกวิJนทร� บุญมาก

63072003128 นายศุภกร นะทีศรี

63072003129 นางสาวสุนิสา เนินไสว

63072003130 นายอริยะ อิ่มโสภณ

63072003131 นายจักรพันธ� แก5วอุดม

63072003132 นางสาววัชราพร เมตตานนท�

63072003133 นายเทวัญ เชษฐรตานนท�

63072003134 นายพงศธร แซ+เจ็ง

63072003135 นางสาวปฐวดี วุฒิกิจ

63072003136 นางสาวธนัชชา เชื่อมแก5ว

63072003137 นายอธิวัฒน� บุญยศ

63072003138 นางสาววนิดา แสงงาม

63072003139 นางสาวจันจิรา อินทร�ชู

63072003140 นางสาวนลพรรณ จารุศิริ

63072003141 นางสาวพิมพ�ชนก ทวีสัตย�

63072003142 นายอนุชา ทาไชย

63072003143 นางสาวเจนจิรา ลาลุน

63072003144 นายวสิน ฮุงสาย

63072003145 นายกฤษฎา จGะสา

63072003146 นางสาวยุภาวรรณ สีหาจันทร�

63072003147 นางสาวณัฐกานต� จันทร�แก5ว

63072003148 นางสาวจันทนาภรณ� สาลี

63072003149 นางสาวอาภาศิริ อภิบาลศรี

63072003150 นางสาวเบญจวรรณ อัฐวงค�
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63072003151 นางสาวสุรัตติกาล หมอยา

63072003152 นายคงศักด์ิ ไทยใหม+

63072003153 นายวิระชัย ทองเข่ือน

63072003154 นางสาวแอนนา วิเชียรรัมย�

63072003155 นางสาวทับทิม สารสุข

63072003156 นายสรวิชญ� ศรีสุข

63072003157 นายปKยวุฒิ นวมจิตต�

63072003158 นายนภสินธุ� ดินหม5อ

63072003159 นายสุวิศักด์ิ อยู+รัตน�

63072003160 นายจีระศักด์ิ ศรีเฮียง

63072003161 นายธานินทร� ทองแตม

63072003162 นางสาวพัชมน บุญอินทร�

63072003163 นางสาวเอลิสา จิตตานุปกรณ�

63072003164 นางสาววนิดา โนชาติ

63072003165 นางสาวเนตรนภา แววกระโทก

63072003166 นายบูรพา ขุนศรี

63072003167 นางสาวพิมพ�ลดา สีทอง

63072003168 นายธนวรรธน� วิวรรธน�ธนกูล

63072003169 นางสาวดรุณี บุญช+วย

63072003170 นายณรงค�ศักด์ิ รอสวัสด์ิ

63072003171 นางสาวจิตรา ต้ังม่ัน

63072003172 นางสาวดลยา ศิริเอนก

63072003173 นางสาวสุพรรษา อ+อนศรี

63072003174 นายศุภนิตย� ภู+ระหงษ�

63072003175 นายณัฐวุฒิ กลิ่นบุปผา

63072003176 นางสาวธัญภัทร บุญแสง

63072003177 นายกรณกฤต ตองกระโทก

63072003178 นายทันท�นภัส สุขโต

63072003179 นายจิรายุทธ ปาวงค�

63072003180 นายอภิลักษณ� สัจจโภชน�
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63072003181 นางสาวศันศนีย� ผิวทวี

63072003182 นางสาวสิภาพัชร คุณเอนก

63072003183 นายอติกันต� ทองกันทม

63072003184 นางสาวอัญชลี สังยวน

63072003185 นางสาวรุ+งทิพย� เสนาหนอก

63072003186 นางสาวธนภรณ� ศรีภูธร

63072003187 นางสาวภาวิJนี ปLญญาดี

63072003188 นางพัชร�ชิสา ฤทธิชัย

63072003189 นายณภัทร ถานะยาโน

63072003190 นางสาวสุกัญญา บัวแก5ว

63072003191 นางสาวกุศาวดี ก5างออนตา

63072003192 นางสาวสุภาวิณี เหล+าพิเดช

63072003193 นางสาวดารุณี เจะสนิ

63072003194 นายจักรพงษ� เพชรกิริยา

63072003195 นายเวชชัยยันต� นพสันเทียะ

63072003196 นายศุภพล เปTงโต

63072003197 นางสาวณัฐพร กลั่นเกษตรวิทย�

63072003198 นายตะวัน แพทย�รักษา

63072003199 นายศิวนนท� ทองแย5ม

63072003200 นางสาวลลิตา เปPVยมรอด

63072003201 นางสาวพิกุลทอง ผ+อนตาม

63072003202 ว+าที่ร5อยตรีวรพล สุริยะเทพ

63072003203 นายณัฐวัฒน� บุญเสริฐดิลก

63072003204 นางสาวศนันธฉัตร อชิรญสกุลพงษ�

63072003205 นางสาวถาวรีย� บัวจันทร�

63072003206 นางสาวธนิดา พจนสิทธ์ิ

63072003207 นางสาวเสาวภา อุษาวรกิจ

63072003208 นางสาวณฐมน เนตรท5วม

63072003209 นางสาวเพียงเพ็ญ ลือสาย

63072003210 นางสาวประภาพร แสงวงค�
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63072003211 นางสาวภควดี ใจน5อย

63072003212 นางสาวชญานุช วงษ�ไพศาล

63072003213 นางสาวสมฤดี สีโดน

63072003214 นางสาวปภาวดี พันธฤทธ์ิ

63072003215 นายปKยะพงษ� ดํานิล

63072003216 นางสาวปภัสรา ไชยทะเศรษฐ

63072003217 นางสาวประภัสรา ชนะชัย

63072003218 นายอมรเทพ บุญเกิด

63072003219 นางสาววราภรณ� อินทะโชติ

63072003220 นางสาวเบญจวรรณ สาธุกิจ

63072003221 นายพบธรรม จรุงศิลปR

63072003222 นางสาวขนิษฐา ทีเกาะ

63072003223 นายเรวัช วงศ�ใจ

63072003224 นางสาวณัฏฐณิชา คําภาชาติ

63072003225 นางสาววิลาวัลย� วิถีธรรม

63072003226 นางสาวเสาวริน ชาวขม้ิน

63072003227 นางสาวจุฑามาศ ฉิมจารย�

63072003228 นางสาวภัทรกมล เจริญสุข

63072003229 นายวุฒิชัย ลี้ภัยรัตน�

63072003230 นางสาววราภรณ� สรสวัสด์ิ

63072003231 นายก5องภพ วิเชียรกันทา

63072003232 นางสาวกานต�ศิรัส มิตรหิรัญวาณิช

63072003233 นางสาวปาริฉัตร ดังก5อง

63072003234 นางสาวขวัญฤทัย ศิริรักษ�

63072003235 นางสาวอรณิชา รุ+งแก5ว

63072003236 นายคงศักด์ิ วิเชียรกร

63072003237 นายยอดรัก พิศลืม

63072003238 นายสุทัศน� สังฆพรหม

63072003239 นางสาวดารารัตน� สุขใส

63072003240 นายธนาสาร สุดโคตร

หน5า 108 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072003241 นางสุภารัตน� เขยตุ5ย

63072003242 นายับุญนํา วงษ�จันทร�

63072003243 นายณัฐนันท� กล+อมเกษม

63072003244 นางสาวจิราพร เจียมแพ

63072003245 นางสาวเบญจวรรณ พรมโชติ

63072003246 นางสาวรวิกานต� สีเอี่ยม

63072003247 นางพิชชารีย� วงษ�ระเบียบ

63072003248 นางสาวจุฬาลักษณ� ดีนาน

63072003249 นายธนพงศ� อนุกูล

63072003250 นางสาวณิชชา ธนิกชยะกุล

63072003251 นางสาวกัญญารัตน� ศิลปRประเสริฐ

63072003252 นางสาวสุภาดา ม่ิงแก5ว

63072003253 นางสาวศิริทร จําปาแก5ว

63072003254 นางสาวรุ+งอรุณ ธาระเปลื้อง

63072003255 นางสาวกัลย�สุดา จงปLตนา

63072003256 นางสาวสุจิตตรา แซ+ฉ่ัว

63072003257 นายจักรพันธ� ต+อโชติ

63072003258 นายสมพงษ� แสนสวัสด์ิ

63072003259 นางสาวณัฐกานต� เขียวทองย5อย

63072003260 นางสาวพิชาพัชร� อินษร

63072003261 นางสาวภานิศา นามจาย

63072003262 นางสาวชลธิชา บัวทอง

63072003263 นางสาวธัญรัตน� ศรศักดา

63072003264 นายสุรเชษฐ� บุญยัง

63072003265 นายวีระวัฒน� ภูมิชัย

63072003266 นางสาวกนกพร งามเลิศ

63072003267 นายภาณุพงศ� พงษ�เรือง

63072003268 นายชนะพงษ� ลามาตย�

63072003269 นางสาวกวินทรา เทพคํามี

63072003270 นายชัยณรงค� โมรา
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63072003271 นายสมาน ทองเทพ

63072003272 นางสาวณัฐสุดา สํารวมสุข

63072003273 นางสาวจงรักษ� ปลาเงิน

63072003274 นางสาวอรอนงค� คํากองแก5ว

63072003275 นางสาวสุพัตรา หน+อคําหล5า

63072003276 นายวีระศักด์ิ แสงหล5า

63072003277 นายกัมพล มาลาอบ

63072003278 นางสาวบุษญา สุขเกษม

63072003279 นางสาวสุภาพร แก5วกลม

63072003280 นางสาวศกุณตลา แก5วอ5วน

63072003281 นางสาวสุพัตรา แสนศรี

63072003282 นางสาววิภาดา เจริญไชย

63072003283 นางสาวมินตรา เขยสุข

63072003284 นางสาวชณากานต� ตันติภาษากร

63072003285 นางสาวณัฏฐา ยะสุข

63072003286 นางสาวกรรกนก ชัยมัง

63072003287 นายกษิดิศ จันทราภินันท�

63072003288 นายณัฐพงษ� ฝLQนเต็ม

63072003289 นางสาวจารุณี ใจดี

63072003290 นายวิรัตน� พันธุ�ชัย

63072003291 นายกิตติพันธ� คมเขียว

63072003292 นายพีรณัฐศักด์ิ รุ+นมะลัง

63072003293 นางสาวจีรนันท� ศรัณยูนิกร

63072003294 นางสาวดวงเนตร พงษ�เพ็ง

63072003295 นายเจษฎา อิ่มละออ

63072003296 นางสาววาสิตา วิสุทธิแพทย�

63072003297 นายอินทรชิต อุปฮาต

63072003298 นายวิษณุ วงค�ตา

63072003299 นางสาวเจนจิรา สมพงษ�

63072003300 นางสาวมธุรส นาคสายันต�
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63072003301 นางสาวบุษบา อั๊งคํา

63072003302 นายกอบชัย คําทาสี

63072003303 นางสาวมณีรัตน� ชุมเปPย

63072003304 นายธวัชชัย ไชยแสง

63072003305 นางสาวกัลยา จันทวงศ�

63072003306 นายหัสดี เอียดพูล

63072003307 นางสาวนาตยา เงินสอาด

63072003308 นางสาวตรียุค ใยสําลี

63072003309 นายสุรยุทธ� บุญต้ัง

63072003310 นายทรงพล เกิดแก+น

63072003311 นายจิราวุฒิ ศรีสวัสด์ิ

63072003312 นางสาวมณีพันธ� วงศ�แสน

63072003313 นางสาวปรายฟOา เทพจันที

63072003314 นายภาณุพงศ� สาศิริ

63072003315 นายพิษณุ ราศรีมิล

63072003316 นายณัฐพล ไสยวงศ�

63072003317 นางสาวธนัชชา เกลียวทอง

63072003318 นางสาวกัญญณ�พัชร วิริยะสิทธ์ิ

63072003319 นางสาวกานดา มินา

63072003320 นางสาวน้ําทิพย� สารศิริ

63072003321 นายบุรินทร� อางอน

63072003322 นางชนัญญา วรพันธ�

63072003323 นางภัศรา โชคบํารุง

63072003324 นางสาวอาทิตยา กุมรัมย�

63072003325 นางสาวนิสากร วอนวรรณ

63072003326 นายสุริวัฒน� กุญชร

63072003327 นางสาวจันทมณี บูรณะ

63072003328 นางสาวภาวิณี มงคลพันธ�

63072003329 นางศรีสุดา พินิจรัมย�

63072003330 นางมลนภา แพใจ
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63072003331 นางสาวอังศุมาลี เทียบเพชร

63072003332 นางสาวธนิษฐา รักษาภักดี

63072003333 นางสาวกัญญาณัฐ ก5อนหิน

63072003334 นางสาวกรรณิกา แก5วภิรมย�

63072003335 นายอดิศักด์ิ จันทร�บัว

63072003336 นางสาวจีราวรรณ สายฟู

63072003337 นายสุธากร รุ+งนฤทัย

63072003338 นางสาวสุวรรณี ขันกสิกรรม

63072003339 นางสาวชไมพร หอมขจร

63072003340 นางสาวพิมพาภรณ� ประสมสุข

63072003341 นางสาวเจตริน คุณบุราณ

63072003342 นางสาวมุทิตา สุขคง

63072003343 นางสาวปLทมาวดี แต+เชื้อสาย

63072003344 นายพิเชฐ เพ็ชรรัตน�

63072003345 นายจตุพล เจริญชีพ

63072003346 นางสาวพรรณวิลัย จันทร�แจ5ง

63072003347 นายอภิสร บุญฑริกชาติ

63072003348 นางสาวสุภาพร สุภนิกร

63072003349 นางสาวนราภรณ� เจริญพร

63072003350 นางสาวอรวรรณ คณะอนันต�

63072003351 นางสาวพิมอําภา โสชนะ

63072003352 ส.อ.พลวัฒน� อุรารส

63072003353 นางสาวธิดารัตน� สีเหนี่ยง

63072003354 นางสาวกนกทิพย� ตันศิริ

63072003355 นายอุกฤษฏ� แต5มสี

63072003356 นางสาวกมลลักษณ� ทาวัน

63072003357 นายกฤติณ มณีจรัสแสง

63072003358 นางสาวฐิตินันท� เอมะสุวรรณ

63072003359 นายธํามรงค� ทองมา

63072003360 นายสรรวัชญ� รอดศิริ
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63072003361 นางสาวทิวาพร ถนอมพลกรัง

63072003362 นายกิจจา เชี่ยวเวช

63072003363 นายธนารัตน� เงางาม

63072003364 นางสาวพรปวีณ� ภรินทนันท�

63072003365 นางสาวศิริญา แก5วเพชร

63072003366 นางสาวณัฐธิรัสม์ิ สังข�ทอง

63072003367 นายภัคพล พิมพรพิรม

63072003368 นายธวัช ถีระสา

63072003369 นายจิรายุทธ วิมลภักด์ิ

63072003370 นางสาวทัดชา เอี่ยมสอาด

63072003371 นางสาวนัฐชา ยืนย่ิง

63072003372 นายสมเกียรต์ิ จันทเสน

63072003373 นางสาวชนานา บุญขจร

63072003374 นายนภดล สรวมชีพ

63072003375 นายมนตรี นารถอุดม

63072003376 นางสาวลภัสรดา ชุมพินิจ

63072003377 นายจิรวัฒน� อินทอง

63072003378 นายธานัท อินสุวรรณ

63072003379 นางสาวจิรัชยา ณ ลําปาง

63072003380 นางสาวพริ้งเพรา ตุGแสง

63072003381 นางสาวมีนา แกมนิล

63072003382 นายพงศกร หัตถผสุ

63072003383 นางสาวมนทิชา ชาวไร+

63072003384 นางสาวเบญจภรณ� ศรีเบญจรัตน�

63072003385 นายธนวรรธน� บุญแสน

63072003386 นางสาวสาวิตรี ย่ิงยวด

63072003387 นางสาวรัตนภรณ� พรมนาค

63072003388 นางสาวเบญจมาภรณ� ต้ังใจ

63072003389 นางสาวเกสร พิศพรรณ�

63072003390 นายวิชรัตน� ขนิฐโสภณ
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63072003391 นางสาววรรลภา บุศดี

63072003392 นายไผ+งาม เจริญเสม

63072003393 นายอาบีดีน มะลาเฮง

63072003394 นางสาวปรีญาภรณ� ฤกษ�ดี

63072003395 นายบุญฤทธ์ิ ภูริปาณิก

63072003396 นางสาวธันย�นรีย� สุนทะพงษ�

63072003397 นายฑีฆายุ โถแพงจันทร�

63072003398 นายสมพร ขวัญดก

63072003399 นายณัฐวัฒน� พิศาจารย�

63072003400 นางสาวหทัยรัตน� มูลกลาง

63072003401 นางสาวอรทัย ศรีมงคล

63072003402 นางสาวพิมพ�ลดา ศรีนวล

63072003403 นายโกสนธ� ธรรมโหร

63072003404 นางสาวศันสนีย� เย่ียมกระโทก

63072003405 นางสาวนันทกานต� การวงษ�

63072003406 นางสาวพีรภัทร ขันติพงศ�

63072003407 นางอัญชลีญา บัวทอง

63072003408 นางสาวพัชราภรณ� โพธิJJศรี

63072003409 นางสาวนันทนา ปานทองดี

63072003410 นางสาวเกตธิดา มณีนพ

63072003411 นางสาวกัญญารัตน� อยู+ประพิส

63072003412 นายกฤษฎา ย้ิมยวน

63072003413 นางสาวสุพิชชา คติ

63072003414 นายณพัฒปกรณ� บุตรวัฒนเศรษฐ�

63072003415 นายเศรษฐบุตร สายชาลี

63072003416 นายภูวดล ดีธรรมมา

63072003417 นางสาวธิติญา หมีเฟUVอง

63072003418 นายอภิสิทธ์ิ ง+อยจันทร�

63072003419 นายวันชาติ อ+อนจันทร�

63072003420 นางสาวนภาพร แซ+หลู
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63072003421 นายธัชเฉลิม ปุยฝOาย

63072003422 นางสาวดวงพร คํ้าคูณ

63072003423 นางสาวสลิลธร ไพรอนันต�

63072003424 นางสาวอริสรา สกุลชัชวาล

63072003425 นางสาวศศิธร ทิยะ

63072003426 นายศรชัย แข็งธัญกรณ�

63072003427 นายปุญญพัฒน� ธํารงวิชญะ

63072003428 นางสาวกัญกานต� อัครมณีนุช

63072003429 นายจรูญศักด์ิ จันทร�วังทอง

63072003430 นางสาวชลาลัย สุวรรณโชติ

63072003431 นางสาวพิมประภา เปTนสุข

63072003432 นางสาวพลอยธิพัทธ� เหลืองทอง

63072003433 นายสุรศักด์ิ สังข�โต

63072003434 นางสาววรัตม�วดี ชุติธนพิทักษ�

63072003435 นายสุชาติ เมียดธิมาตย�

63072003436 นางสาวณัฐนิตย� จันนิยม

63072003437 นายนิธวัส สันกันทา

63072003438 นายสมพงษ� อภิบาลศรี

63072003439 นายธวัชชัย ชูเชิด

63072003440 นายกฤษฎา บับภาร

63072003441 นางสาวสุพัตรา สิงห�ถ่ิน

63072003442 นายนนท�ปวิช ประดาศักด์ิ

63072003443 นายชยากร เย็นสมุทร

63072003444 นางสาวจิราภา แซ+ฮุ5ย

63072003445 นายศุพัฒพงศ� สุขโชติ

63072003446 นายสุรเชษฐ ชินบูรณ�

63072003447 นายธนฑัต เตียวตระกูล

63072003448 นางสาวนูรีสัน สะมะแอ

63072003449 นางสาวสกาว อ่ําเจริญ

63072003450 นางสาวสุนิสา ทองชมภู
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63072003451 นางสาวนภาพร ประดับศรี

63072003452 นางสาวหนึ่งฤทัย อบอุ+น

63072003453 นางสาวสโรชา อ+อนสุด

63072003454 นายนครินทร� แสงชมภู

63072003455 นางสาวนฤมล พิลาวรณ�

63072003456 นางสาวกัลยา ทองดี

63072003457 นางสาววรนุช ศิริสงค�

63072003458 นายพิชชากร ปลายเนิน

63072003459 นางสาวนิตยา มีกุล

63072003460 นางสาวพิมอรัญ แสงจันโท

63072003461 นางสาวทอฝLน เทพละออ

63072003462 นายธีรวัฒน� เสือเดช

63072003463 นางสาวสกุลรัตน� อุบลประเสริฐ

63072003464 นางสาวพณิดา ผาจํ้า

63072003465 นางสาวปริญญา พ+อศรีชา

63072003466 นางสาวชนม�นิภา โสรส

63072003467 นางสาวไพรวรรณ ธนาไสย

63072003468 นายอัมรินทร� ผ+องสถาน

63072003469 นางสาววิภาวี คําบุบผา

63072003470 นางสาวอรียาภรณ� พลเย่ียม

63072003471 นางสาวกมลพร จันทร�ดี

63072003472 นางสาวสุกานดา กาปKนตา

63072003473 นางสาวศุรีพร กุนทีเปPVยมสุข

63072003474 นายเลิศศักด์ิ แรงหาญ

63072003475 นายสุรศักด์ิ สร5างการนอก

63072003476 นายปฏิภาณ ใจลึก

63072003477 นางสาวปLญจวี สุทธิ

63072003478 นางสาวสุดารัตน� บุญวาที

63072003479 นายชลธี เปTงโต

63072003480 นางสาวบุตรี วงศ�เจริญอาภรณ�
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63072003481 นางสาวปLญนพร มะตัน

63072003482 นางสาวนัสนันท� มิถิลา

63072003483 นายปุณณยุทธ ยอดมณี

63072003484 นางสาวจิตรา ช+วงโชติ

63072003485 นายอนุพันธุ� ดวงใจ

63072003486 นางสาวหนึ่งฤทัย อังคะวาที

63072003487 นางสาวลัทธสร สังข�ทอง

63072003488 นายจิรพล พ5นภัยพาล

63072003489 นางสาวกัญญารัตน� วันเต็Jม

63072003490 นายณรงค�ฤทธ์ิ มูลกลาง

63072003491 นางสาวสุนทรี เลางาม

63072003492 นางสาวนิภาวรรณ ฟูน5อย

63072003493 นางสาวกัลยารันต� สิงห�โต

63072003494 นายภพธร มนัสน5อม

63072003495 นางสาวจิราภรณ� จินวุฒิ

63072003496 นางชลธิชา ศรีอาษา

63072003497 นายสุวิจักขณ� รัตนประภาพร

63072003498 นายณฐภัทร โอดจิตร�

63072003499 นายหัตถการ มีแม+นวิทย�

63072003500 นายธีรพงษ� แว+นมณี

63072003501 นายยุทธนา อุปชาบาล

63072003502 นางสาวอภิญญา สุปะโกสัง

63072003503 นางสาวมลฤดี ไชยสุวรรณ�

63072003504 นางสาวศศิประภา สุพรรณวงศ�

63072003505 นางสาวพิมพ� มาลีหวล

63072003506 นายกิตติธัช แก5วละมุล

63072003507 นางสาวธมนวรรณ เดชอุปการ

63072003508 นางสาววโรชา วงศ�ชัยภูมิ

63072003509 นางสาวจุฑารัตน� วงษ�ชู

63072003510 นายนภาพงศ� แสงจันทร�
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63072003511 นายฉัตรฏรากร เพชรมาก

63072003512 นางสาววรรธณา พิสูจน�จักรวาฬ

63072003513 นางสาวกุลธิดา แปOนเกิด

63072003514 นายภัทราวุธ กิตติพรวิรุฬห�

63072003515 นายวิบูลย� ภูระก5านตง

63072003516 นายธนวัฒน� จักษุแก5ว

63072003517 นายวันนา กาลจันทร�

63072003518 นางสาวภัสรา ไชยวิเศษ

63072003519 นายธันวสินธุ� คําตา

63072003520 นางสาวปKยะมาศ การวงษ�

63072003521 นางสาวอภิรดา ดอนกระสินธุ�

63072003522 นางสาวสมสุข น5อยผล

63072003523 นางสาววนิดา ศรีสังข�

63072003524 นางสาวอรทัย รักภักดี

63072003525 นางสาวศิริกัลยา พูลแก5ว

63072003526 นายพรรษา สิงหพันธุ�

63072003527 นายณัฐภัทร วงค�ชัย

63072003528 นางสาวสิญานุช ย่ิงยวด

63072003529 นายจักพรรด์ิ เพ่ิมพูล

63072003530 นายศุภชัย จ่ันวิลัย

63072003531 นางสาวปนัดดา สมคิด

63072003532 นางสาวสาริกา ชูเชิด

63072003533 นางสาวชาดา วังสนิท

63072003534 นายพิเชษฐ� บุรีทอง

63072003535 นายนพดล ชาวไร+

63072003536 นางสาวกัญญารัตน� สวัสดี

63072003537 นางสาวพรพิมล โภคทรัพย�

63072003538 นางสาวชุติกาญจน� เรียบสาร

63072003539 นางสาวสมิตา ทองสม

63072003540 นางสาวอารยา มานเมาะ
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63072003541 นายธีรวัฒน� อินปาตGะ

63072003542 นางสาวกรรณิการ� ปางชาติ

63072003543 นางสาวสร5อยทิพย� ภิระบรรณ�

63072003544 นางสาวธัญพิชชา กีรติหัตถยากร

63072003545 นายชนาทิตย� เริงสําราญ

63072003546 นางจริยากร ทรงสง+า

63072003547 นางสาวอรุณรัศมี โสสว+าง

63072003548 นางสาวสิริลักษณ� แก5วมะ

63072003549 นางสาวพัชรินทร� เสือคํารณ

63072003550 นายภิรุณ บัวสอน

63072003551 นางสาวสิรินญา วงศ�แก5วมูล

63072003552 นายธีรพงศ� รัตนธรรม

63072003553 นางสาวกัณฐิกา สรรคพงษ�

63072003554 นายอรรถพล มีทอง

63072003555 นางสาวบุษยพัชร� พงษ�สุพรรณ�

63072003556 นางสาวกรุณา ธีระจิตต�

63072003557 นางสาวสุพรรณี อินทร�ลี

63072003558 นายวุฒิชัย ทรัพย�หอยสังข�

63072003559 นางบังอร ขวัญนาง

63072003560 นางสาวใหม+ ลีโพนงาม

63072003561 นายณัฐกรณ� มะโนขาว

63072003562 นางสาวตรีรัตน� ดานขุนทด

63072003563 นายกฤษณะ วงศ�ชัย

63072003564 นางสาวณัฐนันท� สิทธิมูล

63072003565 นายศุภกร เหลือลมัย

63072003566 นายยรรยง ปLญญายืน

63072003567 นางสาวปุณยภา ขันคํา

63072003568 นางสาวภัทรพร อิติชัย

63072003569 นายธเนตร� สิงห�เขียว

63072003570 นางสาวนลินดา มหาสมุทร�
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63072003571 นางสาวรุ+งไพลิน ม+วงจันดี

63072003572 นายณัฏฐวัฒน� ชีวรุ+งโรจน�

63072003573 นางสาวชลธิชา ศรียศ

63072003574 นายวชิระ ยืนยงค�

63072003575 นายจาตุรงค� ทาปง

63072003576 นางสาวนงลักษณ� ศรีพงษ�พันธุ�

63072003577 นางสาวชลธิชา รัตนัง

63072003578 นางสาวอโรชา เงาฉาย

63072003579 นางสาวรัตนา แสงวิจิตร

63072003580 นางสาวรัชนีกร หล5าเพ็ง

63072003581 นายสุทธิกุล เจริญผล

63072003582 นางสาวณัฐกุล เหลาสิงห�

63072003583 นางสาวนิภาธร แซ+เตียว

63072003584 นายศิริพงษ� บุญยก

63072003585 นายเนติพงษ� เอี่ยมสอาด

63072003586 นางสาวปภาวรินท� เลิศล+อง

63072003587 นายศราวุฒิ ทวยเที่ยง

63072003588 นางสาวพิมพ�วิภา ล5อประเสริฐ

63072003589 นายสติพงษ� สิทธิคําฟู

63072003590 นายกฤษณพันธุ� แก5วยงกฎ

63072003591 นางสาวณัฐทกาญจน� พาสิงห�ศรี

63072003592 นางสาวจิตรสินี พ+อวงค�

63072003593 นายศิวัช ผ+องผิว

63072003594 ว+าที่ร5อยตรีสนธิชัย สุขสวัสด์ิทวีชัย

63072003595 นางอัมภิกา ผาเงิน

63072003596 นางสาววรารัตน� วีระน5อย

63072003597 นางสาวภมรรัตน� ชูจันทร�

63072003598 นางสาวโยธกา อยู+มา

63072003599 นางสาวสุวิสา เจียกงูเหลือม

63072003600 นางลํายอง บริบูรณ�
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63072003601 นางสาวกัลยารัตน� วงศ�มอก

63072003602 นางสาวณัฐกุลพรภัสร� พยัคฆพล

63072003603 นายธวัชชัย สามชัย

63072003604 นางสาวจุฬาลักษณ� ราชขวัญ

63072003605 นางสาวนงคราญ บุญมาก

63072003606 นายทินกร อ5นเก5

63072003607 นางสาวปภาวี เข5งนุเคราะห�

63072003608 นางสาวพรชนก บุญปก

63072003609 นางสาวนุชนาถ กาศทิพย�

63072003610 นายปKยวัตร ใจซ่ือ

63072003611 นายวินัย บุญอารี

63072003612 นางสาวพรจิรา สืบทัพ

63072003613 นางสาวชลิตา ทองสุข

63072003614 นายนลธวัช เอี่ยมสอาด

63072003615 นางสาวปณิชฌา เปPVยมวัตถาภรณ�

63072003616 นายอดิเทพ จูสวัสด์ิ

63072003617 นางสาวปKยวรรณ พาลาฤทธ์ิ

63072003618 นางสาวจิราภรณ� อินทร�ยา

63072003619 นายกฤษณพงศ� ล5วนพฤกษ�

63072003620 นายชาญวิชญ� เสนาธรรม

63072003621 นางสาวทิพวรรณ จันเต่ือย

63072003622 นายบุญลิขิต ราชคม

63072003623 นางสาวจิตสุภา อินอุไร

63072003624 นางสาวประนอม บุญรัตน�

63072003625 นางสาวพรประภา วงศ�ท+าเลิศ

63072003626 นายณันทพงศ� ชูผล

63072003627 นางสาวชลธิดา เกียงมี

63072003628 นายดนุพัฒน� เภาสามมุข

63072003629 นายนนทพงษ� เตชะวงค�

63072003630 นายธีรภัทร สงคราม

หน5า 121 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072003631 นางสาวหทัยชนก จันทร�เหมือน

63072003632 นายพร5อมพงศ� ทัศน�อัญชุลีกุล

63072003633 นายดนุพล เถาประไพ

63072003634 นางสาวไข+มุก จันทบุปผา

63072003635 นางสาวธนิดา ถือชัย

63072003636 นางสาวปKลันธนา ใจโต

63072003637 นายกิตติพงษ� หลากสุขถม

63072003638 นางสาวสายฝน แพ+งคอนสาน

63072003639 นางสาวเสาวลักษณ� โชคงามขํา

63072003640 นางสาวนริสา ทรัพย�เจริญ

63072003641 นายปุณพจน� ทรัพย�สมบูรณ�

63072003642 นายฐิติกร แก5วไทรเลิศ

63072003643 นายกฤษดา เข่ือนแก5ว

63072003644 นางสาวณัฐนิชา นงภา

63072003645 นายกฤษฎา มหาพันธ�

63072003646 นางสาววรรณวดี การุณเกียรติกุล

63072003647 นางสาวดวงใจ จันทร�กลาง

63072003648 นางสาวบุษยมาศ สินสุพรรณ�

63072003649 นายวีรยุทธ ธรรมสนธิเจริญ

63072003650 นางสาวเกษฎาภรณ� กลางบัว

63072003651 นายธีรชัย แปดนัด

63072003652 นายภานุพงศ� ทองจันทร�

63072003653 นางสาววิชาดา รุ+งโรจน�

63072003654 นายเกียรติศักด์ิ ซางซ่ือมูล

63072003655 นายเกียรติศักด์ิ อ+อนศรี

63072003656 นายเอกราช นามะศิริ

63072003657 นายพันธกานต� ศรีสวัสด์ิ

63072003658 นายธนากร วงษ�มณี

63072003659 นางสาวพิมพิไล ทวีเกิด

63072003660 นางสาวเสาวลักษณ� ชาวชน
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63072003661 นางสาวภาวิณี จันทร�สา

63072003662 นางสาวปKVนเพชร สายวงค�ปLญญา

63072003663 นางสาวศิรินันท� จําปารัตน�

63072003664 นายกฤษวรรธณ� จันทรา

63072003665 นายลือชัย แก5วสมบัติ

63072003666 นางสาวฑิตฐิตา แซ+ต่ัน

63072003667 นางสาวศิวพร พ้ืนผา

63072003668 นายธวัชชัย ปานตGะระษี

63072003669 นางสาวอัจฉรา ตอโมกข�

63072003670 นางสาวกันยา อาหมัด

63072003671 นายพลากร แก5วเมืองมูล

63072003672 นายพิชัย สรรพรอด

63072003673 นางสาวอัจฉราภรณ� อัมสีรัมย�

63072003674 นางสาววิชุดา สมศรี

63072003675 นางสาวกิตติภา น้ําไหลทุ+ง

63072003676 นายเจนณรงค� กุลศรี

63072003677 นางสาวรุ+งนภา ชลากร

63072003678 นางสาววิทาดา ประภา

63072003679 นายธนเดช ภู+แสงศรี

63072003680 นายอนุสรณ� กอนแสง

63072003681 นางสาวทัศนียา กระแสโสม

63072003682 นายณัฐพล ฉํ่าผล

63072003683 นางสาวกนิษฐา ผ+องมณี

63072003684 นายมนตรี เหลือดี

63072003685 นายกฤตธนกร แก5วปLญญา

63072003686 นางสาวฐิติมา ทองแท5

63072003687 นายวทันยู มะลิกัน

63072003688 นายวินโย โนหลักหม่ืน

63072003689 นายสกุล บุญเรือง

63072003690 นายวินัยธร บุญกอง
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63072003691 นางสาวสิริภาวรินทร� กล5าหาญ

63072003692 นางสาวอรกัญญา พ+อเรือน

63072003693 นางสาวฑริญา ศรีสุข

63072003694 นางสาวกนิษฐ�กานต� ทองดารา

63072003695 นางสาวนัทสิกานต� ชาวสวน

63072003696 นางสาวอรทัย ใจสุ

63072003697 นายอนุวัฒน� เอี่ยมอ่ํา

63072003698 นางสาวกัญธิมา น5อยนคร

63072003699 นางสาวดวงแก5ว เบื้องบน

63072003700 นางสาวนฤภร กุลบ+าง

63072003701 นางสาวสิริวรรณ พันเรือน

63072003702 นายชิติสรรค� สังขาว

63072003703 นางสาวอุษา เฟUVองศิริ

63072003704 นางสาวชญานี นามขันธ�

63072003705 นางสาวยิหวา จูมแพง

63072003706 นางสาวศิริวรรณ โมกสุวรรณ�

63072003707 นางสาวสุภาพร ตาทอง

63072003708 นางสาวทิพยฉัตร โพธ์ิแก5ว

63072003709 นางสาวศิวพร ศรีตองอ+อน

63072003710 นางสาวมัลลิกา แสนด5วง

63072003711 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�เรือง

63072003712 นายอนุชา สว+างดาว

63072003713 นางสาวอารุณรัตน� โคตะศิล

63072003714 นางวชิราภรณ� สิงห�ขันธ�

63072003715 นายสมพาน เพ่ิมทอง

63072003716 นางสาวอังคณา เสร็บเขียน

63072003717 นายขวัญชัย คุ5มแก5ว

63072003718 นายพงศ�ภัค จันทร�ชัยภูมิ

63072003719 นายอํานวย โตGะสมัน

63072003720 นายอธิวัฒน� เจริญรื่น
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63072003721 นายพรศรี ผดากาล

63072003722 นางสาวปKยธิดา บัวหลวง

63072003723 นายอดิศร อบอุ+น

63072003724 นายบวรพล โคตรเจริญ

63072003725 นางสาวปณิดา ทนย่ิง

63072003726 นางสาวกมลวรรณ ไพรวัลย�

63072003727 นางสาวลัดดาวัลย� ภาชี

63072003728 นายศรชัย วิเสโส

63072003729 นางสาวสรีรัตน� นามประคอง

63072003730 นางสาวปภัสรา เตจาคํา

63072003731 นางสาวนพรัตน� ครุฑปราการ

63072003732 นางสาวอภิญญา แซ+ต๊ัน

63072003733 นางสาวจิราพร บรรเริงเสนาะ

63072003734 นายเอกภพ จันทร�ศิริการกุล

63072003735 นางสาวสิริกร ทองแพง

63072003736 นางสาวดวงกมล กลิ่นหอม

63072003737 นางสาวอาภาพร สมดี

63072003738 นางสาวอารียา บัวนาค

63072003739 นายสมัชชา จิไธสง

63072003740 นางสาวศุภานัน ศุภผลา

63072003741 นางสาวแพรวนภา ตามล

63072003742 นายวิทวัฒน� งานดี

63072003743 นางนนทวรรณ ขันแข็ง

63072003744 นางสาวธัญชนก โคกม+วง

63072003745 นางสาวกีรัตยา อินมะดัน

63072003746 นางสาวนาตยา มีสุภา

63072003747 นายณัฐพงษ� กิจเธาว�

63072003748 นางสาวฤทัยรัตน� ชลวานิช

63072003749 นางสาวนันทกานต� เพ้ียนผล

63072003750 นางสาวธาดารัตน� พลคิด
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63072003751 นายนิวัฒน� แซ+จิว

63072003752 นางสาวรุ+งนภา ร+มรื่น

63072003753 นายประวุฒิ วงค�ปะละ

63072003754 นางสาวกมลวรรณ ภักดีโชติกุล

63072003755 นางสาววิภาดา แก5ววันทา

63072003756 นายศรายุทธ ศรีขาวรส

63072003757 นางสาวประภาพร อ+อนน5อม

63072003758 นายวิโรจน� อ5นชัยยะ

63072003759 นางสาวปณิตา ชํานาญชล

63072003760 นางสาวทัศนีย� แก5วมิตร

63072003761 นางสาวสมจิตร พิมพะบุตร

63072003762 นายพงศกร ชุมขวัญ

63072003763 นางสาวจารุวรรณ ชายฤทธ์ิ

63072003764 นางสาวอารยา ธนาฤทัย

63072003765 นายกฤษดา วัฒนาเลิศ

63072003766 นางสาวพัทธนันท� คงไพรสันต�

63072003767 นายจีระศักด์ิ สุวรรณโชติ

63072003768 นางสาววรางคณา สิงห�ลอ

63072003769 นางสาวบุญศรี คงรอด

63072003770 นายศุภวิชญ� สุขชาติ

63072003771 นายปLฐมินทร� สาทรอด

63072003772 นายภาณุวัฒน� เกิดแก5ว

63072003773 นายมงคล ลาภพูล

63072003774 นางสาวพิกุลแก5ว ละม5าย

63072003775 นายปKยะวัชร ดีมาก

63072003776 นายอาทิตย� ใจน้ํา

63072003777 นางสาวปวันรัตน� แสงสุวรรณ

63072003778 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสถิต

63072003779 นางสาวลักขณา ภิญโญ

63072003780 นางสาวอิศรีย� สุขอารีย�
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63072003781 นายวัชระ ทองบุญฤทธ์ิ

63072003782 นางสาวนิรัญญา ผดุงพันธ�

63072003783 นางสาวประภากร ปLญญาไวย�

63072003784 นายพีรพนธ� พุ+มเจริญ

63072003785 นางสาวดวงสุรีย� ขุมเพชร

63072003786 นางสาวปKยภรณ� คุ5มมาคุ5ม

63072003787 นางสาวหฤทัย ญานวัฒนะ

63072003788 นางสาวปLทนิษฐา ภูง+าว

63072003789 นายอนุรักษ� ถ่ัวอรัญ

63072003790 นางณัฏฐริณีย� เทียนมี

63072003791 นายธนิตย� อันวิมล

63072003792 นายบุญญศักด์ิ อุทยาน

63072003793 นางสาวบงกช พูชิน

63072003794 นางสาวชไมพร จันทรักษ�

63072003795 นายทองแสน อุปนิ

63072003796 นางสาวดาวเด+น ถนอมคุณ

63072003797 นางสาวนฤมล ศรีคล5าย

63072003798 นายวิศรุต เทียนทอง

63072003799 นายคมชาญ จบศรี

63072003800 นายชัยวัฒน� กองจําปP

63072003801 นายชนรัฐ บุญมี

63072003802 นางสาวอัญชลี อยู+ให5นาน

63072003803 นางสาวณัฐทิชา ศรีหนาท

63072003804 นายวิทยา เปPยงกา

63072003805 นางสาวธัญสมร เกิดเรืองสุขสาคร

63072003806 นางดวงเนตร โคบาล

63072003807 นางสาววรรณิดา วิชายะ

63072003808 นายก5องเกียรติ กลั่นสมจิตต�

63072003809 นายราเชน ศรีนันทร�

63072003810 นางสาวปรายฟOา แก5วนุกูล
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63072003811 นางสาวจามจุรี เครือคุณ

63072003812 นายไตรลักษณ� หินแก5ว

63072003813 นางสาวสุภัคสร ไขกันหา

63072003814 นายสิทธิโชค นิยมวงษ�

63072003815 นางสาวเนตรนารี แก5วขาว

63072003816 นายพีระพงษ� กัลยาณีย�

63072003817 นางสาวฉวีวรรณ สีวันคํา

63072003818 นาย�สุทธิพงษ� บุบผาชาติ

63072003819 นางสาวพิมลแข วงค�ษา

63072003820 นางสาววรางคณา วงค�ศรีจันทร�

63072003821 นางสาวนิรัตน�ชดา พิมพา

63072003822 นายคชศร ศรีหาบุตร

63072003823 นางสาวจันทร�จิรา คําเบ5า

63072003824 นางสาวอัจฉรา ดํารงชาติ

63072003825 นางสาวเปมิกา วงศ�กูล

63072003826 นางสาวเมทิกา นิธิกรชานนท�

63072003827 นายปราโมทย� ข5อสังข�

63072003828 นางสาวนิดารัตน� กิจวิรัตน�ชัย

63072003829 นายณัฐพล พอกกล5า

63072003830 นายชนันพัฒน� อารัศมี

63072003831 นางสาวนารีรัตน� อุดหนุน

63072003832 นางสาวกฤศรดา อนุภัทรทวี

63072003833 นางพิมพ�ณัฐชา พันธุศรี

63072003834 นางสาวปKยาพัชร กล5าทํา

63072003835 นางสาวกชรัตน� หม่ืนภักดี

63072003836 นายภควัชร โสภน

63072003837 นางสาวชนรดี เจริญมี

63072003838 นางสาวกมลพิชญ� สิมพระจันทร�

63072003839 นายพัดสน ฉิมใหม+

63072003840 นางสาวณัฏฐวี เพ่ิมไสว
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63072003841 นายอนาวิล คูบา

63072003842 นางสาวกัลดา เสือเหม็ง

63072003843 นางสาววรรณิภา วงศ�ดาว

63072003844 นายสุเมธ อบอุ+น

63072003845 นายพงศกร ศรีสุข

63072003846 นางสาวรชิตา จิรหิรัณยางกูร

63072003847 นายวีรภัทร สงค�ประหยัด

63072003848 นางสาวนัทฑิกา แก5วปLญญา

63072003849 นายมณเฑียร ทองสอาด

63072003850 นางสาวสุวิสา อานโพธ์ิ

63072003851 นางสาวธัญญารัตน� ทานา

63072003852 นายวิชิต โตเอี่ยม

63072003853 นายสุจินต� อุดร

63072003854 นายจิรเมธ วิจิตรสมบัติ

63072003855 นางสาวจิตรลดา นนทะโคด

63072003856 นางสาวภาวินี สุทินรุ+งสิริ

63072003857 นางสาวฤดีวรรณ มนุวัตร

63072003858 นายอภินันท� งามเลิศ

63072003859 นายพิบูลย� วิจิตรจรรยา

63072003860 นางสาววิมลลักษณ� สุขธยารักษ�

63072003861 นางสาวศุทธิลักธ� ขาวสุข

63072003862 นางสาวธิติญา วงษ�กันหา

63072003863 นายจักรตุพล ทองสุข

63072003864 นายชัชชัย ไข+แก5ว

63072003865 นายวศิน เวียงวีระ

63072003866 นายธนากร เรืองทอง

63072003867 นางสาวธนพร สัมฤทธ์ิแดง

63072003868 นายภูษิต แวววับ

63072003869 นายพงศ�สิริ จุมณี

63072003870 นางสาวทิพติญา มณีบุตร
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63072003871 นายชณทัต เฟUVองวัฒนสินชัย

63072003872 นางสาวจิตราวดี ศรีคํา

63072003873 นางอุมารินทร� ส+งเสริม

63072003874 นางสาวสิริพิมล สิทธา

63072003875 นางสาวสยุมพร รื่นบุตร

63072003876 นายกิจจา พุทธา

63072003877 นางสาววิลาวัณย� โฉมเฉลา

63072003878 นางสาววสกุล หม่ืนเดช

63072003879 นายฤทธิชัย เชาว�น5อย

63072003880 นายอดิศักด์ิ บุญจันทร�

63072003881 นายณัฐวุฒิ นาคะโร

63072003882 นายอภิวัฒน� อ+อนพิมพ�

63072003883 นางสาวณัฐรดา มีสกุลจิต

63072003884 นางสาวนันทนา พูลพิทักษ�

63072003885 นายสมเก+ง สุขบูรณ�

63072003886 นางสาวสุวนันท� นนทรีย�

63072003887 นางสาวก่ิงกาญจน� สวยลึก

63072003888 นางสาวณัฐฐิกา ถาชื่น

63072003889 นางสาวพิศมัย หม่ันหมาย

63072003890 นางสาวอริสรา สงวนพงษ�

63072003891 นายทศพล อินธิแสง

63072003892 นางสาวพิราวรรณ เบี้ยประเสริฐ

63072003893 นายนนทชัย รักษาภักดี

63072003894 นางสาวสุทิตา วาดเมือง

63072003895 นางสาวจุฑาลักษ� นาคโชติ

63072003896 นางสาวศุภาวรรณ จิราษฎร�

63072003897 นางสาวเทพธิดา คําแก5ว

63072003898 นายปรเมศร� สุวรรณวกุล

63072003899 นางสาวกัลยา บัวคลี่

63072003900 นางสาวพัชรี แปOนงาม
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63072003901 นางสาวเกศราภรณ� แบบอย+าง

63072003902 นายออปอ วงศ�สวรรค�

63072003903 นายณัฐฏวี อินอ่ํา

63072003904 นางสาวปLณฑิตา วงศ�สุวรรณ

63072003905 นางสาวอนุศรา หัดกล5า

63072003906 นายณัฐสิทธิ แซ+ต๊ัง

63072003907 นายไวทยา ดวงประเสริฐ

63072003908 นางสาววิจิตรา หล5าคอม

63072003909 นางสาวธัญญารัตน� ตันติ

63072003910 นายวชิระ ภูชมศรี

63072003911 นายภูวนัย เวียงนิล

63072003912 นายวิชา จันดากุล

63072003913 นางสาวณิชาภัทร แสงแก5ว

63072003914 นางสาวนัชชา พานิชย�

63072003915 นางสาวรุ+งทิวา มโนสง

63072003916 นางสาวจุฑาทิพย� บัวทองแก5ว

63072003917 นางสาวคณิตา มุ+งดี

63072003918 นายเจนวิทย� ชุมภูศรี

63072003919 นางสาววิภา หอมปลื้ม

63072003920 นางสาวชาลินี พลอยบุตร

63072003921 นางสาวณัฐสุดา ชุนเกษา

63072003922 นางสาวณัฐริกา วงศ�สกุล

63072003923 นายวรพจน� ศรีกุล

63072003924 นางสาวปKยะธิดา กรุมุติ

63072003925 นายวิวัฒน� สมต๊ิบ

63072003926 นายณัฐพล สวยงาม

63072003927 นางสาวนลินภัสร� ศิริมาตย�

63072003928 นางสาวสุพรรษา พูนพิน

63072003929 นางสาวดลพร ชนะผล

63072003930 นางสาวขนิษฐา ปLญญามี
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63072003931 นายธงชัย เหินเมฆ

63072003932 นางสาวปาริฉัตร อยู+สุธา

63072003933 นายรณรงค� ปาวงค�สร5อย

63072003934 นางสาวเกศรา มังคละคีรี

63072003935 นายนรินทร� วิเศษศรี

63072003936 นางสาววรรณพร ลอยลิ่ว

63072003937 นางสาวปริยากร สัมฤทธ์ิผล

63072003938 นางสาวไปรยา ชนะศึก

63072003939 นายจิรายุส แสนลือ

63072003940 นางสาวจิสญามณี หลายลักษณะดี

63072003941 นางสาวเบญญาภา จิตตโชติ

63072003942 นายเอกพล อุปทะ

63072003943 นางสาวสุชานันท� มูลอ5าย

63072003944 นายยุทธนา เหมินทสูตร

63072003945 นายนที แจ+มใส

63072003946 นางสาวนัฐทรียา วงษ�สมัน

63072003947 นายอดิเทพ ลอยนอก

63072003948 นางสาวพาทินธิดา วชิรอาภา

63072003949 นางสาวปภาวรินทร� เถาจันทร�

63072003950 นายวุฒิชัย ใจเสาร�ดี

63072003951 นางสาวเพ็ญศิริ แนวพะนา

63072003952 นางสาวพิชญา กองสา

63072003953 นางสาวอทิตยา เส็งสาย

63072003954 นางสาวดลลชา อุฤทธิตะวี

63072003955 นางสาวสลิตา เรืองคํา

63072003956 นางสาวเยาวภา มหิตธิ

63072003957 นางสาวพัชรี เกล็ดนิ่ม

63072003958 นางสาวขวัญดาว ภาคพรม

63072003959 นายศรัทธา กระจ+างแก5ว

63072003960 นายศักด์ิสิทธ์ิ พันธฤทธ์ิ
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63072003961 นายสุทธิพงษ� โพสาวัง

63072003962 นางสาววรรณา เจริญสวัสด์ิ

63072003963 นายพรภัทร แจ+มจันทร�

63072003964 นางสาวอัญชลิกา พุทธิพันธุ�

63072003965 นางสาวสุทธิณีย� มีแผ5ว

63072003966 นางสาวดวงนภา ศิริวัฒน�

63072003967 นางสาวนิรมล อารีเพ่ืJอน

63072003968 นางสาวอินทุอร มืดการุณ

63072003969 นางสาวมุกจรินทร� บุญแก5ว

63072003970 นางสาวจุฬาภรณ� ณุวงษ�ศรี

63072003971 นางสาวพรรณิภา ไชยกาล

63072003972 นางสาวสมฤดี ขวัญดี

63072003973 นางสาวนุชจรี ละม5ายนิล

63072003974 นางสาวมณีรัตน� หิ่งห5อยดี

63072003975 นายวัชระ ปOอมพิทักษ�

63072003976 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมสอาด

63072003977 นางสาวชญานี คีรีทศ

63072003978 นางสาวกัลญภรณ� จันทรเดช

63072003979 นางสาวกุลวณิชย� กันทะเสน

63072003980 นางสาวมานิตา หวานเข็ม

63072003981 นางสาวพิกุลแก5ว ชั่งน้ําใจ

63072003982 นายเปรมวุฒิ อุตมะดวงแจ+ม

63072003983 นางสาวอริยา บุญเลิศ

63072003984 นางสาวฐิตารีย� โพธ์ิงาม

63072003985 นายเอกชัย ปLญญาใส

63072003986 นางสาวกรรณิการ� แก5วขาว

63072003987 นางสาวดารณี ดวงแสงจันทร�

63072003988 นางสาวอรอนงค� แกล5วการไถ

63072003989 นางสาวดุจดาว แสงศรี

63072003990 นางสาววชิรดา เขาสมบูรณ�
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63072003991 นางสาวเบญจวรรณ วายุภักด์ิ

63072003992 นางสาวเจนจิรา พิมพ�ทอง

63072003993 นายพงศกร ด5วงทอง

63072003994 นางสาวพิชญานันท� คูหา

63072003995 นางสาวรุ+งนภา มาเรียน

63072003996 นางสาวพัชชา ขวัญเมือง

63072003997 นางสาววลัยรัตน� เกิดทรัพย�

63072003998 นางสาวชุติมา แก+นภิรมย�

63072003999 นางสาวนันธิดา พลอยระย5า

63072004000 นายอัษฏาวุธ สมุทรวงค�

63072004001 นางสาวศิริพร คุณมี

63072004002 นางสาวจิราภรณ� ผันผิน

63072004003 นายศิริชัย เกิดเหลี่ยม

63072004004 นายวัชรากรณ� อ+อนโยน

63072004005 นางสาวสาริณี เสียงประเสริฐ

63072004006 นายวีรพงษ� เจริญสุข

63072004007 นางสาววรัญญา ยะขอด

63072004008 นายนวพล มีมุข

63072004009 นายวรพงศ� ทรงสนั่น

63072004010 นายภาณุพงศ� พลอยนิล

63072004011 นายฤกษ�ธิชัย ศรีมาลา

63072004012 นายศุภวิชญ� เดชรุ+ง

63072004013 นายวีJรภัทร สุวรรณกิจ

63072004014 นายพิพัฒน�พงษ� จงอยู+สุข

63072004015 นางสาวปKยะธิดา แก5วชมภู

63072004016 นายสถาพร เฟUQอยใต5

63072004017 นางสาวพรศิริ เครือคํา

63072004018 นายเตมินทร� สาขามุละ

63072004019 นางสาวนราวดี ม+วงคุ

63072004020 นางสาวสุภาพร แสงจันทร�
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63072004021 นางสาววีนัท หม่ืนชัย

63072004022 นายปกปOอง แตงจันทึก

63072004023 นางสาวรัชนีกร ไทยมา

63072004024 นายกลวัชร ผาสุข

63072004025 นางสาวสุพรรษา เจริญรัตน�

63072004026 นางสาวจารุณี น5อยสะอาด

63072004027 นายถนอมศักด์ิ สุวรรณสิสิทธ์ิ

63072004028 นายธนพล พรหมนิกร

63072004029 นางสาวอัญชลี พงษ�เถ่ือน

63072004030 นางสาววันเพ็ญ ก5อนทอง

63072004031 นางสาวกิตติมา คงเข็ม

63072004032 นางสาวสุวิมล ชัยเขต

63072004033 นายธนบดี ขยันทํา

63072004034 นางสาวกาญจนา การะพฤกษ�

63072004035 นางสาวปภัสนันท� เชิดชู

63072004036 นายณัฐพล สนใจ

63072004037 นายณัฐพล อุบลประเสริฐ

63072004038 นางสาวมยุรา สมานมิตร

63072004039 นางสาวณัฐวิภา รัตนะ

63072004040 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤาชา

63072004041 นางสาวธัญญาเรศ อํานวยพรสถิตย�

63072004042 นางสาวจุฬารัตน� ยะกุล

63072004043 นายธนภัทร มาลาศรี

63072004044 นางสาวนวรัตน� จันคุณ

63072004045 นางสาวธิดารัตน� รัตนเมืองสอง

63072004046 นางสาวจิณณพัต พงษ�สุพรรณ�

63072004047 นางสาวมลทิชา สมพล

63072004048 นางสาวสุดารัตน� อ+อนจันทร�

63072004049 นางสาวชลลดา พรมน5อย

63072004050 นางสาวจินนิภา เหมือนปUน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072004051 นางสาวรจนา สายบัวแดง

63072004052 นางสาวทัศณี คุ5มพุฒ

63072004053 นางสาวณัชค�สมิน รุ+งสิริโชคดี

63072004054 นายศรัณย� พลายสกุล

63072004055 นางชมภูนุช พอเณร

63072004056 นางสาวโสรญา บุญหาญ

63072004057 นางสาวอภัสรา แว+นศรี

63072004058 นางสาววรฤทัย ปานพวงแก5ว

63072004059 นายฐิติพงศ� แก5วทอง

63072004060 นางสาวณิชากมล โสภณธานาพร

63072004061 นายไกรสิทธ์ิ พรมมา

63072004062 นางสาวศศิธร บุญปLน

63072004063 นางสาวพรรณิภา ฉายารัตน�

63072004064 นายธีรชน สุขจิต

63072004065 นางสาวกุลวิภา ช5างสาร

63072004066 นางสาวนริศรา ละอองเอก

63072004067 นายกิตติ พันสมตน

63072004068 นางสาวกฤติกา อินทรมณี

63072004069 นางสาวเจนจิรา อุดมผล

63072004070 นางสาววรัชยา หนูเหล็ง

63072004071 นางสาวณิชนันทร� นิลเกิด

63072004072 นางสาวปรีญาพัชญ� ภัทร�ธนไพศาล

63072004073 นายธนะวุฒิ ธีระกุล

63072004074 นางสาวอรยา บุญคุณ

63072004075 นายนพกร ทองคํา

63072004076 นางสาวมนฤดี ยนต�พิทักษ�กิจ

63072004077 นายวรวุJฒิ เจือจาน

63072004078 นายกฤติกร แย5มเกษร

63072004079 นายสุรฉัตร วงษ�อยู+

63072004080 นางสาวรจนา แสงพล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072004081 นายสงกรานต� สีโลน

63072004082 นางสาวนารีรัตน� เจGกจ่ัน

63072004083 นางสาวศิริขวัญ นามบุตร

63072004084 นางสาวณัฐฐาทิพย� มโนสารโสภณ

63072004085 นางสาวสุชาดา เฉ่ือยฉํ่า

63072004086 นายทศวรรษ ยอดน้ําคํา

63072004087 นางสาวณัฐภัสสร ศิริวัฒนา

63072004088 นางสาวหิรัญญา มาลัยจิตต�

63072004089 นายเมธา ขามรัตน�

63072004090 นายวุฒิชัย ศรีกงพาน

63072004091 นายนนทพัทธ� อิ่นมโน

63072004092 นายยุรนันท� พวงผกา

63072004093 นางสาวพิมพ�ชนก ใจใหญ+

63072004094 นายพรขวณัฎฐ� อ+อนแย5ม

63072004095 นางสาววิยะดา ทองพะไฟ

63072004096 นางสาวนพรัตน� ใจยารินทร�

63072004097 นางสาวธัญณิชา ธรรมมาดี

63072004098 นายพงษ�ระพี ปวงแก5ว

63072004099 นายธีรภัทร แสนสิน

63072004100 นายสรพงษ� จันทสิทธ์ิ

63072004101 นางสาวสโรชา สกุลเชื้อ

63072004102 นายประกาศิต ตบไธสง

63072004103 นางสาวไอยลา ทวยไธสง

63072004104 นายวัระกรณ� ชูใหม+

63072004105 นางสาวมณีวรรณ ลึกลือ

63072004106 นายธีระพงษ� คงถ่ิน

63072004107 นายชินวุฒ วชิรพิบูลย�

63072004108 นางสาวขวัญหทัย นามสุข

63072004109 นางสาวกัลยาณี ฟองสุภา

63072004110 นางสาวจิตสุภา แก5วสระแสน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072004111 นางสาวกรรณิการ� ขาวมา

63072004112 นายคณิต หัวดอน

63072004113 นายศิริรวัฒน� เฉลิมชัยภัทร�

63072004114 นางสาวศิรินทิพย� ตGะสิทธ์ิ

63072004115 นางสาวธิติมา สีสุดโท

63072004116 นางสาวสุธิดา กุลกิจ

63072004117 นางสาวศศิธร คําวิชิต

63072004118 นางสาวกาญจน�กมล ศรีปน

63072004119 นางสาวอรนิภา ชื่นบาน

63072004120 นายณยศ เพ็งแก5ว

63072004121 นางสาวธนธรณ� เตชานันท�

63072004122 นางสาววณิชยา แววกระโทก

63072004123 นางสาวธนัชญา ข5ามแปด

63072004124 นางสาวณัฐธิดา ฤกษ�ทายี

63072004125 นายณัฐวุฒิ ฝLนถึงภูมิ

63072004126 นายเกียรติศักด์ิ คําจันทร�

63072004127 นางสาวภาสิตา ทองพรม

63072004128 นายวัฒนา วิเศษชีพ

63072004129 นางสาวลัดดา ไชยฤทธ์ิ

63072004130 นายอัครณัฏฐ� พินิจศุภโชค

63072004131 นางสาวพรชนัน ระยอง

63072004132 นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม

63072004133 นางสาวพีระยา แสงชาวนา

63072004134 นางสาวนันทวัน อินพ+วง

63072004135 นางสาวศศิธร อุทาหรณ�

63072004136 นายปLณณวัฒน� บุญจูบุตร

63072004137 นางสาวชมพูนุท คนเพียร

63072004138 นางสาวใอรินทร� เปPQยสา

63072004139 นายพรชนะ หมีเฟUVอง

63072004140 นายบุรินทร� แก5วอินทร�

หน5า 138 จาก 139               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

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

63072004141 นางสาวสาธิดา มัติโก

63072004142 นางสาวรําภา สุขอยู+

63072004143 นางสาวสุนิศา มากบุญ

63072004144 นายณัฐกานต� มงคลดี

63072004145 นางสาวทอแสง มัดตะเดช

จํานวน 4,145  ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63073000001 นายชาตรี แซ�จาว
63073000002 นางสาวมลฤดี เวียงสีมา
63073000003 นายปกรณ� หงษา
63073000004 นางสาวหนึ่งกันยา ภู�วิลัย
63073000005 นางสาวกอแก)ว ขัติยศ
63073000006 นางสาวกัลยา ถํ้าพุดซา
63073000007 นายสุรศักด์ิ หล)าคํามูล
63073000008 นายนิธิพันธ� สุขม่ัน
63073000009 นางสาวสุรางค� สายลาม
63073000010 นางสาวจินตนา เชื้อคํา
63073000011 นางสาวกรกนก ลีทอง
63073000012 นายรณรงค� ชัยศิลา
63073000013 นายชัยทัต ภวภูตานนท�
63073000014 นางสาวรุจิรัตน� ถนอมสัตย�
63073000015 นายณัฐภูมิ เสนแก)ว
63073000016 นายธนกร เมืองรี
63073000017 นางสาวชัญญาภัค วัฒนสกุลชล
63073000018 นางสาวอัญมณี จุลลา
63073000019 นางสาววินัญญา กุหลาบโชติ
63073000020 นายสมชัย พงษ�ก่ิง
63073000021 นางสาวลัดดาวัลย� จตุเทน
63073000022 นางสาวพัฒน�นรี แพทย�พิทักษ�
63073000023 นางสาวมาริษา นาคเอี้ยง
63073000024 นางสาวธนวรรณ สีหราช
63073000025 นางสาวน้ําฝน โสดาธาตุ
63073000026 นางสาวนิดานุช ยะมะหาร
63073000027 นางสาวประภาพร เส
63073000028 นางสาวนิศารัตน� อิ่มจาด
63073000029 นายสุกิฟ หัดขะเจ
63073000030 นายพัฒนศักด์ิ ศรีวรรณะ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

หน)า 1 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073000031 นางสาวปณัฐตา อุดมธาดา
63073000032 นางสาวศศินา ดีดสี
63073000033 นายกิตติพล บุญพิมพ�
63073000034 นางสาวอโนทัย ทองแก)ว
63073000035 นางสาวอิสสรียา ชาวพะเยาว�
63073000036 นางสาวกนกรดา แก)วอ�อน
63073000037 นายศราวุฒิ พันธะสา
63073000038 นายทวีป คํามาตย�
63073000039 นายอภิรัฐ มาลีแก)ว
63073000040 นางสาววริษา ชุติมาพงศ�รัตน�
63073000041 นางสาวสุวิมล สืบลา
63073000042 นายธนวัฒน� พุฒฤทธ์ิ
63073000043 นายธนวัฒน� ผาลอย
63073000044 นางสาวศศิลดา ปBสวิง
63073000045 นายธันวา ปCอมอยู�โคน
63073000046 นางสาวสร)อยลัดดา บังแสง
63073000047 นายณัฐพล เขียวทอง
63073000048 นายณัฐพล รุ�งเจริญวิวัฒนา
63073000049 นางสาววิภาวรรณ สุขประเสริฐ
63073000050 นายภูมรินทร� แก)ววงษา
63073000051 นางสาวปวีณา เอกวารีย�
63073000052 นางสาวจิราพร แสงแก)ว
63073000053 นางสาวจีระนันท� ยุพิน
63073000054 นางสาวพุธติยา มังกรแก)ว
63073000055 นางสาวปวีณา กองลาแซ
63073000056 นางสาวจันทร�เพ็ญ ช�างปEน
63073000057 นายณัชพล ยะฝา
63073000058 นางสาวรุจิรัตน� ชมชื่น
63073000059 นายจิรเดช อัครผล
63073000060 นางสาววรรณวิสา ปานบํารุง

หน)า 2 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073000061 นายอาทิตย� สมบูรณ�
63073000062 นางสาวนิภาพร วงศ�บุปผา
63073000063 นายอิบรอฮีม หมัดอะดัม
63073000064 นางสาวยลธิดา ก่ิงหลักเมือง
63073000065 นางสาวปGยธิดา ยะศาลา
63073000066 นางสาวเจนจิรา นาคสมบูรณ�
63073000067 นางสาวปวิชญา สนรักษา
63073000068 นางสาวอลิษา ล)อมวงศ�
63073000069 นางสาวขนิษฐา พุทธสุขา
63073000070 นางสาวเบญจมาภรณ� ภูมะลา
63073000071 นายกฤษดา สินปรุ
63073000072 นางสาวอมรวรรณ แอกประโคน
63073000073 นายวราพงษ� หนูเพ็ชร�
63073000074 นางสาวปารมี รักถึง
63073000075 นางสาวก่ิงกาญจนี คานน)อย
63073000076 นางสาวมลุลี ขุนสนิท
63073000077 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ�
63073000078 นายสายชล รักชื่น
63073000079 นายภาณุพันธ� สมบัติสถาพร
63073000080 นางสาวสุดารัตน� ด)วงสังข�
63073000081 นางสาววิยะดา จบสักสาย
63073000082 นายปGยะ ชินชาคํา
63073000083 นายอิทธิพล ภักดีสุวรรณ
63073000084 นางสาววิวรรณรัตน� ชุมพร
63073000085 นายฉัตรกวิน กําเนิดขอนแก�น
63073000086 นายศักราช เสือหิน
63073000087 นางสาวสาลินี ธูปประสาท
63073000088 นางสาวธัญณัฐ โสภิญนิวัติวงศ�
63073000089 นางสาวกันยารัตน� ทันการ
63073000090 นายทนง พวงบุตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073000091 นางสาวสุพัตรา กุลวิมล
63073000092 นายจีรภัทร คําพงษ�
63073000093 นางสาวอรดา ทิงาเครือ
63073000094 นางสาวปราณิศา วรจิตต�
63073000095 นางสาวปEทมาวดี ปEญญามี
63073000096 นายวีรภัทร หมวดทิพย�
63073000097 นางสาวเมตตา เวชพันธ�
63073000098 นายอภิพัฒน� ษมาวิมล
63073000099 นางสาวพรรษชล โรจน�วัชรทร
63073000100 นางสาวกฤตยา วิริยะกิจขจร
63073000101 นางสาวรุ�งนภา รังศิริ
63073000102 นางสาวเบญจมาศ ล)วนแก)ว
63073000103 นายฤทธิเดช สบายจิตต�
63073000104 นายรัตนกร มูลสถาน
63073000105 นางสาวเวธกา ผลวิเชียร
63073000106 นางสาวจาวมณี ใยอินทร�
63073000107 นางสาวปริษา อินทะนะ
63073000108 นายจตุพรชัย ปทุมนันท�
63073000109 นางสาวฐัดษิฎาร� ชุณหพงศ�พิเชฐ
63073000110 นางสาวรัตนา จําปาทอง
63073000111 นายธันวา จําภูวรรณ�
63073000112 นางสาวกรกมล ขุนทอง
63073000113 นางสาวภัทรมินทร� ซินโซ
63073000114 นางสาวณัฐกานต� ถ่ินมุกดา
63073000115 นางสาวกุสุมา สุดศรี
63073000116 นางสาววราภรณ� โกสีลารัตน�
63073000117 นางสาวกรสิริ รุ�งเจิดฟCา
63073000118 นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ
63073000119 นายวิวัฒน� ทองสนธิ
63073000120 นางสาวปริยาภรณ� ปรีเจริญ
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63073000121 นายวันประถม กระสังข�
63073000122 นายธวัชชัย จินะสาม
63073000123 นายชนาวีร� ศรีประไหม
63073000124 นางสาวกฤษดาพร มาลา
63073000125 นางสาวอนงค�นภา เผ�ากันทะ
63073000126 นางสาวกัณฐิกา ด�านสวัสด์ิ
63073000127 นางสาวนวพร อิ่มเอิญ
63073000128 นางสาวประภัสสร พันธุเดช
63073000129 นายวราวุธ สุจริตจันทร�
63073000130 นางสาววรากร ชาตรี
63073000131 นางสาวเจนจิรา กองถัน
63073000132 นางสาวแสงระวี สุทธิจุฑามณี
63073000133 นางสาวณภัทร ไชยโวหาร
63073000134 นางสาวณัฏฐ�รดา สาลี
63073000135 นางสาวตวงพร ชื่นชิตพิสัยกุล
63073000136 นางสาวจันทร�ฑามาศ เตจาบูรณ�
63073000137 นางสาวทัศวรรณ ระบุผล
63073000138 นางสาวศรีวิไล กันตจารนิติ
63073000139 นางสาวเพชรรัตน� ล�องบุตรศรี
63073000140 นางสาววรรณฤดี ศรีพลัง
63073000141 นางสาวยศวดี งามทรัพย�
63073000142 นางสาวรังสินี เนียรศิริ
63073000143 นายวรวิทย� สุดาทิพย�
63073000144 นางสาวอัจฉราภรณ� แก)วสระแสน
63073000145 นางจารุวรรณ เมฆเจริญ
63073000146 นางสาวสุดารัตน� มิตรวงค�
63073000147 นางสาวชลทิชา พูลเปBOยม
63073000148 นางสาวอรญา ประสานศรี
63073000149 นางสาวสุชาดา บุญประกอบ
63073000150 นายชนทยากรณ� ใจสุทธิ
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63073000151 นางสาวมลฑาทิพย� ศรีครินทร�
63073000152 นางสาวธัญนิจ บํารุงศิลปP
63073000153 นางสาวสุธามาศ จันทร�กลาง
63073000154 นางสาวธนาภรณ� จิรัมย�
63073000155 นายทวีศักด์ิ แก)วมา
63073000156 นางวราพร ภู�ครบุรี
63073000157 นางสาวทิพย�วิมล นิโครธานนท�
63073000158 นางสาวมณีรัตน� แก)วพงค�
63073000159 นางสาวกมลลักษณ� ชั้วหิรัญ
63073000160 นางสาวเบญจวรรณ มานะต�อ
63073000161 นางสาวชเนตตี สรรพอาสา
63073000162 นางสาวธารารัตน� ทวยเที่ยง
63073000163 นายดิเรก แตงดี
63073000164 นายเจษฎา เกษรสวัสด์ิ
63073000165 นางสาวอรทัย นามสว�าง
63073000166 นางสาววราภรณ� ประสงค�ดี
63073000167 นางประภาพร กองราช
63073000168 นางสาวฮายาตี สมาแห
63073000169 นางสาวประภัสสร ช�างพละดิษ
63073000170 นางสาวปรมาภรณ� นิยมวงษ�
63073000171 นางสาวชนินาถ ย้ิมกอบกิจ
63073000172 นางสาวสุณิสา ทองใบใหญ�
63073000173 นายกิตติคุณ ภูดอนม�วง
63073000174 นางสาวณัฒทรี ม่ิงโอโล
63073000175 นางสาวเบญจววรณ ทองแดง
63073000176 นายธนกฤต เปรมอ�อน
63073000177 นางสาวสโรชา วิศิษฏานนท�
63073000178 นายจตุรพิธ นาวาศิริ
63073000179 นางสาวศรัญญา สุขคะ
63073000180 นางสาวศิริรัตน� มูขุนทด
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63073000181 นางสาวจุฬารัตน� สืบศรี
63073000182 นางสาวจันทกานต� กุสสติ
63073000183 นางสาวบุณย�ญาพัฒน วิมุตาสุตนันท�
63073000184 นางสาวปGยวรรณ ยอดย่ิง
63073000185 นางนาฏนลิน แก)วมณี
63073000186 นางสาววราพร สะเปาวงศ�
63073000187 นายพิชัย นุชเซRาะ
63073000188 นายณัฐวุฒิ หม่ันมุ�งกิจ
63073000189 นางสาวศศิวิมน อาชาคีรี
63073000190 นางสาวชนิตา ปานวุ�น
63073000191 นายทศพร สุภาวงศ�
63073000192 นายพสุวิชญ� พัชรปรีชาสิทธ์ิ
63073000193 นางสาวศุจีนันทน� เกียรติคงสุข
63073000194 นางสาวมุกริน อินขาว
63073000195 นายสุขสันต� กล�อมจิตร
63073000196 นางสาวเบญญาภา เที่ยงตรง
63073000197 นายกิตติภณ จูกระจ�าง
63073000198 นางสาวศุภสิริ เศิกศิริ
63073000199 นางสาวสุผกามาส บุญยะโคป
63073000200 นายฤทธ์ิณรงค� เหลืองอร�าม
63073000201 นายพยุงศักด์ิ ธรรมแสง
63073000202 นางสาวรวิชา ไชยสุวรรณ
63073000203 นางสาวอารดา กล�อมใจ
63073000204 นางสาวสรัญญา วิภูภัคพล
63073000205 นางสาววริษา เกรียงยงค�
63073000206 นางสาวชนิสรา บุญบุตตะ
63073000207 นางสาวปEณณภัสร� เลิศวัฒนานิธิกุล
63073000208 นางสาวณัฐวดี จันทร�แดง
63073000209 นางสาวปรียพัศ สุขเลิศแล)ว
63073000210 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ�สินธุ
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63073000211 นายทัชธรรม ชาวไร�
63073000212 นายอาทิตย� ใจทัด
63073000213 นางสาวรัติยา อันทะโคตร
63073000214 นางสาวสุธิดา แดงทองใส
63073000215 นางสาวสุดารัตน� บุญล้ํา
63073000216 นายสุวิทย� จันทักษ�
63073000217 นางสาวกัญญา มากมน
63073000218 นางสาวกาญจนาภรณ� กุดแถลง
63073000219 นายวุฒิชัย คระสูงเนิน
63073000220 นายนาวิน รอสวัสด์ิ
63073000221 นางสาวอรอนงค� แก)วนิล
63073000222 นายรัชภูมิ อาจรักษา
63073000223 นายเกียรติศักด์ิ เล็กวงษ�
63073000224 นายกษิเดช พิมตะครอง
63073000225 นางสาวสวิชญา โพธารากุล
63073000226 นางสาวพรพิมล ทรัพย�พิพัฒนา
63073000227 นางสาวณัฏฐนิช ศรีประสิทธ์ิ
63073000228 นางสาวลลิตา พนมรัตน�
63073000229 นายปรัชญา สีหะอําไพ
63073000230 นายภาณุพงศ� ไตรลักษณ�
63073000231 นายฉัตรมงคล เหลือสุข
63073000232 นายพฤกษ� พฤฒิกัลปP
63073000233 นางสาวพาฝEน นันทะวงศ�
63073000234 นายอมรเทพ ปGยชลกุล
63073000235 นางสาวนุศราภรณ� อินทร�เลิศ
63073000236 นายกัณฐ�ธวัช ทองแย)ม
63073000237 นายคมเพชร รักดี
63073000238 นางสาวพีรยา ประสมทรัพย�
63073000239 นายธีรธรรม โหราศาสตร�
63073000240 นางสาวขวัญเรือน อ)นชุ�ม
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63073000241 นางสาวกาญจนา ไพคํานาม
63073000242 นายเจนภพ อ�อนอําพันธ�
63073000243 นายชูชัย นาคประเสริฐ
63073000244 นายวุฒิชาต งามภัทรวรกุล
63073000245 นางสาวทวิตา ครองสุข
63073000246 นางสาวณัฐมล ปCอมแก)ว
63073000247 นางกัญญารัตน� ราชนิยม
63073000248 นางสาวชลธิชา นันตา
63073000249 นางสาวคนิพรรณ มังก)อน
63073000250 นายกัมปนาท เขียวมา
63073000251 นางสาวจิรวดี อุติ
63073000252 นางสาวกัญญา พันธุกาง
63073000253 นายปริญญา ใจปาน
63073000254 นางสาวกนกพร สุวรรณราย
63073000255 นางสาวพิชญานันท� โสมา
63073000256 นางสาวเบญญารัตน� ด)วงแหวะ
63073000257 นายวรวุฒิ ม่ังมูล
63073000258 นางสาวนันทิพร ดาวทอง
63073000259 นางสาวพิชชาภา เฉลิมพงษ�
63073000260 นายฟBฟSา นุ�งอาหลี
63073000261 นางสาวเนตรนภา บรรเทิงใจ
63073000262 นางสาวเสาวรีย� ศรีจันทร�
63073000263 นางสาวรมิตา รู)สรรพกิจ
63073000264 นายธเนษฐ คําเติม
63073000265 นายพูลศักด์ิ บุญนาค
63073000266 นางสาวสมฤดี แก)วเหลี่ยม
63073000267 นายทรงพล สําราญภูมิ
63073000268 นางสาวกมลรัตน� หม่ันเรียน
63073000269 นางสาวธนาภรณ� วันดี
63073000270 นางสาวชมพูนุท สาธุเสน

หน)า 9 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073000271 นางสาวกนิษฐา วงศ�จันทร�
63073000272 นายคณิติน พูลสวัสด์ิ
63073000273 นายพฤกษา ยอดรัตน�
63073000274 นางสาวเสาวลักษณ� สิทธิวงศ�
63073000275 นางสาวทิพารัตน� ยุพาพิน
63073000276 นายสุรวินย� กัวสงฆ�
63073000277 นางสาวณัฐธิยา ดาแก)ว
63073000278 นางสาวปุณสิตา พุทธกุลสมศิริ
63073000279 นางสาวรุจิรา พูลสวัสด์ิ
63073000280 นางสาวปEญญดา หลอดแก)ว
63073000281 นางสาวศุภรดี มาลัย
63073000282 นายธนภูมิ ปEญญาดี
63073000283 นายสิทธิกร ดวงเทียน
63073000284 นางสาวชมพูนุท ทองสันติ
63073000285 นางสาวจุฬาลักษณ� ประเสริฐศรี
63073000286 นางสาวณัฐพร อั้วนา
63073000287 นางสาวญาณินี โสภาคย�มงคล
63073000288 นายวรพล แจ�มใส
63073000289 นางสาวชุติมา สิงหพันธ�
63073000290 นางสาวอัจฉรา พรมบุตร
63073000291 นางสาวพงศ�ภรณ� ทนผักแว�น
63073000292 นางสาวกาญจนา สุจริตวงศ�
63073000293 นางสาวเนตรนภา เกิดเพ็ง
63073000294 นายปภัสพงษ� มณีรัตน�
63073000295 นางสาวจารุณี อินอร
63073000296 นางสาวฐิติภรณ� ถนอมพงษ�ชาติ
63073000297 นายรุ�งโรจน� ปEญญาหลวง
63073000298 นายศรัณย� สอาดรัตน�
63073000299 นางสาวศิรินภา ปEญญาภู
63073000300 นางสาวเกวลิน เจียมอนันท�กุล
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63073000301 นางสาวจุฑารัตน� พยัคฆศิริ
63073000302 นายคณินณัฐ คุณปภา
63073000303 นางสาวศิรินทรา เพชรรัตน�
63073000304 นางสาวกัญญารัตน� ทับทิมไทย
63073000305 นายชํานาญ ศรศรี
63073000306 นางภาพิมล รุจิวงศ�
63073000307 นายอดุลวิทย� โพธ์ิแสงดา
63073000308 นางสาวนิตยา ช)างหิน
63073000309 นายพฤษธิชัย บุญมาปลูก
63073000310 นางสาวกมลทิพย� เทหะสุวรรณรัตน�
63073000311 นางสาวประภาสิรินาท กู�ชัยภูมิ
63073000312 นางสาวฐิตินันท� บุตติ
63073000313 นางสาวอารัตน�ดา พันธ�เพชร
63073000314 นางสาวชญาดา มณีรัตน�
63073000315 นางสาวรุ�งนภา ยมนา
63073000316 นางสาวเนตรสมร บัวระพา
63073000317 นายเจตน�ดํารงค� ทองเหลา
63073000318 นางสาวภัสสร บุญจ่ัน
63073000319 นายธนโชติ พรรณา
63073000320 นางสาวรัชณา มณีเนตร
63073000321 นายสมพร แก)วแหยม
63073000322 นายธนพนธ� คณะศาสน�
63073000323 นายอภิรักษ� ส�องแสง
63073000324 นายภูดิศกรณ� มูลปSา
63073000325 นางสาวจิราภรณ� เฒ�าสีสุราช
63073000326 นายณัฐนันท� เฉลียวสันติกุล
63073000327 นางสาวตรีรัตน� ชูจิตร
63073000328 นางเข็มทิศ วันทองสุข
63073000329 นางสาวณัชกฤตตรา พรมบุญ
63073000330 นายณฐพล เตชนันท�

หน)า 11 จาก 885               
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63073000331 นางสาววรัญญา ศรีสวัสด์ิ
63073000332 นางสาวสลิลทิพย� ทองม)วน
63073000333 นายพัชรพล ไชยมงคล
63073000334 นางสาวจิราภรณ� อําลอย
63073000335 นางสาวสุพัฒน�สจี ฤทธ์ิช�วย
63073000336 นางสาวภัทรพร วันพิรัตน�
63073000337 นางสาวกนกพร ชื่นจิตร
63073000338 นางสาวธัญพร ทองทับทิม
63073000339 นายบุญเกียรติ รุ�งโรจน�
63073000340 นางสาวชนกนาถ ซาชิโย
63073000341 นางสาวพูนทรัพย� พืบขุนทด
63073000342 นางสาวนิลุบล ดีโคตร
63073000343 นายลัทธ วัฒน� ลิมป นา รักษ� 
63073000344 นางสาวกันตนา เมืองสุวรรณ�
63073000345 นางสาวนิรมล ทนคง
63073000346 นายกฤษณะ บนสูงเนิน
63073000347 นางสาวสุดารัตน� แช�มเงิน
63073000348 นางสาวมัชฌิตา นงค�เยาว�
63073000349 นายอุทัย รอบคอบ
63073000350 นางสาวธารวิมล ทุนดี
63073000351 นางสาวอารียา ชําปฏิ
63073000352 นางสาวธัญญ�นรี เกษมธนาพิพัฒน�
63073000353 นางสาวเกตุกาญจน� เคราะห�ดี
63073000354 นางสาวนัยนา ตุ)มทอง
63073000355 นางสาวกวิณี วิจิโน
63073000356 นายไพบูลย�เกียรติ เขียวเนตร
63073000357 นางสาวธีรนาฎ พรหมบุตร
63073000358 นางสาวปรียานุช ดับทุกข�รัฎฐ�
63073000359 นายสืบพงษ� ทองสืบแสง
63073000360 นายคมกฤษ บัวแก)ว

หน)า 12 จาก 885               
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63073000361 นางสาวณัฏฐา จันทรัศมี
63073000362 นายสุเมธ สุวรรณกูล
63073000363 นางสาวมนัสนันท� สนามชัย
63073000364 นางสาวชุติกาญจน� วงษ�อินทร�
63073000365 นายธณัฐ ชาญสูงเนิน
63073000366 นายสิทธิกร เพ็ชรทวี
63073000367 นางสาววรินยุพา ต)นทัพไทย
63073000368 นายอาลียRะ มามะ
63073000369 นางสาวกวินนา คุณุปการศิลปP
63073000370 นายสมพร ศิริวิทยรัตน�
63073000371 นางสาวจารุวรรณ สุขวัฒนะ
63073000372 นายกรวิชญ�พงศ� วิเศษศรี
63073000373 นายรักษ� จินดาสวัสด์ิ
63073000374 นางสาวอัญชลี พลพยุห�
63073000375 นายเจษฎา เจริญมงคล
63073000376 นายราชธนา วีระนันทนาพันธ�
63073000377 นายณรงค�เดช ชาติกุล
63073000378 นางสาววรรณวิสา ครุธฉํ่า
63073000379 นางสาวพิมลวรรณ ทองนพคุณ
63073000380 นางสาวอนุสรา วาระวิชะนี
63073000381 นางสาวอรัชพร ขามช�วง
63073000382 นางสาวพรพิรุณ ชาตา
63073000383 นางสาวตุRกตา นาแถมนาค
63073000384 นางสาวยุพามณี มณีหงษ�
63073000385 นายนลธวัช สิทธิภูมิ
63073000386 นางสาวปณยา บุญรัตนสายัณห�
63073000387 นายยุทธนาวิน หม่ืนจบ
63073000388 นายธนดล เครือเนตร
63073000389 นายณัฐวัฒน� เซมา
63073000390 นางสาวกมลชนก ทองพูล

หน)า 13 จาก 885               
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63073000391 นายสนธยา พรมนันท�
63073000392 นายธฤต ปEดตาสงคราม
63073000393 นายอนุชา เผยฉวี
63073000394 นายมนต�ชัย พันธ�พรม
63073000395 นางสาวพรทิพย� แสนมี
63073000396 นางสาวพัชรี ศิริงาน
63073000397 นายศุภชัย ม่ัUนนิ่ม
63073000398 นางสาวสาวิตรี กันยานวน
63073000399 นางสาวจิราพร สอนราช
63073000400 นางสาวธนัชชา ใจเที่ยง
63073000401 นางสาวโชติกา บุญเงิน
63073000402 นางสาวธิตติญา กิจกุศล
63073000403 นางสาวชนิกานต� ด�านอินทร�
63073000404 นายชนาธิป สุทธิสน
63073000405 นายวิรุฬห� ศรีเชียงสา
63073000406 นางสาวชุติมา เสาวพันธ�
63073000407 นางสาวสิริรัตน� รัตนวัน
63073000408 นางสาวไอย�รินลดา พนารักษ�วรกุล
63073000409 นางสาวสรัญภร พ�วงพันธ�
63073000410 นางสาวญรินดา บุญยรัตน�พันธ�
63073000411 นางสาวกิตติยา ชุ�มเย็น
63073000412 นางสาวไอลดา ศาตะมาน
63073000413 นายปราโมทย� รอดเกลี้ยง
63073000414 นางสาวนภัทรษกร ศรสุวรรณ�
63073000415 นางสาวนิตยากรณ� วรนันพิพัตน�
63073000416 นางสาวกมลพรรณ ตาปGVวเครือ
63073000417 นางสาวจินตนา เคราะห�ดี
63073000418 นางสาวกุลวินันท� สุขพิพัฒน�พร
63073000419 นางสาวพัชราภรณ� ภูมิพัฒน�
63073000420 นายวิษณุ แพภู�ทอง

หน)า 14 จาก 885               
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63073000421 นางสาวพิสุทธินี งามสุวรรณ
63073000422 นางสาวณัฐชยา ชูปาน
63073000423 นายวัชราวุฒิ โอราชา
63073000424 นายสุวพิชญ� สมจิตร
63073000425 นางสาวจันจิรา สมสีราช
63073000426 นางสาวฌานิภา จันทภูมิ
63073000427 นางสาวจุรีรัตน� ทองสีขาว
63073000428 นายไพศาล มากทอง
63073000429 นางสาวปวีณา อินทร�ลี
63073000430 นายอภิเดช ติปะตึง
63073000431 นายนันทพงษ� คําสิทธิ
63073000432 นางสาวไอรดา สังฆกิจ
63073000433 นางสาวพรนภา สันรัตน�
63073000434 นางสาวกิติยาพร ภู�เอี่ยม
63073000435 นางสาวคุณาทิพย� วรปEณณวิชย�
63073000436 นายณัฐศักด์ิ มะโนศักด์ิ
63073000437 นางสาวกัญญาวีร� สีสนิท
63073000438 นางสาวอรสา เฉลียวฉลาด
63073000439 นางสาวปGยภรณ� ธนาคาร
63073000440 นางสาวจันทิมา รัตนสร)อย
63073000441 นางสาวปาริษา พวงสวัสด์ิ
63073000442 นางสาวธนพร เวียงอินทร�
63073000443 ว�าที่ ร.ต.หญิงศรีไพร นาคลี
63073000444 นางสาวศิวรินทร� วงษ�ดรมา
63073000445 นายไกรสิทธิ ผ�องมณี
63073000446 นางสาวสิริกร บุตรศรี
63073000447 นายเขตศักด์ิ เดชสุวรรณ�
63073000448 นายศรัญXู ศรีปEญญา
63073000449 นางสาวสุชาริณี หลวงนา
63073000450 นางสาวณัชญา สุวรรณโชติ

หน)า 15 จาก 885               
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63073000451 นายศุภฤกษ� วิจารณ�
63073000452 นางสาวกฤษณา กล่ําสี
63073000453 นางสาวจิณห�จุฑา บุญออน
63073000454 นางสาวพัณณิตา สุขสอาด
63073000455 นางสาวกาญจนา แสนดาว
63073000456 นางสาวลลิตา ทองคํา
63073000457 นางสาวเสาวลักษณ� เสมอหัตถ�
63073000458 นางสาวทรรศนีย� ภูเงิน
63073000459 นางสาวลภัสณ�ลดา คงแช�มดี
63073000460 นางสาวสุวิมล เพชรภู�
63073000461 นายกันตภณ ใจเตกูล
63073000462 นายภานุวัฒน� จันทร�ขาว
63073000463 นายมรุพงษ� ไชยแสนทา
63073000464 นางสาวณัฐกานต� จันทร�นิ่ม
63073000465 นางสาวภาวิณี อินนะระ
63073000466 นายวิทยา วงษ�ปริยา
63073000467 นายพงษ�พัฒน� พงษ�พานิช
63073000468 นายอรรถพล นุตตานนท�U
63073000469 นางสาวกฤติญดา เพ่ิมศิริ
63073000470 นายวิจิตร นาจําปา
63073000471 นางสาววิภาวี รักน้ําเที่ยง
63073000472 นางสาวอุทัยวรรณ ชํานาญนา
63073000473 นางสาวนลัทพร เงินเต็ม
63073000474 นางสาววนิดา บุญม่ัน
63073000475 นางสาวกมลชนก ปกปCอง
63073000476 นางสาวศิริญา มีแก)ว
63073000477 นางสาวณฐพร สีบัวลา
63073000478 นางสาวเรืองรอง ชาติเพชร
63073000479 นายเนตรณรงค� ผลอินทร�
63073000480 นางสาวอรุณศรี บุญที

หน)า 16 จาก 885               
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63073000481 นางสาวกรรณิการ� บังเมฆ
63073000482 นายสมพล ศรีชัย
63073000483 นางสาวสุพรรษา กุลวานิช
63073000484 นายปุณณวิชญ� เถระ
63073000485 นางสาวเกศณี เชี้อวงศ�
63073000486 นางสาวศรัญญา หายโสก
63073000487 นางสาวธัญภรณ� น)อยมหาพรม
63073000488 นายวรพจน� ทนุพันธ�
63073000489 นางสาวปรียานุช ปราบจะนด
63073000490 นางสาวฉันทิกา พรหมเสนา
63073000491 นางสาวปาณิสรา จันทร�แซ
63073000492 ส.อ.ภาณุมาศ พพิทักษ�
63073000493 นางสาวสุวิมล แดนไธสง
63073000494 นางสาวปGยาภรณ� แก)วดี
63073000495 นายประธาน ดาวล)อม
63073000496 นายณัฐพล ตRะพันธ�
63073000497 นางสาวพชรพรรณ อิ่มผ�อง
63073000498 นางสาวสุพัตรา ทองทา
63073000499 นายอัครเดช สิทธิรักษ�
63073000500 นางจิระฉัตร สมพยัคฆ�
63073000501 นางสาววาสนา เมฆบริสุทธ์ิ
63073000502 นายณัฐวุฒิ กองอุดม
63073000503 นางสาววราภรณ� คํ้าชู
63073000504 นายมนตรี ใจงาม
63073000505 นายธีรภพ สังข�กลม
63073000506 นายธีรยุทธ กาญจนเกตุ
63073000507 นางสาวทิวาพร เทียนทอง
63073000508 นางสาวนารีรัตน� ใจดี
63073000509 นางสาวนฤภร นิลสุข
63073000510 นายศุภกร ถาวรกาย

หน)า 17 จาก 885               
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63073000511 นางสาวบุตษยรัตร� อิ่มสะอาด
63073000512 นายสมคิด ภัยแคล)ว
63073000513 นางสาวPraweena Thamma-on
63073000514 นางณิชาภา เรืองประโคน
63073000515 นายกิตติพงษ� สุวรรณ�
63073000516 นางสาวสุดารัตน� โพนพัดหลง
63073000517 นางสาวคําภิรา อุดมพงษ�
63073000518 นายวิศวัสต� ยกชู
63073000519 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุพรรษา สุภาพ
63073000520 นางสาวศิโรรัตน� อิ่มจิตร
63073000521 นายคุณานนท� จูสนิท
63073000522 นายชาญพิพัฒน� ฤทธิเดช
63073000523 นางสาวชลิตา สิตาธรรม
63073000524 นางสาวกาญจนา คงเผ�าพงษ�
63073000525 นายนพดล ขยันงาน
63073000526 นายชัยวัฒน� บุญการณ�
63073000527 นางสาวกุลญาดา ขุนทอง
63073000528 นางสาวเมธิณี สมจิตต�
63073000529 นางสาวณัฏฐธิดา นงนุช
63073000530 นางสาวสลินทิพย� ปEนแก)ว
63073000531 นางสาวจารุพรรธน� แสงชมภู
63073000532 นางสาวมยุรา ไชยวุฒิ
63073000533 นายธวัชชัย คุลบุตร
63073000534 นางสาววสมล ธาราศักด์ิ
63073000535 นางสาวจิราภรณ� อรนันท�
63073000536 นางสาวภูรีนุช เจริญสรรพ�
63073000537 นางสาวกรรณิการ� กําเนิดคช
63073000538 นางสาวธนาภรณ� อ�อนคําวงค�
63073000539 นางสาวอิสราภรณ� สิงห�สุข
63073000540 นายเกียรติศักด์ิ ดงนางรัมย�
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63073000541 นางสาวกฎชกร ชั้นเชิง
63073000542 นางสาวกัลย�สุดา โกมลสิทธิชัย
63073000543 นายณัฐดนัย สีนิ่ม
63073000544 นางสาวปGยาภรณ� มนตรี
63073000545 นางสาวปุญญ�ศศิณัฐ ซังเรือง
63073000546 นางสาวเกศวรี เอี่ยมสุรา
63073000547 นายชาญณรงค� ไพรทอง
63073000548 นางสาวศราวดี ศรีบรรเทา
63073000549 นางสาวชาลินี สอนลี
63073000550 นางสาวรัชดากร หัสโม
63073000551 นางสาวดารัตน� นพหิรัญ
63073000552 นางวรรณิภา ฉนานุกูล
63073000553 นายภาคิน ระยัพศรี
63073000554 นางสาวนริศรา โสภณ
63073000555 นางสาวอารีรัตน� เชิญทอง
63073000556 นางสาวฐิติรัตน� กุลม�วง
63073000557 นางสาวพิไลวรรณ อินเลิศ
63073000558 นายจักรพงศ� แก)วทันคํา
63073000559 นายนรมนธ� ทองคุปต�
63073000560 นางสาวศิรประภา วงษ�สมศรี
63073000561 นางสาวณัฐวดี แก)วมุณีวงศ�
63073000562 นายณัฐวีร โรจนัย
63073000563 นายทิพากร สุเมธีนฤมิต
63073000564 นางสาววิไลพรรณ สุขแสง
63073000565 นางสาวเบญญาภา อัศจัน
63073000566 นางสาวดวงกมล หอบุญเศรษฐกุล
63073000567 นางสาวช�อทิพย� จ�างกัน
63073000568 นางสาวปาจรีย� พิริยาภรณ�อนันต�
63073000569 นางสาวสุมิตรา ศรีพรมงคล
63073000570 นางสาวจิรัฐิกาล เส็งตากแดด

หน)า 19 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073000571 นางสาวนุสรา ดําเนินสวัสด์ิ
63073000572 นางสาวบุศยมาศ กันยามา
63073000573 นางสาวศิรดา บุญมาก
63073000574 นางสาวมณีวรรณ โตเทวิน
63073000575 นางสาวอรอุมา นันทวิสิทธ์ิ
63073000576 นางสาวพัชราพร เบิกบาล
63073000577 นางสาวอรุณี ศรีบุญ
63073000578 นางสาวพลอยชมพู ห)วยทราย
63073000579 นางสาวธัญพิชชา นิลคง
63073000580 นางสาวฐิติพร ทนง
63073000581 นายดนุพล บุญโสภา
63073000582 นางสาวชลธิชา สายสร)อย
63073000583 นางสาววจี ใจยะ
63073000584 นางสาวเกวลิน ศรีบุรินทร�
63073000585 นางสาวสุชาดา ขําดี
63073000586 นายสัจจา อัปมาทะ
63073000587 นางสาวธารารัตน� นาชีวะ
63073000588 นายกิตติพงษ� อบมาสุ�ย
63073000589 นางสาวยุภารัตน� ภูวงษ�
63073000590 นางสาวชุติพร ทรงเดชะ
63073000591 นางสาวสุรัตศินีย� ศิริวัฒน�
63073000592 นายเอกรินทร� ตากลม
63073000593 นายอรรถณุพัชร เฟdOองฟู
63073000594 นางสาวปาริฉัตร ทองนาท
63073000595 นางสาวศิริอาภา วงค�จันเสือ
63073000596 นางสาวอนิสา มุวรรณสินธุ�
63073000597 นางสาวดรุณี ใจกล)า
63073000598 นางสาวกัญญารัตน� อินรัมย�
63073000599 นายภัทรพงศ� เทนสุนา
63073000600 นายวันชนะ สิ้วอินทร�
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63073000601 นายพชรภณ เตียวเจริญ
63073000602 นางสาวนัทธมน มะรังษี
63073000603 นายวิศรุต เลามีชัยเจริญ
63073000604 นางสาวเมธินี กeาชุ�ม
63073000605 นางสาวพรรณทิพา บุตรวงษ�
63073000606 นางสาวอนัญญา แสนยากุล
63073000607 นางสาวศุภลักษณ� เหลืองรุจินันท�
63073000608 นางณภัทร�พร ชยพันธนาการ
63073000609 นายปฏิภาณ เต็มพุฒิ
63073000610 นางสาวกนกวรรณ เปาะทองคํา
63073000611 นางสาวเปรมณพิชญ� พยนต�รักษ�
63073000612 นายอัคพล ปานทอง
63073000613 นายพลวัต สร)อยเรืองศรี
63073000614 นางสาวศศิธร โมกไธสง
63073000615 นายนันทรัตน� โกศล
63073000616 นางสาวจิรนันท� เปfงน)อย
63073000617 นางสาวนลินี มากพิชัย
63073000618 นางสาวอาทิตยา หม่ืนคง
63073000619 นางสาวชุติมา วิทยามหาวงศ�
63073000620 นางสาวจริยา แสงเทศ
63073000621 นายจารุวิทย� หอมเสมอ
63073000622 นางสาวอรุณรัตน� เจียมทอง
63073000623 นางสาวกัญญาณัฐ จันทตRะคํา
63073000624 นายธนัตถ� มีวังแดง
63073000625 นายภาวรดา ไทยวงศ�
63073000626 นางสาวยุวดี แซ�ลิ้ม
63073000627 นางสาวกัลยาณี หาระวงศ�
63073000628 นางสาวอภินัน อุดม
63073000629 นางสาวณัฐชา สุระกิจ
63073000630 นางสาวพรศรี ปฐมโพธิญาณ
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63073000631 นางสาววิภา บุญเกิด
63073000632 นายนฤพนธ� ปรังฤทธ์ิ
63073000633 นางสาวกฤติยาภรณ� สุพล
63073000634 นางสาวชนนิกานต� เกตุวัตถา
63073000635 นายฉลองชัย มีสง�า
63073000636 นางสาวดวงฤดี นิสัยกล)า
63073000637 นางสาวสุธิดา กรึกกรอง
63073000638 นายธีระศักด์ิ มูลประดิษฐ�ชัย
63073000639 นายกวิน อนันทนาธร
63073000640 นายพรรษพล ราศรี
63073000641 นางสาวกัลยกร ภูฆัง
63073000642 นางสาวจันทร�จิรา สุตะวงค�
63073000643 นางสาวณัฐติกานต� หอมขจร
63073000644 นายปรีชา สันดิตถ�
63073000645 นางสาวอนุชธิดา คงสุขา
63073000646 นายทศพร พิมพ�สิงห�
63073000647 นายดุลยฤทธ์ิ โพธ์ิมา
63073000648 นางสาววนาลี เสวานนท�
63073000649 นางสาวบุรินาถ เคนทวาย
63073000650 นางสาวมานิษา ข�ายแก)ว
63073000651 นายชนกันต� โคจรนา
63073000652 นางสาวภณิดา ตะน�าน
63073000653 นางสาวณัฐทยา มังคละ
63073000654 นางสาวสาคร คําสุข
63073000655 นางสาววารุณี เรืองนก
63073000656 นายวีรวิชญ� พิพัตน�ธนเดชกุล
63073000657 นายศราวุธ ตันจินดารัตน�
63073000658 นายชัยวัฒน� หวานเสนาะ
63073000659 นางสาวน.ส.กนกวรรณ เจ้ียมดี
63073000660 นางสาวทิพพราภรณ� ทองผล
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63073000661 นายสมพงศ� สร)อยนาค
63073000662 นางสาวเพ็ญพิญา จุ)ยจู�เอี้ยม
63073000663 นางสาวกวินนาถ วงศ�อยู�
63073000664 นายกรกช สีกล�อม
63073000665 นายวิภาส ไทยธรรม
63073000666 นางสาวปารณีย� มนโกศล
63073000667 นางสาวสุวนันท� พยอมเมือง
63073000668 นางสาวจิราภรณ� กุก�อง
63073000669 นายพศวัต สุขเกษม 
63073000670 นางสาวกฤษณา ปุรินทะ
63073000671 นางสาวพิมพ�วรีย� วิศวกรสกาว
63073000672 นางสาววลัญช�สินี วงศ�แย)ม
63073000673 นางสาวรัตนา สืบสอน
63073000674 นายวรพงษ� สุภีแดน
63073000675 นางสาวชนิตา อํานวยผล
63073000676 นางสาวยุวดี ทวีโชคสิริกุล
63073000677 นางสาวมัลลิกา กุลไธสง
63073000678 นางสาวรติมา วิญญา
63073000679 นางสาวพรรณภาพร หนองห)าง
63073000680 นางสาวเยาวพาณี ดีวงค�
63073000681 นางสาวรุ�งฤทัย ฉลวยศรี
63073000682 นางสาวนันทพร สว�างเนตร
63073000683 นางสาวศุภลักษณ� สุขเต็ม
63073000684 นางสาวนลินรัตน� ศรีสองเมือง
63073000685 นางสาวเมตตา ผ�องใส
63073000686 นางสาวอภิญญา จงทอง
63073000687 นางสาวรัชนีกรณ� แก)วศรี
63073000688 นางสาวนาวิกา ฝากสระ
63073000689 นางสาวประภัสสร ลิ้มอัครอังกูร
63073000690 นางสาวสุจิตรา พรมชมชา
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63073000691 นายเอกพัน สวัสดี
63073000692 นายสัณห� กุลธนกาญจน�
63073000693 นางพศร แทนนิกร
63073000694 นายลัทธพล โพธ์ิสุวรรณ�
63073000695 นายจุมพล พงศ�ถาวรภิญโญ
63073000696 นางวรารัตน� เก�งกล)า
63073000697 นางสาวกานต�ธิดา บุราณ
63073000698 นางสาวฑิตยา มีทรัพย�ปรุง
63073000699 นายภูรีพัฒน� สิริปEญญาฌาน
63073000700 นายอิทธิฤทธ์ิ อรัญเพ่ิม
63073000701 นางกันยารัตน� ทรัพย�บรรจง
63073000702 นายสุภสิทธ์ิ สุวรรณรอด
63073000703 นางสาวกัลยาณี นวนประโคน
63073000704 นายบัณฑิต มะหะมาน
63073000705 นางสาวรัชฎาวรรณ พายุพัด
63073000706 นางสาวสโรชา ไทรชมภู
63073000707 นายไตรเทพ ยมะคุปต�
63073000708 นางสาวณัฎฐกันย� อeองเอื้อ
63073000709 นายปEญญาวุฒิ บุญประโคม
63073000710 นางสาวมาริสา เก้ียวสุวรรณ
63073000711 นางสาวศิราณี ศรีสรรจันทร�
63073000712 นางสาวสุกัญจนา แจ)งจุล
63073000713 นางสาวกรรณิการ� บุตรศรี
63073000714 นางสาวขวัญเรือน อินทร�เอี่ยม
63073000715 นางสาวชัชชญา ฐิตินนทเดช
63073000716 นางสาวอนงค�นุช หนองสูง
63073000717 นางสาวเพ็ญประภา พิมพ�สินธ�
63073000718 นางสาวคันธรส ดํายศ
63073000719 นางสาวรุ�งทิพย� ศรีวิลัย
63073000720 นางสาวจรัญญา คํากอง
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63073000721 นางสาวนพวรรณ กลมเกลี้ยง
63073000722 นางสาวยุพารัตน� พิลาดี
63073000723 นางสาวอุษา เหลืองอนุศาสตร�
63073000724 นางสาววิชชุตา ไชยงาม
63073000725 นายอิลยัส นูรุลอาดิล
63073000726 นางสาวฐาปนี จันทร�เพชร
63073000727 นายรุ�งอรุณ พันลุงตุง
63073000728 นายจิตภูมิ สูนน�วม
63073000729 นางสาวสุภัทตรา เบิกบาน
63073000730 นางสาววัชราภรณ� โพธ์ิศรีทอง
63073000731 นายนพกร สายจันทร�
63073000732 นายณัฐวุฒิ ศรีระษา
63073000733 นางสาวณัฐชา บํารุงพาทย�
63073000734 นางสาวนฤมล พลหลา
63073000735 นางสาวปริยา ชํารัมย�
63073000736 นายปริญญา เช)าวันดี
63073000737 นางสาวชุตินันท� มูลหนองแวง
63073000738 นายภาณุพงศ� เฟdOองเกษม
63073000739 นายสัณทวัฒน� พาสุวรรณ
63073000740 นางสาวอิงดาว ฤทธี
63073000741 นางสาวอัสมาภรณ� ภาระพงษ�
63073000742 นางพัฒนา วิสิทธิวงศ�
63073000743 นายวชิระ แสงประทุม
63073000744 นางสาวลักษมี ชมพิกุล
63073000745 นายสายชล ชะระ
63073000746 นางสาวกมลชนก ธาราสมบัติ
63073000747 นางสาวผ�องฤทัย เขียวน้ําชุม
63073000748 นายภัฏฐกรณ� อัครวัฒน�นนที
63073000749 นางสาวอารียา ประทุมมาศ
63073000750 นางสาวนัทธนิชา มานะดี
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63073000751 นางสาวปGยะดา พวงทอง
63073000752 นางสาวอุไรพร สุภาศรี
63073000753 นางสาวนิตยา มหาชิโนรส
63073000754 นางสาววิลัยรัตน� พนมกุล
63073000755 นายจิระวัฒน� ศักด์ิอุดมเดช
63073000756 นายสันติสุข ทองสุ
63073000757 นางสาวเมทะนี เทพนิมิตร
63073000758 นางสาวสนธยา ใจลังกา
63073000759 นางสาวธัญญาพร ดอนชัย
63073000760 นางสาววชิราภรณ� แก�นเมือง
63073000761 นางสาวยลดา ไชยรบ
63073000762 นายธวัช งามแสงแข
63073000763 นางสาวสุรัตน� อูeทรัพย�
63073000764 นางสาวมณีรัตน� สิทธิหาโคตร
63073000765 นางสาวปรวีย� เรืองเดช
63073000766 นางสาวกมลชนก จงใจสิทธ์ิ
63073000767 นางสาวกิตติพร ลือไพบูลย�
63073000768 นายภัทรดิฐ โพธ์ิรัตน�
63073000769 นายศิวา เนินหาด
63073000770 นางสาวเจนจิรา สุทธะสินธุ�
63073000771 นางสาวสุพรรษา ธรรมมะ
63073000772 นางสาววราภรณ� เพ็งกับหนู
63073000773 นางสาวรติชา อยู�เจริญ
63073000774 นายธนโชติ เข่ือนโยธา
63073000775 นายชาคริต วงษ�รักษา
63073000776 นายนิธิวิทย� นาเมืองรักษ�
63073000777 นางสาวเสาวรจนี สังฆะกาโร
63073000778 นางสาวกรรณจิรา ขันอาษา
63073000779 นางสาวมรกต แสงสิงห�
63073000780 นางสาวเกศรา ปGยาโน
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63073000781 นางสาวอภิญญา วงศ�นาจ
63073000782 นางสาวนพรัตน� นาคบัวผัน
63073000783 นางสาวกฤษณา กุมรัมย�
63073000784 นางสาวกาญจน�รวี วิมลรัตน�
63073000785 นายจักรกฤษณ� โต�นวุฒิ
63073000786 นางสาวโสภิตา ก�อนกําเนิด
63073000787 นายมนตรี อภิโรจน�
63073000788 นางสาวกันยารัตน� จันทร�มณี
63073000789 นายวรายุทธ เที้ยเจริญ
63073000790 นางสาวณัฐภร เนตรสายสกุล
63073000791 นายบัณฑิต เวชมุข
63073000792 นายวราวัชญ� สืบคํา
63073000793 นางสาวจันทร�สุดา วงค�คําจันทร�
63073000794 นางสาวจุฬาลักษณ� มาหม่ืน
63073000795 นางสาวทัศนีย� กูลจีรัง
63073000796 นางสาวเบญจรัตน� ภารจรัส
63073000797 นางสาวนาถยา โง�นแน�น
63073000798 นางสาวจิราภรณ� ธงชัย
63073000799 นางสาวจุไรรัตน� วงศ�เสง่ียม
63073000800 นายก)าวกล)า กตะศิลา
63073000801 นางสาวณัสสิมา ก)อนคํา
63073000802 นางสาววิรดา จิตรโสภาภรส�
63073000803 นางสาวชนิกานต� หาญสุวาณิชย�
63073000804 นายทศพล อ)วนแก)ว
63073000805 นางสาวณิชาภัทร พ่ัวชู
63073000806 นางสาวภัทราภรณ� สีลารัตน�
63073000807 นางสาวกุลนันทน� จํารัส
63073000808 นางสาวพัฒน�นรี รัตนสุวรรณ
63073000809 นางสาวสุรีย�ฉาย ศิริชา
63073000810 นางสาวศิรัญยา ทองม)วน
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63073000811 นางสาวนภา วงศ�รัก
63073000812 นายวีรวัฒน� โปร�งใจ
63073000813 นายธงชัย เสนาะสรรพ�
63073000814 นางสาวนิรมล โพธิบัลลังก�
63073000815 นางสาวจันทร�จิรา แก)วกัญญา
63073000816 นางสาวบรรณสรณ� สัมมารส
63073000817 นางสาวฺปGยรัตน� มาสวัสด์ิ
63073000818 นางสาวอัญตรา สําฤทธ์ิ
63073000819 นางสาวชณัชชา ศักด์ิทอง
63073000820 นายภานุพงษ� อัมพรมหา
63073000821 นางสาวณัชฌา ดวงชื่น
63073000822 นางสาวอมรรัตน� จอดนอก
63073000823 นายวรวุฒิ เทวกุล
63073000824 นางสาววริศรา แช�มนิล
63073000825 นางสาวสุภาวดี สุดตา
63073000826 นางสาวอิชยา น)อยจาด
63073000827 นางสาวอุมาพร พณิชสานนท�
63073000828 นางสาวศิริรัตน� รัตนสุข
63073000829 นางสาวชลสิชา คุ)มชุ�ม
63073000830 นายราชัน หาฝSายเหนือ
63073000831 นางสาวพิชชากร ปรางค�เจริญ
63073000832 นางสาวก่ิงแก)ว ดํารง
63073000833 นายเสด็จ ดุษฎีวิจิตร
63073000834 นายจิรกิตต์ิ แซ�ว�าง
63073000835 นางสาวเสาวลักษณ� ยะวังพล
63073000836 นางสาววรณัน รอดนิตย�
63073000837 นายสราวุธ จันทร�ฝาก
63073000838 นางสาวปฐมาวดี ขวัญกิจฤทธิกุล
63073000839 นางสาวชมพูนุท เรืองกอบการ
63073000840 นายพงษ�พัฒน� พรมพิมพ�
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63073000841 นายรุ�งศักด์ิ ขจรกลิ่น
63073000842 นายสินธุ สุขอยู�
63073000843 นางสาวนฤมล พันธ�สําโรง
63073000844 นางสุปรียา วัยธรรม
63073000845 นางสาวศศิมา ยาใจ
63073000846 นางสาวรัชดา บุบผาเผ�า
63073000847 นางสาวจันทิพย� สวัสดี
63073000848 นางสาวผอบรัตน� ม่ันคง
63073000849 นางสาวศิริภรณ� ศรีโนนงาม
63073000850 นางสาวสุธาทิพย� แสงจริง
63073000851 นายอภิเษก พิมลา
63073000852 นายชโยดม เตชะนันท�
63073000853 นางสาวน้ําทิพย� ก)างยาง
63073000854 นายบวรภัค จิตต�ศิริ
63073000855 นายปฐมพร ทิพนัส
63073000856 นางสาวชาลิสา นิตย�จํารูญ
63073000857 นางสาวฟEทมา ดุลย�ธารา
63073000858 นางสาวปาริกา วิรัญจะ
63073000859 นางสาวกิตติมา วงศ�คง
63073000860 นางณัฐนันท� รัญจวน
63073000861 นางสาวอัจฉรา อ�อนสง�า
63073000862 นางสาวธิดารัตน� หมัดอาด้ัม
63073000863 นางสาวปEทมารี อินเกตุ
63073000864 นางสาวชนากานต� สว�างแจ)ง
63073000865 นางสาวเพ็ญนภา มากสังข�
63073000866 นางสาวอภิญญา การสังเวช
63073000867 นางสาวสายชล จันทร�หา
63073000868 นางสาวปEทมาภรณ� บุญมาดี
63073000869 นางสาวกิตติยาภรณ� บุญสวน
63073000870 นางสาวปGยธิดา แก�นภักดี
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63073000871 นางสาวภณิดา แซ�ต้ัง
63073000872 นางสาวอาภาพร พละศักด์ิ
63073000873 นางสาวสุภาภรณ� แสงแก)ว
63073000874 นางสาวเสาวลักษณ� นิลชัชวาลย�วงษ�
63073000875 จ�าอากาศเอกสุภวัฒน� วันที
63073000876 นายมูฮัมมัทนัทซือรินทร� อิสมาแอน
63073000877 นางสาวนิภาพรรณ ติงสาโรจน�
63073000878 นางสาววรางคณา ตรองจิต
63073000879 นางสาวสาวิตรี ปรีดา
63073000880 นายหัชพง เตมีย�
63073000881 นางสาวรัตติกาล สันหนัง
63073000882 นางสาววรัญญา บุตระเกษ
63073000883 นางสาวชลิสา เจริญสวัสด์ิ
63073000884 นางสาวฉัตรวิมล ลีเจ)ยวะระ
63073000885 นายธนพล ปGOนแก)ว
63073000886 นางสาวจรรยมณฑน� วงศ�มาก
63073000887 นางสาวจารุวรรณ สิงหจูฑะ
63073000888 นางสาววิลาสินี ฤทธิช�วย
63073000889 นางสาวอภิญญา สุรินทะ
63073000890 นางสาวพณิชยา กงสะเด็น
63073000891 นางสาววรรษมน แซมหิรัญ
63073000892 นางสาวนภาพร คชวงษ�
63073000893 นางสาวอารียา สุขสาลี
63073000894 นางสาวปGยะนันท� อิ่มสมบูรณ�
63073000895 นายเอกพล เพ็ชรรักษา
63073000896 นางสาวอริษา สุขปEญญา
63073000897 นางสาวนาตยา วงค�ปEดสา
63073000898 นางสาวศจิษฐา สุขประเสริฐ
63073000899 นางสาวเบญจพร คําล)วน
63073000900 นางสาวศรัญญา รัตนานนท�
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63073000901 นายธีรวิทย� พากเพียร
63073000902 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยคง
63073000903 นางสาวณัฏฐณิชา ยงย่ิง
63073000904 นางสาวชนัญกาญจน� จันไชยยศ
63073000905 นายจิรานุวัฒน� โปรยานนท�
63073000906 นางสาวพรวิภา หม่ันนอก
63073000907 นางสาวปณรรฐพร ใจวัน
63073000908 นางสาวชนากานต� เอี่ยมมณี
63073000909 นางสาวอุไรวรรณ ใจดี
63073000910 นางสาวพรพรรณ แสงดี
63073000911 นายชุติพงศ� ชัยวิชิตชลกุล
63073000912 นางสาวทิพย�วรรณ เสนสม
63073000913 นายอธิพัฒน� สีกุหลาบ
63073000914 นางสาวจิดาภา กาจันทร�
63073000915 นายพิษณุ แว�นมณี
63073000916 นางสาวฐิติมา พันรักษา
63073000917 นางสาวสุวลี เจือจันทร� 
63073000918 นายศุภชัย พงศ�พิบูลย�ผล
63073000919 นายณัฐพัฒน� นิธุรัมย�
63073000920 นางสาวสาธิดา ไชยบุรมย�
63073000921 นางสาวดวงเดือน ดวงสูงเนิน
63073000922 นางสาวเมรินทร� ฤทธ์ิประดิษฐ�
63073000923 นางสาวสุกฤตา วงศ�ประเสริฐ
63073000924 นางสาวณัชชา ธรรมสวัสด์ิ
63073000925 นายราชชวิน แถวไธสง
63073000926 นางสาวเสาวลักษณ� ทรัพย�ประดิษฐ�
63073000927 นางสาวเมนรี เรืองยะกลับ
63073000928 นางสาวปูรียะ จีนโห)
63073000929 นางสาวสุวนันท� ภูมิพิพัฒน�
63073000930 นางสาวอังค�วรา หิรัญโยดม
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63073000931 นางสาวคณิตชา ทองรบ
63073000932 นางสาวสวิชญา โปธนารัตน�
63073000933 นางสาวนิสา เผ�าประเสริฐ
63073000934 นางสาวปรียานุช แก)วพิกุล
63073000935 นางสาวจุฑามาศ สายสะอาด
63073000936 นางสาวพรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
63073000937 นายอิศรา ขจร
63073000938 นางสาวพุธิตา กีรติมงคลชัย
63073000939 นางสาวนงนภัส สีดา
63073000940 นางสาวอริญญา ใจตรง
63073000941 นางสาวกรนิภา สีดาช�วย
63073000942 นางสาวณิชมน อินทพัฒน�
63073000943 นางสาวอนินธิตา สอดจันทร�
63073000944 นายพัชรพล ส�องสี
63073000945 นางสาวสุดารัตน� ชูกตุ
63073000946 นางสาวศาตนันท� วิชญเจริญกุล
63073000947 นายสิทธิศักด์ิ ศิริมงคล
63073000948 นายวรวิทย� บุญล้ํา
63073000949 นายกฤษกร ทองอร�าม
63073000950 นางสาวชิดชนก งามดี
63073000951 นายธนโชติ วิภูษณะ
63073000952 นางสาวธัญวลัย บุญเสือ
63073000953 นายพิทธิชัย ขําคํา
63073000954 นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ
63073000955 นายณัฐวุฒิ พุทธา
63073000956 นางสาวจีรนันธ� อนนท�
63073000957 นางสาวสุกัญญา ทาริยะหนัก
63073000958 นางสาวจินดารัตน� ต้ังกลชาญ
63073000959 นางสาวชฎาพร ต�อติด
63073000960 นางสาวศุภิสรา สุขเกษม
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63073000961 นางสาวนภัสสร จิราวัสน�
63073000962 นางสาวดวงกมล แรกข้ึน
63073000963 นางสาวอมรรัตน� ครโสภา
63073000964 นางสาวธิดารัตน� ล)อมวงศ�
63073000965 นายโกเมศ นิลละออ
63073000966 นางสาวสุนันทา ไฝเพชร
63073000967 นางสาวธัญญารัตน� ไวฉลาด
63073000968 นายกิติภูมิ ดวงธัมมา
63073000969 นางสาววราภรณ� อุตระ
63073000970 นายกฤตยา ตันติชัยยกุล
63073000971 นายนาวี จําเริญสุขสม
63073000972 นางสาวธนวรรณ ขวัญเมือง
63073000973 นางสาวจริยา เพ่ิมฤทธ์ิ
63073000974 นางสาวสิริพร นําพวก
63073000975 นางสาวทิฆัมพร สมศักด์ิ
63073000976 นางสาวปภาวรินท� ศรัทธาบุญ
63073000977 นายวัชระ กองณรงค�
63073000978 นางสาวสิรารัตน� เกตุธานี
63073000979 นางสาวอรณิชา ย้ิมชื่น
63073000980 นายพงศ�ธร บ�อเพ็ชร�
63073000981 นางสาวธัสกมล การกาวี
63073000982 นายปฐพี เมฆหมอก
63073000983 นางสาวชนัญญา ใจดี
63073000984 นายวชิรวิทย� บุญผล
63073000985 นางสาวพนิตตา ทองพันชั่ง
63073000986 นางสาวพิมพ�นิภา รู)อยู�
63073000987 นางสาวปนิฐา จันทระ
63073000988 นายวันชนะ สิงหพันธ�
63073000989 นางสาวพิชชาสินี ทะแพงพันธ�
63073000990 นางสาวประภาภัทร ม�วงคํา
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63073000991 นางสาวณิชกานต� หัสนาม
63073000992 นายอัคนินทร� บุญเกตุ
63073000993 นางสาวณัฐกานต� นิทะรัมย�
63073000994 นางสาวปนัฏฐา เชี่ยวชาญ
63073000995 นางสาวฐิติมา สถาน
63073000996 นางสาวโสภิดา ทองดี
63073000997 นางสาววรรณลักษณ� ทิพย�พิมล
63073000998 นางสาวพัชร�ธรัตน� อนุภวาลย�
63073000999 นางสาวนิตยา ปะโกทะสังข�
63073001000 นางสาวพัชชา เนติประวัติ
63073001001 นายณัฐสิทธ์ิ ปานใจนาม
63073001002 นางสาวธัญจิรา คําเพลิง
63073001003 นายวรวุฒิ เอิบสําโรง
63073001004 นางสาวพิจิตรา กาเบา
63073001005 นางสาวทิพากร พันธุ�เจริญ
63073001006 นายรัฐพล โรยเรณู
63073001007 นางสาวจันทร�จิรา ยอดขาว
63073001008 นายเขมินท� สินธุนาวา
63073001009 นางสาวนภากรณ� ศรีจันทร�ทึก
63073001010 นายภาสุ กองมะณี
63073001011 นางสาวพรนิภา มาสี
63073001012 นายกมลชัย พัฒนชัย
63073001013 นางสาวอรไท วันทา
63073001014 นางสาวชาลินี ธิธรรมมา
63073001015 นางสาวกานต�ชญา ดาบพิมพ�ศรี
63073001016 นางสาวกัญชพร เผือกแตงพันธ�
63073001017 นายศรนรินทร� กินสูงเนิน
63073001018 นายวิโรจน� จินดา
63073001019 นายทินกฤต อาวรณ�
63073001020 นางสาวปวีณ�กร สมหมาย
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63073001021 นางสาวสุขุมาลย� แสนโสภาวัน
63073001022 นางสาวสุภาณี แก)วก้ัง
63073001023 นางสาวจิรปรียา เชื้อพระชอง
63073001024 นายพร)อมพล เผือกผ�อง
63073001025 นายธัญญวัฒน� ลาภสูงเนิน
63073001026 นางสาวโสภา วิเศษวงษา
63073001027 นายศุภวิชญ� อินอ�อน
63073001028 นางสาวธัญพิชชา ด�านสุขณรงค�
63073001029 นายวุฒิวัฒน� สุกิจพิพรรธกุล
63073001030 นายอนิวัต คฤคราช
63073001031 นางสาวอรวรรณ ชุมเสน
63073001032 นางสาวปEทมา จีดปาน
63073001033 นางสาวตรีทิพยนิภา สระแก)ว
63073001034 นายวิทยา นะสีดา
63073001035 นางสาวพัชรี ศักดิUUสิงห�
63073001036 นางสาวธิติญา ด�านกิตติไกรลาศ
63073001037 นางสาวกาญจนา คงคาสวัสด์ิ
63073001038 นางสาวนันทิตา บันตะบอน
63073001039 นางสาวจันทิรา บุญนาค
63073001040 นายกานต� ยุทธภัณฑ�
63073001041 นายวราวุธ ถักดีวุฒิ
63073001042 นายวิสิทธ์ิ อินทพันธ�
63073001043 นางสาวธนภรณ� ถาวรกุล
63073001044 นายอาณัติ ตระกูลศิริศักด์ิ
63073001045 นางสาวรัชนีรมณ� ศรีคงรักษ�
63073001046 นางสาวปGยนุช หอมหวล
63073001047 นางสาวจิตรามาศ วันทะนะ
63073001048 นายกันตชาติ เจริญจิตต�
63073001049 นายวโรดม ธัญญเฉลิม
63073001050 นางสาวตุกต๊ิก ดวงแก)ว
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63073001051 นายบวร มีสุข
63073001052 นางสาวสุมารินทร� สุวรรณ
63073001053 นางสาวสุภาลักษณ� แสงศรีตระกูล
63073001054 นายธิติ พิณธุรักษ�U
63073001055 นางสาวปนัดดา นาเลิง
63073001056 นายศุภพงษ� นพพันธ�
63073001057 นายภาณุพงศ� ธาราพิทักษ�ชีวิน
63073001058 นางสาวพรลภัส พินิจปริญญา
63073001059 นางสาวณัฐญา กองแก)ว
63073001060 นายธนวัฒน� เดชชัย
63073001061 นางสาวญาณภัทร กองยอด
63073001062 นางสาวสโรชา แสงภู�
63073001063 นางสาวปรารถนา สร)อยกุดเรือ
63073001064 นางสาวจุฑารัตน� เขียวคํา
63073001065 นางสาวปานรินทร� สุทธิธรรม
63073001066 นางสาวภาณุมาส เสือตาด
63073001067 นางสาวจิตรลดา โคตะมี
63073001068 นายณัฏฐากร อ�อนม่ัง
63073001069 นายพงศกร ไพโรจน�
63073001070 นางสาวสิรภัทร โหนแหยม
63073001071 นางสาววันวิสา สมสะกิด
63073001072 นางสาวเพชรรัตน� วิเศษนคร
63073001073 นางสาวธัญชนก ช)างเฟdOอง
63073001074 นางสาวมลฤดี สว�างคํา
63073001075 นายวีรชาติ โยธาศิริ
63073001076 นางสาวสุวนันท� ปฏิสังข�
63073001077 นางสาวสิริรัตน� เนียมรินทร�
63073001078 นางสาววรกานต� รถมณี
63073001079 นางสาวอุมาพร เงินทํา
63073001080 นางวิภาลักษณ� พูลสมบัติ
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63073001081 นายเจษฎา งามน้ําเงิน
63073001082 นายอนุรักษ� พรหมสุขันธ�
63073001083 นายณัฏฐ�ดนัย เอี่ยมปา
63073001084 นางสาวภัทร�ธีรา อุนาภาค
63073001085 นางสาวกฐิน อธิมา
63073001086 นางสาวศิริลักษณ� เกษรพรม
63073001087 นางสาวอุไรวรรณ ใจภักดี
63073001088 นางสาวปวีณา ลายคราม
63073001089 นางสาวกาญจนา สุภัทโร
63073001090 นายวรพล ศิริรัตน�พิริยะ
63073001091 นางวิชุดา เฟdOองพูนทรัพย�
63073001092 นางสาวอัจฉราภรณ� เกลี้ยงพร)อม
63073001093 นางนิตยา ศรีสุขใส
63073001094 นางสาวณฐภัทร สุเนตร
63073001095 นางสาวชนากานต� รอดสุด
63073001096 นายบดินทร� สุพรรณโมกข�
63073001097 นางสาววศินี ตารินทร�
63073001098 นายศรัณยู กอเซ็ม
63073001099 นางสาวปุณญดา เดชศรีรักษ�
63073001100 นางสาวพัชร�ลฏาภา ภัทรทองคํา
63073001101 นางสาวแวววลี ประมวล
63073001102 นายประวิท อนุกูล
63073001103 นางสาวสุทัสชา ประทีปจินดาวงศ�
63073001104 นางสาวกนกวรรณ สารการ
63073001105 นางสาวขนิษฐา สุขสัจจี
63073001106 นางสาวขนิษฐา เย็นวัฒนา
63073001107 นายกิตติศักด์ิ รอดสุพรรณ
63073001108 นางสาวพรพัชชา พิทักษ�จิรกร
63073001109 นายพีรภัทร� เพชรพยอม
63073001110 นางสาวสุรียา ไชยขันธ�
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63073001111 นางสาวทิฆัมพร สวัสดี
63073001112 นางสาวอัจฉราพร บุญธรรม
63073001113 นางสาวสุรีพร ทํานุ
63073001114 นายอัสดินทร� หามะ
63073001115 ว�าที่ ร.ต.หญิงกฤษณา คะวงค�ดอน
63073001116 นายธนพล เถ่ือนวงษ�
63073001117 นางสาวมนธิญา ย้ิมชื่น
63073001118 นางสาวพรพรรณ สงวนกิจ
63073001119 นางสาวสุภารัตน� สมสถาน
63073001120 นางสาวชลธิชา เทพมะณี
63073001121 นางสาวอุบลวรรณา วะริวงศ�
63073001122 นางสาวนิภาพร ขันแก)ว
63073001123 นางสาวพรนภา สุดตา
63073001124 นางสาวปEทมาวดี สําเรือง
63073001125 นางสาวศศินา พุทธิมา
63073001126 นางสาวรติมา บางสอน
63073001127 นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา
63073001128 นางสาวอังศุมาลี รกไพร
63073001129 นางสาวศิรินทิพย� ปGจจะ
63073001130 นายมาโนชน� จันทร�สายทอง
63073001131 นางสาวสุกัญญา จันอิ่ม
63073001132 นางสาวสุขสันต� แสนกล)า
63073001133 นายธนภณ ชัยศักด์ิเดช
63073001134 สิบตํารวจเอกอภิชาติ การสมกล)า
63073001135 นายบดินทร� มีแดง
63073001136 นายเกรียงไกร ศรีเดช
63073001137 นายหัสชัย อนันสกุลชัย
63073001138 นางสาวขวัญพิชชา เฟdOองศิริ
63073001139 นางสาวพรพรรณ เอียดแก)ว
63073001140 นางสาวนริสา เรียววิริยะวงศ�
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63073001141 นางสาวศุภสุตา วิริยะกุล
63073001142 นายบูรณิศร� บัวปลอด
63073001143 นางสาวชนิกานต� รุ�งไพบูลย�วงศ�
63073001144 นางสาวพวงพร โพธิ
63073001145 นางสาวจิราพร จายะกัณร�
63073001146 นางสาวขวัญฤดี ศรีแก)ว
63073001147 นายปGยะพงษ� ไพโรจน�
63073001148 นางสาวณิชารัศม� จรรยาวุฒิพงศ�
63073001149 นางสาวอารีญา โพธ์ิคํา
63073001150 นายชัยวัฒน� ทองศรีจันทร�
63073001151 นางสาวปาลิตา ไทรงาม
63073001152 นางสาวนิภา ทัศน�สุพรรณ
63073001153 นางสาวเกษราภรณ� จอมอิน
63073001154 นางสาวจิราพร ดวงจินดา
63073001155 นางสาวมัตติกา ทัศน�จันดา
63073001156 นางสาวปวิชญา ผันบุญ
63073001157 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทอง
63073001158 นางสาวอัญชิษฐา กรรณิการ�
63073001159 นางสาวทิวาพร สุขเจริญ
63073001160 นางสาวชนาภา เพ่ิมพูล
63073001161 นางสาวสมใจ ผลาเกษ
63073001162 นางสาวกัญจน�ชญา ไชยวุฒิพงศ�
63073001163 นายเขมรัฐ มองเชิง
63073001164 นายอภิชาติ ทองน)อย
63073001165 นายอภิชาติ ลิ่มเส)ง
63073001166 นายบัญชาการ ศรีมี
63073001167 นางสาวอารียา เกษมสันตินาวิน
63073001168 นางสาวนิตยา ซ)อมจันทา
63073001169 นางสาวอัจฉริญา ไชยโย
63073001170 นางสาวกันยารัตน� ลําเจียกหอม
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63073001171 นางสาวถิรดา ทุ)ยพรม
63073001172 นายอุดมศักด์ิ นิลวรรณ
63073001173 นายปฏิภาณ ปEญญาดี
63073001174 นางสาวกรรณิการ� วันเพ็ญ
63073001175 นางสาวอทิตยา นักผูก
63073001176 นางสาวสุวนันท� สัตย�สุขย่ิง
63073001177 นางสาวปวีณา จันดิบ
63073001178 นางสาวกรรณิการ� งอนกลาง
63073001179 นางสาวสุภาวดี การเกษ
63073001180 นายธนาพล ผลพอตน
63073001181 ว�าที่ รต.หญิงอินทรา โตสกุณี
63073001182 นางสาวณัฐฐา บุญช�วย
63073001183 นางสาวปEทมพร เดชมณี
63073001184 นางสาวเบญจมาศ นามคุณ
63073001185 นางสาวสุณัฐฐา วิงวอน
63073001186 นางสาวภัทรวรรณ จันทร�สุกสี
63073001187 นางสาวมัลลิกา มะลิวันเครือ
63073001188 นางสาวอัญชนา ดีปEญญา
63073001189 นายคมสัน สายธนู
63073001190 นางสาวเกสรา จันทร�มุก
63073001191 นางสาวรัสรUินทร� กรธนเรืองโรจน�
63073001192 นางสาวสุรีวรรณ คําภา
63073001193 นางสาวสุภัทรา ผลแจ)ง
63073001194 นายณัฐพล จักรยาโน
63073001195 นายศิวพจน� พันธุ�ฐาปนพงศ�
63073001196 นางสาวภัทรภร กลิ่นสุคนธ�
63073001197 นางสาวณัฐพร ภู�พูลทรัพย�
63073001198 นางสาวมานิตา แก)มทอง
63073001199 นางสาวสุธาสินี ทองจัตุ
63073001200 นายฐิติพงศ� เพ็ญพิบูลรัตนา
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63073001201 นางสาวศศิธร ไชยทองดี
63073001202 นางสาววริสรา สุขแสน
63073001203 นางสาวชัญณานุช ติคํารัมย�
63073001204 นางสาวรัตนา สีสะใบ
63073001205 นางสาวพัชรภรณ� เหลืองอ�อน
63073001206 นางสาวนฤมล ปEญญาคง
63073001207 นายอนุพงศ� อิงชาติเจริญพร
63073001208 นางสาวพิมพ�วิไล แปCนจันทร�
63073001209 นางสาวธัญญารัตน� จินะแก)ว
63073001210 นายภูริศ สุขรา
63073001211 นายพิพัฒน�พงษ� โสกัณทัต
63073001212 นางสาวณิชกานต� งานวิชา
63073001213 นางสาววาทกร มาศรี สุข 
63073001214 นายภาณุวัชร จารุกฤษฎ์ิ
63073001215 นางสาวมณีรัตน� ตาก่ิมนอก
63073001216 นางสาวศรีวิไล อาทากิจ
63073001217 นางสาวศรุตา รัศมีมณีพงษ�
63073001218 นายวิศรุต เพ็ชร�วรี
63073001219 นายอรรถกร อุษณีษ�พันธุ�
63073001220 นายปGยะณัฐ สายเมฆ
63073001221 นางสาวชลธิชา ยามดี
63073001222 นางสาวอภิชา กว)างใหญ�
63073001223 นางสาวพนัชกร ปาณปุณณัง
63073001224 นางสาวทองขัตติยา บัวทอง
63073001225 นางสาววลีรัตน� ทองจีน
63073001226 นางสาววรางคณา ตานะ
63073001227 นางสาวศรัญญา ช�วยชู
63073001228 นางสาวสุทัตตา เกียรติรัมย�
63073001229 นางสาวกมลพร แสงจันทร�
63073001230 นางสาวยุพาดา มีศิริ
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63073001231 นายรพีพัฒน� ปEตลา
63073001232 นางสาวลลิตา ดารมย�
63073001233 นายณัฐนรินทร� บัวจง
63073001234 นางสาวกฤษณา เกลี้ยงแก)ว
63073001235 นางสาวประภาพร บวกโพธ์ิ
63073001236 นางสาวมยุรี มโนปา
63073001237 นายวรท ฉุนกลิ่น
63073001238 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภูม่ิงศรี
63073001239 นางสาวณฤดี ชูวิวัฒน�กุล
63073001240 นางสาวสุนิตา ปรุงกระโทก
63073001241 นายฐิติกรณ� มลทิน
63073001242 นางสาวภัทรศยา บุญย่ิง
63073001243 นางสาวณรัณกร ศิลาดี
63073001244 นางสาวปGยะดา สิงห�หล)า
63073001245 นางสาวระพีพรรณ สุขเกษม
63073001246 นางสาวสุนทารี เดชะพันธ�
63073001247 นายเอนก อินตาวงค�
63073001248 นายจิระโชติ กันงา
63073001249 นางสาวภัสราภรณ� สิงขรณ�
63073001250 นางสาวพิไลพร มูลมืด
63073001251 นายเมธี ติคํา
63073001252 นางสาวมยุรฉัตร เจือมา
63073001253 นางสาวจันทนีย� จันทร�พิทักษ�
63073001254 นางสาวชุติกาญจน� ศรีวิบูลย�
63073001255 นายวิชฎากร แสนองอาจ
63073001256 นางสาวชุลีพร ทองพันชั่ง
63073001257 นางสาวพลอยไพลิน ทองอินทร�
63073001258 นางวิลาวัลย� อาษา
63073001259 นางสาววัลภา โยธานันต�
63073001260 นางสาวกนกวรรณ เหลืองอ�อน
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63073001261 นายอภิวัฒน� ทิทา
63073001262 นางสาวจิราพร นามเวช
63073001263 นางสาวชุตินาถ สิงห�คะ
63073001264 นางสาวบรรณสรณ� ขวัญชุม
63073001265 นายจักรกฤษณ� แสงจันทร�
63073001266 นางสาวธิสุดา เข่ือนแก)ว
63073001267 นายณัฐศักด์ิ กุณา
63073001268 นางสาวจิราพร หวนไธสง
63073001269 นางสาวพีรยา โยทะทัย
63073001270 นางสาวอภิษฎา ชนะสุนทร
63073001271 นางสาวเจริญรัตน� สุขสมกิจ
63073001272 นางสาวอนัญญา ขุนแพง
63073001273 นายปธานิน ข)ามสาม
63073001274 นางสาวสุรัสสา สันปSาแก)ว
63073001275 นางสาวธัญญา ม่ังมูล
63073001276 นางสาวปาลิตา ปEดถา
63073001277 นางสาวกฤติยา สุนทรโชติ
63073001278 นางสาวนงนภัส อ)วนละมัย
63073001279 นายสมยศ ศรีแก)ว
63073001280 นางสาวออริยา สุทธิประภา
63073001281 นางสาวมยุรี ศรีจันทร�บุตร
63073001282 นางสาวกันตยา ศรีสังข�
63073001283 นางสาวรุ�งทิพย� บุญเปรี่ยม
63073001284 นายอธิรัชต� บุญรอด
63073001285 นางสาวอรชนา ปEดถาวโร
63073001286 นางสาวดัชนีกร พหลภิญโญ
63073001287 นางสาวธณัญญา จีนเอม
63073001288 นางสาวจันทร�ดี นําUกระจาย
63073001289 นางสาวจิตธิดา ชมภูทัศน�
63073001290 นางสาวเจนจิรา ชาตรี
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63073001291 นายณัฐภณ วงค�ฝEiน
63073001292 นางสาวบุษกร สิงห�ขร
63073001293 นายพงศ�ปณต สุวรรณ�
63073001294 นางสาวอภิญญา พลอยสุภา
63073001295 นายตุลยชน จันทวงศ�
63073001296 นางสาวสินันญา ถ่ินสิริพัฒนกิจ
63073001297 นายกฤติพงษ� อานามนารถ
63073001298 นางสาวจิตรดา สุทันต�
63073001299 นางสาวยุวดี แก)วชิน
63073001300 นายเสกสรร โพธ์ิศรี
63073001301 นายประภัทรพล ศรีบุญเรือง
63073001302 นางสาววรางคณา ศรีเชียงสา
63073001303 นางสาวกฤติยาภรณ� ภิญโญ
63073001304 นายธีระ ศรีมหาพรม
63073001305 นางสาวสุวิกา ไชยต)นเทือก
63073001306 นางสาวดวงนภา นวลใย
63073001307 นางสาวจันทร�จิรา โขงคํา
63073001308 นางสาวไพลิน สิงห�พันธ�
63073001309 นายชนนคร สุภาพโรจน�
63073001310 นางสาวสุภารัตน� โกมลสิงห�
63073001311 นายณัฐวุฒิ สุตะวงค�
63073001312 นางสาวรัตนาภรณ� ตะเคียนเกลี้ยง
63073001313 นางสาวอัญฌลิตตา บุญด)วง
63073001314 นางสาวภุมริน โค)คําหล)า
63073001315 นายชัชชัย วงศ�อิสเรส
63073001316 นายผุศรินทร� รังสิยานุสิต
63073001317 นายวุฒิพงศ� สิทธิขันแก)ว
63073001318 นางสาวอยู�หทัย กองบุญ
63073001319 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุมิตรา ศรีวงษ�
63073001320 นายชยวิชฌน� ชนะสาร
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63073001321 นายศวัส ชวลิตธาดา
63073001322 นางสาวภัคนภัสส� พงษ�สุวินัย
63073001323 นางสาวสุพัตรา พลไกรษร
63073001324 นายเจษฎาพันธ� ใจแจ�ม
63073001325 นางสาวจุฑาทิพย� ท)าวแก�นจันทร�
63073001326 นางสาววิชกร สมจริง
63073001327 นางสาวพนิตา ยังสุข
63073001328 นางสาวกัลยา คีรีเขตต�
63073001329 นางสาวฉัตรวดี วรรณวาศ
63073001330 นายนิติธร แสงผึ้ง
63073001331 นางสาวไขขวัญ อรัญเวทย�
63073001332 นางสาวอภิชญา ยังคํา
63073001333 นางสาวอรวรรณ บุญชู
63073001334 นายสุริยพงษ� อยู�สุข
63073001335 นางสาวสุขุมาภรณ� พัฒนไพบูลย�วงศ�
63073001336 นางสาวภัสร�ธนียา จันทร�นันต�
63073001337 นางสาววริษฐา จินดากาญจน�
63073001338 นายณัฐวิทย� บุญหลี
63073001339 นางสาวรัตติญาพร ภูชาดา
63073001340 นายวิชยุตม� วัดห)อย
63073001341 นางสาวรุ)งราวรรณ ขันธรักษา
63073001342 นางสาววิชญาพร วานเวียง
63073001343 นายนพดล คําทอน
63073001344 นางสาวถิรภร สายทอง
63073001345 นางสาวนวรัตน� ประดับบุญ
63073001346 นางสาวกฤติกา สุภารัตน�
63073001347 นางสาวมธุรดา จินะชิต
63073001348 นางสาวสุชานันท� ภูลายเหลือง
63073001349 นางสาวอังควิภา สาสิงห�
63073001350 นางสาวพรหมนภา กล)ากระทํา
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63073001351 นางสาวกัญชพร โวลา
63073001352 นางสาวใบเตย ระหว�างขุนทด
63073001353 นางสาวอรกมล แตงพืช
63073001354 นางสาวจิดาภา สุวรรณรัตน�
63073001355 นางสาวชนากานต� รุ�งทิวาเลิศล้ํา
63073001356 นางสาวนิรนุช แปงคําใส
63073001357 นางสาวศศินา คชรัตน�
63073001358 นางสาวกฤติยาณี มลศิลปP
63073001359 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทวงค�
63073001360 นางสาวเกษมณี เชื้อขาวพิมพ�
63073001361 นายฐานุกูร ซาวคําเขตต�
63073001362 นางสาวเดือนเพ็ญ จ๋ิวสุข
63073001363 นางสาวศศิวิมล ราชานนท�
63073001364 นางสาวภัทรพรรษ� ลิมปะพันธุ�
63073001365 นายศุภกิตต์ิ ภูมาสี
63073001366 นางสาวชิดชญา รันกระโทก
63073001367 นางสาวรุ�งรวี ทวีสุข
63073001368 นางสาวรุจิเรส น)อยบัวงาม
63073001369 นางสาวชลิตา มีแก)ว
63073001370 นางสาวอัญชลีพร อินทร�หนุน
63073001371 นางสาวธีราภรณ� แสงบุตรดี
63073001372 นางวงษา จํานงเพียร
63073001373 นางสาวขวัญประภา อุ�นเรือนงาม
63073001374 นายชัยวัฒน� จิตร�สม
63073001375 นางสาวสุรีรัตน� ฉิมพินิจ
63073001376 นางสาววรรณิภา เทพอินทร�
63073001377 นางสาวรุ�งทิวา มาลา
63073001378 นายชญานิน แววสุวรรณ
63073001379 นางสาวจีรนาฏ แฝงจันทร�
63073001380 นางสาวสุรารักษ� มีผิว
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63073001381 นางสาวเบญจวรรณ ศรีคําพันธ�
63073001382 นางสาวคัทซียา ชอบงาม
63073001383 นายธนาวัฒน� ทองโฉม
63073001384 นายศรุต สังข�มณี
63073001385 นายวรสิทธ์ิ แต)มทอง
63073001386 นายไชยพร พิชิตมารกุล
63073001387 นางสาววิมลณัฐ ทองนพคุณ
63073001388 นางสาวกชกร สิงห�โต
63073001389 นางสาวธนวรรณ ภัทโรวาสน�
63073001390 นายดุลยวัต กล่ําภากรณ�
63073001391 นายภาสกร ศรีอินทร�
63073001392 นางสาววนาลี โฉมวิจิตร
63073001393 นายปริญญา นิลมณี
63073001394 นายณัฐชนน ใจกล)า
63073001395 นางสาวสุภาวิดา ดําสังข�
63073001396 นายคมภิทักษ� ดวงภักดี
63073001397 นายอาคม จันทะคัด
63073001398 นายทวีศิลปP หาญเหมือน
63073001399 นางสาวภาพิมล จันทร
63073001400 นางสาวณัฐิยาภรณ� ประเทืองผล
63073001401 นางสาวศิริรัตน� ชนโนราช
63073001402 นางสาวอารีญา เพชรพิชัย
63073001403 นางสาวนวิยา ศรีประดู�
63073001404 นางสาวปาณิดา พลมาตย�
63073001405 นางสาวณัชชา ธัญจิรสกุล
63073001406 นายเมธา พูลสวัสด์ิ
63073001407 นางสาวจิณห�นิภา จันทร�สว�าง
63073001408 นางสาวอมรรัตน� คงกระจ�าง
63073001409 นางสาวภารณี รักษาสุข
63073001410 นางสาวจันทิมา ผาสุข

หน)า 47 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073001411 นางสาวเพ็ญสุภา โพธิมณี
63073001412 นางสาวทักษพร พาขุนทด
63073001413 นางนลินี แปลงไธสง
63073001414 นางสาวโยษิตา บุญชิต
63073001415 นายชนกชนม� วงศ�วาน
63073001416 นายอุเทน จันทร�สุข
63073001417 นางสาวปาณ วรรณ พุ�ม แจ)ง 
63073001418 นางสาวมณีรัตน� ควรหัด
63073001419 นางสาวเสาวลักษณ� ปEจจูมลี
63073001420 นางสาวปGยมาศ วิทยาศิลปP
63073001421 นางสาวกัญญาณัฐ พวงพลา
63073001422 นางสาวสิริรัตน� อยู�นัดที
63073001423 นางสาวศศิวิมล สุธา
63073001424 นายกิตติภพ มณีศรี
63073001425 นางสาวขนิษฐา แพทย�พันธ�
63073001426 นางสาววีรวรรณ ต๊ิบจันทร�
63073001427 นายภาณุพงษ� สิริวรากรวงศ�
63073001428 นางสาวภัทราวรรณ พูลทรัพย�อนันต�
63073001429 นางสาวศศิยาภรณ� มากจันทร�
63073001430 นายนพดล โอภาสสมุทรชัย
63073001431 นางสาวกฤตยา แสงปSาหมุ)น
63073001432 นางสาวลลนันท� สุขดิษฐ
63073001433 นางสาวธนภรณ� ปานคีรี
63073001434 นางสาวจีรวรรณ ประเทศ
63073001435 นางสาวคอรีเยาะห� ลูโบะยาเซ็ง
63073001436 นางสาวศศินิภา คมขํา
63073001437 นายณัฐพล ยวงใย
63073001438 นางสาววิจิตรา ใจณรงค�
63073001439 นางสาวณิชกานต� หวานฉํ่า
63073001440 นายสุภชัย ย้ิมแสง
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63073001441 นางสาวชมาพร กสิผล
63073001442 นางสาวปติณญา ยอดเมธา
63073001443 นายสุอานนท� ทองวิจิตร
63073001444 สิบตํารวจตรีภานุพงศ� ลางเมือง
63073001445 นางสาวอาริยา รอดเกตุ
63073001446 นายชาครินทร� รักสํารวจ
63073001447 นางสาวแสงจันทร� ศรีจตุรพร
63073001448 นางสาวขวัญหทัย มะระเฮน
63073001449 นายนครินทร� หลุยแสง
63073001450 นางสาวณัฐฐนิชชา ลักษมีวรานนท�
63073001451 นางสาวอนันตพร สืบมี
63073001452 นางสาวปณิตตรา ดงปาลี
63073001453 นางสาวชนันต�พร แก�นพรมมา
63073001454 นางสาวสุกัญญา วงศ�สุรินทร�
63073001455 นางสาวรุ�งทิวา ยะย�าเปCา
63073001456 นางสาวจันทนา หล)าโปทา
63073001457 นางสาวกัญญารัตน� แซ�ต้ัง
63073001458 นางสาวธิติมา สมพรชัยกิจ
63073001459 นางสาวเมธิวรรณ ทองดีเลิศ
63073001460 นายปฐวี ปะถานะ
63073001461 นางสาวภิญญลักษณ� สิโรจน�วรชัย
63073001462 นางสาวสกุลรัตน� เงินบุคคล
63073001463 นายวัชรพงศ� ตรุณาวงษานนท�
63073001464 นางสาวอโรชา บุญปลั่ง
63073001465 นางสาวมณฑิตา ใจชื่น
63073001466 นายสรวิชญ� หาญย่ิง
63073001467 นายทินภัทร ย่ีหลั่นสุวรรณ
63073001468 นางสาวรุ�งทิวา จันทร�ปุSน
63073001469 นางสาวอันตา ชัยชนะ
63073001470 นายศักด์ินรินทร� สังฆธาตุ
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63073001471 นางสาวรัตนพร ขันสิงห�
63073001472 นางสาวรจินุช ตันติตยาพงษ�
63073001473 นางสาววนิดา คงสัมพันธ�
63073001474 นางสาวอรอุมา บัวทอง
63073001475 นางสาวจิราภรณ� โชติบุตร
63073001476 นายภัชนนท� ฉิมพาลี
63073001477 นางสาวศิริลักษณ� ไชยกิจ
63073001478 นางสาวสโรชา เสนานุช
63073001479 นางสาวโกสุมภ� บุญลอย
63073001480 นางสาววรารัตน� บัวเผือก
63073001481 นางสาวณัฐชยา พงค�พันธ�
63073001482 นายเทอดพงษ� ทามล
63073001483 นางสาวสุดารัตน� วงษ�สาลี
63073001484 นางสาวสมัชญา เชื้อสูง
63073001485 นางสาวสุรัตน� อาการ
63073001486 นางสาวณัฐริกา ธนาวรวัฒนกุล
63073001487 นางสาวสุภาภรณ� เนตรย้ิม
63073001488 นายชาญชัย เต็มรัมย�
63073001489 นางสาวอาริยา ทองชุมภู
63073001490 นายกิตติภัฎ บัณฑิตไทย
63073001491 นางสาวณัชยาภรณ� สินโสภา
63073001492 นางสาวกุลธิดา ชูสุวรรณ
63073001493 นางสาวภัทราภรณ� พวงทอง
63073001494 นางสาวผกามาศ จันทร�ใด
63073001495 นางสาวนภาภรณ� นารี
63073001496 นางสาวจุฑามาศ พงษ�แผน
63073001497 นางสาวรัชดาพร ขวัญเมือง
63073001498 นางสาวฐิตาภา มารมย�
63073001499 นางชนัญชิดา ชําปฏิ
63073001500 นางสาวอนัญญา พิณพาทย�
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63073001501 นางสาวสุภัสสร ชาวส)าน
63073001502 นายฐิติกร วังรัตน�
63073001503 นางสาวอรยา ศิลปชัย
63073001504 นางสาวชนกสุดา พงษ�วุฒิธรรม
63073001505 นายกฤษฎา รัตนพงษ�
63073001506 นางสาวศุจินธรา ยอดเพ็ชร
63073001507 นางสาวศิริรัตน� แก)วอําไพ
63073001508 นางสาวประกายจันทร� กิมสร)อย
63073001509 นางสาวปวริศร� อยู�คง
63073001510 ว�าที่ร)อยตรีวุฒิชัย ฝSายวงค�
63073001511 นางสาวสิริภัค ธนสงวนวงศ�
63073001512 นางสาวอุไรวรรณ กําจร
63073001513 นางสาวชลทิชา กุฎเงิน
63073001514 นายกล)าณรงค� ดาวประกาย
63073001515 นายฐิติเดช แก)วน�าน
63073001516 นายสุวัฒนา แก)วกาหนัน
63073001517 นายสุพัฒน� มาตยา
63073001518 นายบุญธรรม คงนุรัตน�
63073001519 นางสาวขวัญฤทัย จูจ้ิว
63073001520 นางสาวโชติกา โยธารักษ�
63073001521 นางสาวอุ)มบุญ นิติวรธรรม
63073001522 นางสาววิไลลักษณ� นานนท�
63073001523 นางสาวสุพัฒตรา ชมภูน)อย
63073001524 นายพิฆเนศ ปานนิล
63073001525 นางสาว�UUUUสุมาพร พลธานี
63073001526 นางสาววันวิสา ชุมแสง
63073001527 นางสาวปาริฉัตร ดําจับ
63073001528 นายกิตติพจน� เชิงกราย
63073001529 นางสาวปEทมพร จัตุรัส
63073001530 นางสาวปารณัฐ ช�างจัตุรัส
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63073001531 นายอภิเดช สุวรรณธัมมา
63073001532 นางสาวศรุดา ใจเย็น
63073001533 นายทวี ยุบลไสย
63073001534 นางสาวนภาพร สุดสีเลี้ยง
63073001535 นายสุรชัย สุขเกษม
63073001536 นางสาวสุนิสา อ่ําสอาด
63073001537 นางสาวปรียาภรณ� กลิ่นชื่น
63073001538 นางสาวระพีพรรณ คําฤาเดช
63073001539 นางสาวรัตนาพร สายทอง
63073001540 นางสาวจินตณาภรณ� ไชยมงคล
63073001541 นางสาวพัชรินทร� หนาแน�น
63073001542 นายศุภากร ชอบจิตต�
63073001543 นางสาวอารีรัตน� เรืองฤทธ์ิ
63073001544 นางสาวจุฑารัตน� โพธิไสย�
63073001545 นายกันตภณ ปEญญายงค�
63073001546 นางสาวสุนทรี ไหแก)ว
63073001547 นายกตัญXู บารพรม
63073001548 นางสาวเพ็ญนภา แสนโยชน�
63073001549 นางสาวอาภาภรณ� คําบุปผา
63073001550 นายนาถวัฒน� ฤกษ�พิพัฒน�พงศ�
63073001551 นางสาวนิภาพร พุ�มพงษ�
63073001552 นายจิรภัทร ปะสะจะ
63073001553 นางสาวมินตรา ธนูชัย
63073001554 นางวนิดา วันโนนาม
63073001555 นางสาวภัทรจิตร บุญดี
63073001556 นายเสฏฐวุฒิ ดอกทองดี
63073001557 นางสาวสุพัตรา ชุ�มคํา
63073001558 นายพงศกร ผางน้ําคํา
63073001559 นางสาวสิมิลัน เกตุขวัญชัย
63073001560 นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมงาม
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63073001561 นายบุญทวี จันทร�มงคล
63073001562 นางสาวลดาวัลย� อินเอี่ยม
63073001563 นายชัชพิสิฐ บุญวาที
63073001564 นางสาวอรดี บุญไสย
63073001565 นายกิตติ ภิรมสุข
63073001566 นายณัฐพงษ� แซ�อึ้ง
63073001567 ว�าที่ร.ต.หญิงพัชราภรณ� ปCองหมู�
63073001568 นางสาวสุวนันท� วงศ�รอด
63073001569 นางณิชกานต� ยงยืน
63073001570 นางสาวพิมผกา บุญเปfง
63073001571 นางสาวชนิดา น)อยชัยพฤกษ�
63073001572 นางสาวอชิรญาณ� ทุ�งสง
63073001573 นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ
63073001574 นางสาววิไลลักษณ� ไชยสลี
63073001575 นางสาวภาวินี นุชปาน
63073001576 นางสาวปGยะฉัตร ชุมคช
63073001577 นางสาวอมิตา จันทร�หอม
63073001578 นางสาวอรัญญา สีเนียม
63073001579 นางสาวณัฐปรียา ฉลาดแย)ม
63073001580 นางสาวศศิประภา ชาวัลย�
63073001581 นางสาวกัญชพร เชียงทอง
63073001582 นายศุภกร พิมพ�สกุล
63073001583 นางสาวพรพนา สวัสดี
63073001584 นางสาวพิมลมาศ ศริสิงห�ตระกูล
63073001585 นายภาทร ภูศรี
63073001586 นางสาวนนญพร เกิดลาภ
63073001587 นายเมธา วงศ�แสงอนันต�
63073001588 นางสาวธิตินันท� อินทร�สันต�
63073001589 นางสาวพัชรกาญจน� สมรรถการ
63073001590 นางสาวชนาพร สุขโต
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63073001591 นางสาวนิโซเฟBย เหมือนปรีชา
63073001592 นางสาวคาณารินทร� เมืองสุวรรณ
63073001593 นายธนกฤต บัวเนี่ยว
63073001594 นางสาวรสินทรา สุทธิเรือง
63073001595 นางสาวมะลิวัลย� ศรีเฉลียว
63073001596 นางสาวสุพรรณษา ปองไป
63073001597 นางสาวฉัตต�สุดา นัทธี
63073001598 นางสาวฐาปภาภัทร ธนรัชต�โชค
63073001599 นายสหกร ไชยเจริญ
63073001600 นางสาวชลิตา วิวิธจินดา
63073001601 นายปริวัตร เพ็ชรนาค
63073001602 นางสาวนงค�นุช มิตรอมรธรรม
63073001603 นายศิริชัย คําตRะ
63073001604 นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมนิล
63073001605 นางสาวจุฑามาศ ชูแก)ว
63073001606 นายดุรงค�กร หัวหน)า
63073001607 นายคมกริช เกณฑ�สาคู
63073001608 นางสาวสวิชญา ขวัญยืน
63073001609 นางสาวปGยนันท� ศรีวิเศษ
63073001610 นางสาวชลธิชา ประเสริฐ
63073001611 นางสาวชลธิชา วงค�จีน
63073001612 นางสาวนลินนิภา บุญเหลี่ยม
63073001613 นายปวริศ เลิศภูธร
63073001614 นางสาวอรอุมา ละเอียดดอน
63073001615 นางสาวสุนิสา กองทุ�งมล
63073001616 นางสาวสุธิดา บัวพูล
63073001617 นางสาวทิพธัญญา มงคลคลี
63073001618 นางสาวสุภัทรา บุญเอี่ยม
63073001619 นางสาวกัลยาณี เลิศลักษณ�ศิริกุล
63073001620 นางสาวนริศรา เพียรรักษ�
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63073001621 นางสาวธัญญาลักษณ� ขาวขํา
63073001622 นายสนธยา กลัดแปCน
63073001623 นางสาวชิสา มาธิดา
63073001624 นางสาวสุพรรษา พรหมศาสตร�
63073001625 นางสาวดวงใจ ใจดี
63073001626 นางสาวเพ็ชรรัตน� วงษ�สุวรรณ
63073001627 นางสาวจรรยา จําปานิล
63073001628 นายสุริยา สีทอง
63073001629 นางสาวอินธุอร พุ�มพวง
63073001630 นางสาวปวีณ�นุช วันเพ็ญ
63073001631 นางสาววิภาณี ลีนาค
63073001632 นางสาวปEณฑ�ชนิต มหัธธัญญวาณิชย�
63073001633 นางสาวณิชาดา ภวัตพิบูล
63073001634 นายธนพงศ� โรจนชีวินสภร
63073001635 นางสาวธวัลรัตน� ทําทอง
63073001636 นางสาวสุรีรัตน� ม่ันกันนาน
63073001637 นางสาวชวนพิตร แก)วมาก
63073001638 นายอุดมศักด์ิ คชภักดี
63073001639 นายธนารักษ� เย็นจิต
63073001640 นางสาวอรกานต� วงค�สอน
63073001641 นางสาวอัญธิกา ศรีชัยวงค�
63073001642 นายภาสกร เล็กเลิศผล
63073001643 นางสาวดวงกมล ภาคีฉาย
63073001644 นางสาววไลพร งามเมือง
63073001645 นางสาวจุฑามาศ ยะมา
63073001646 นางสาวชลลดา พุ�มศรี
63073001647 นายพิพัฒน� ชุนโย
63073001648 นายจักพงษ� มงคล
63073001649 นางสาวเฉลิมขวัญ วรรณพงษ�
63073001650 นางสาวสุชาดา สุดแสง
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63073001651 นายเทพฤทธ์ิ เพ็ชรดวงดี
63073001652 นางสาวพัชรา เชียงภูกอ
63073001653 นางสาวรัตติกา มฤดี
63073001654 นายวรโชติ เนียมทอง
63073001655 นางสาวพัชราภรณ� แสงขาว
63073001656 นายรัชชานนท� สุขประเสริฐ
63073001657 นางสาวพัชราวรรณ แหวนวงษ�
63073001658 นายสมใจ ไชยสนาม
63073001659 นางสาวสุรักษา ซาซิโย
63073001660 นางสาวปGยนันท� คมกล)า
63073001661 นางสาวนนทิรา ผิวอ�อน
63073001662 นางสาวศศิวิมล ปราบมาก
63073001663 นางสาวคณิตา ปEiนสมสกุล
63073001664 นางสาวกชกร บุญชู
63073001665 นายอธิบดี ครองบุญ
63073001666 นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน
63073001667 นายธีรศักด์ิ โยธี
63073001668 นางสาวขวัญดาว สุวรรณเขต
63073001669 นางสาววิไล ชมหอม
63073001670 นางสาวอัมพรรัตน� ศรีคําเรือง
63073001671 นางสาวนิภาพร สังข�เอียด
63073001672 นางสาวพรพิมล งามบรรจง
63073001673 นางสาวบุญญิศา แก)วรังษี
63073001674 นายวุฒิไกร เข็มวิไชย
63073001675 นายปฏิภาน จันทะภา
63073001676 นางสาวนนทรมย� กัลพฤกษ�
63073001677 นางสาวพิมพ�ชนก พรหมดํารง
63073001678 นายเชาวฤทธ์ิ สายสุดตา
63073001679 นายวีรวัฒน� จันตอ
63073001680 นางสาวรัตนาภรณ� เพียรชอบ
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63073001681 นางสาวจิราวรรณ ปGวิถะ
63073001682 นายวีระศักด์ิ ทิพย�สมบัติ
63073001683 นางสาวรุ�งทิวา แสงจ)า
63073001684 นางสาววิจิตตรา สนิท
63073001685 นางสาวอนัญญา ชมโฉม
63073001686 นางสาวอมลรดา เกลียวพันธ�รัศมี
63073001687 นางสาวประกายฝEน นันตา
63073001688 นางสาวรัตนา ไตรภูมิ
63073001689 นางสาวอัญธิชา อินทรวิชัย
63073001690 นางสาวสาวพัสตร� แปลงดี
63073001691 นางสาวสุพัตทรา เอี่ยมครอง
63073001692 นางสาวกานต�ธิดา บุญญาพงศ�
63073001693 นายทักษ�ดนัย บังบัวบาน
63073001694 นางภักสริน อยู�คะเชนทร�
63073001695 นางสาวณัฐพร แก)วอร�าม
63073001696 นางสาวโยษิตา อนุพัฒน�
63073001697 นางสาวปวีนา กัลยาประสิทธ์ิ
63073001698 นายอักษร เชษฐขุนทด
63073001699 นางสาวปGติพร บุญทัน
63073001700 นายชนะ ภิญโญ
63073001701 นายอนุสรณ� ผ�องศรีสุข
63073001702 นายนัทธ� กุลธรวณิชย�
63073001703 นายธรรมนูญ พุ�มแก)ว
63073001704 นางสาวอันธิกา มูลแก)ว
63073001705 นางสาวปEญญาชลี ผาริวงค�
63073001706 นางสาววริศรา เจนสาริกิจ
63073001707 นางสาวทัศนียา จันทร�แทน
63073001708 นางสาวญาณิศา เกษแก)Uว
63073001709 นางสาวจีรภัทร เฮ)าปาน
63073001710 นางสาวศรัญญา วรรณาการ
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63073001711 นายวิทยา พลพิทักษ�
63073001712 นางสาวสุจิตรา สิทธิเจริญ
63073001713 นางสาวอารญา สวัสดิรักษา
63073001714 นายสุวัฒน� สวยงาม
63073001715 นายรัชชานนท� สัมมา
63073001716 นางสาวกมลทิพย� ศรีพลเมือง
63073001717 นางสาววิลาสินี สัตยาชัย
63073001718 นางสาวกนกวรรณ เครือคํา
63073001719 นายเทวาเทพ กุลีช�วย
63073001720 นางสาวมินตรา แย)มพี
63073001721 นางสาวนภิสา ประจักษ�เนตร
63073001722 นายเอกพงษ� กะการดี
63073001723 นางสาวรุ�งนภา วิเศษ
63073001724 จ�าอากาศเอกศราวุธ เนตรหาญ
63073001725 นางสาวภัทราวดี สีตลาภินันท�
63073001726 นางสาวชลธิชา วุฒิศิริ
63073001727 นางสาวศุภรัตน� อนุเวช
63073001728 นางสาวรุ�งตวรรณ ยุคันธร
63073001729 นางสาวปGยธิดา ภู�สวัสด์ิ
63073001730 นางสาวประภาพร ทองนิล
63073001731 นางสาวทิพย�วรา เลิศธนาพงศ�ธร
63073001732 นางสาวกัญญาณัฐ แก)วมณี
63073001733 นายเนติวัฒน� อินย้ิม
63073001734 นางสาวภัทชรดา พรภัทธัญญกร
63073001735 นายสิทธิพงศ� ประสานสุข
63073001736 นายพีรพล มานะทัศน�
63073001737 นางสาวจิราภา แสงขาว
63073001738 นายฐิติกร พูลแย)ม
63073001739 นายสยามพล พันธ�โยศรี
63073001740 นายนพรัตน� โตเลิศลักษณ�
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63073001741 นางสาวสิริยากร ชาติงาม
63073001742 นายธรรมรัฐ มะโน
63073001743 นางสาวปวันรัตน� เขียววิลัย
63073001744 นางสาวนพวรรณ ประดับเพ็ชร
63073001745 นางสาวติยานุช คะรัมย�
63073001746 นางสาวจุฑามาศ วงษ�มะเอี่ยม
63073001747 นางสาวสายสมร ศรสันต์ิ
63073001748 นายชรัต รื่นอารมย�
63073001749 นางสาวพัชรินทร� ศรีทอง
63073001750 นางสาวเปมิกา สิรินิรันดร�กูล
63073001751 นางสาวโยธกา ฟdiนตน
63073001752 นายสุดเขต เอกวรรณ�
63073001753 นายพิมุกข�ภณ พูนสวัสด์ิพงศ�
63073001754 นางสาวธัญญ�า จอมทอง
63073001755 นางสาวอาภาสิริย� ลีลาประภาภรณ�
63073001756 นางสาวสุวรีย� ผลกังวานธนันต�
63073001757 นางสาวชิดชนก กันภัย
63073001758 นางสาวกรรณิการ� วานิชสรรพ�
63073001759 นายสันติ ยอดจักร�
63073001760 นางสาวพรไพลิน อาจดวงดี
63073001761 นางสาวพรพรหม ศักด์ิธานี
63073001762 นางณัฐนันท� ชาวดอน
63073001763 นายชากร ล)อมทอง
63073001764 นางสาวรสสุคนธ� สุขการณ�
63073001765 นางสาวญานิสา สีลาสม
63073001766 นายจักกฤช มากผล
63073001767 นางสาวชนรดี บุญร�มเย็น
63073001768 นายธนวัฒน� ปEสเสนะ
63073001769 นายกิตติธัช คุณสมบัติ
63073001770 นางสาวดวงดาว แสงกุดเรือ
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63073001771 นายศักยภาพ อังคะนาวิน
63073001772 นายจตุพล พรหมภักดี
63073001773 นายศุภเลิศ สวัสด์ิพงศ�ธาดา
63073001774 นายพงศ�นรัศร� ศิริกาญจณ�
63073001775 นายวัชรพล มลแจ)ว
63073001776 นางสาววิไลวรรณ ยุพิน
63073001777 นางสาวสุพิชฌาย� รัตติทวีวัฒน�
63073001778 นางสาวอภิญญา ศิริชัย
63073001779 นายอภิวัฒน� แก)วมุงคุณ
63073001780 นางสาวนิตติยา โคตมา
63073001781 นางสาวพรทิวา เหล�าทองสาร
63073001782 นางสาวอมลณัฐ ภาระราช
63073001783 นางสาวเมืองไม) ชายทะเละ
63073001784 นางสาวเปมิกา ลาภมี
63073001785 นางสาววราภรณ� เปลาเล
63073001786 นายกรเกษม ธนโชตโชติการ
63073001787 นายสหชัย เอนก
63073001788 นางสาวขวัญข)าว ศิโรรัตน�
63073001789 นางสาวสุพัตรา พินิจ
63073001790 นางสาววัสณีย� ยานยา
63073001791 นางสาวภัทรา เขียวแก)ว
63073001792 นางสาวมณฑิตา จันทร�งาม
63073001793 นางสาวอัมรา ยอดรัก
63073001794 นางสาวปารีรัตน� ศรีสุวรรณ
63073001795 นายธนกร บุตรผ�อง
63073001796 นางสาวจุฑามาศ ชมนิสัย
63073001797 นางสาวนพมาศ คําบาง
63073001798 นางสาวรัตติกาล วุฒิ
63073001799 นางสาวณิศศา อ�อนสําอาง
63073001800 นายสากล คงราช
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63073001801 นายเอนก สังกะสิงห�
63073001802 นางสาวสุภาพ ม�วงไหม
63073001803 นางสาวชลธิชา ภาระเปลื้อง
63073001804 นางสาวจิระภา สําเภาเล็ก
63073001805 นางสาวพิราภรณ� คลายโศก
63073001806 นางสาวกัญญาณัฐ น�วมอิ่ม
63073001807 นางอัจฉรา ตรึกตรอง
63073001808 นางสาวมลฤดี สดุดี
63073001809 นางสาวนิติณัฐ เมฆลา
63073001810 นางสาวณิชาภัทร ทองแท)
63073001811 นางสาวณัฐกานต� ศิริชัยราวรรณ 

63073001812 นางสาวปรัศนียา อินประชา
63073001813 นายทรงสวัสด์ิ เลิศเสนา
63073001814 นางสาวพัชรา จรจอม
63073001815 นางสาวมาศญาณี ทานงาม
63073001816 นางสาวยลธิดา สิงห�ศร
63073001817 นางสาวณัฐทิตา ชัยปาน
63073001818 นายภูริพัทร จันทร�ศิริ
63073001819 นางสาวปรียาคณิต ศิรินันทวกุล
63073001820 นางสาวจิไรวรรณ เย็นเกษม
63073001821 นายศุภชัย บุญคง
63073001822 นางสาวนฤมล บํารุงสวน
63073001823 นางสาวอารดา อองกุลนะ
63073001824 นายศุภกร เพียวิเศษ
63073001825 นางสาวอรอุมา ศรีประมวล
63073001826 นางสาวนภสร วงศ�อุทาร
63073001827 นางสาวผกามาศ มาลาลักษณ�
63073001828 นายธีระพล ปCอมเชียงพิณ
63073001829 นางสาวอันธิกา รัตนปรีดากูล
63073001830 นางกิติยาภรณ� อุดมชาติ
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63073001831 นายจิรเมธ สุขสําราญ
63073001832 นายฐาปกรณ� สัจจาธรรม
63073001833 นางสาวกนิษฐา แปCนโพธ์ิ
63073001834 นางสาวสุวรางค� ฤทธิมา
63073001835 นางสาวพรรณนิภา คํากeอง
63073001836 นางสาวก่ิงแก)ว กลั่นสกุล
63073001837 นางสาวพิฐชญาณ� ปารภ
63073001838 นางสาวจิราวรรณ ร�วมพล
63073001839 นางสาวพัชรี เลาหลื่อ
63073001840 นางสาวอุทุมพร ทนันชัย
63073001841 นายธนนท�ศักด์ิ เพชรวงษ�ดี
63073001842 นางสาวมัณฑิตา สุดา
63073001843 นายกฤษณะ จํานิล
63073001844 นางสาวน้ําทิพย� แก�ลําพัด
63073001845 นายธนภัทร ลับภู
63073001846 นางสาวยุพา เปBOยมสุก
63073001847 นายเดชา นามพล
63073001848 นางสาวปภาวี จิสวัสด์ิ
63073001849 จ�าเอกกิตต  ิพงษ� ใจประการ 
63073001850 นางสาวนวลฉวี คําผาย
63073001851 นายณัฐกรณ� สิทธิมวล
63073001852 นายมโนพัศ วงศ�อยู�
63073001853 นางสาวรัชฎาพร เผาะช�วย
63073001854 นางสาวญาณิศา สมคณะ
63073001855 นายศรัณย� พรมอ)น
63073001856 นางสาวสินีนาถ อนุเพ็ญ
63073001857 นางสาวชุตินันท� เปBOยมศักด์ิชัย
63073001858 นางสาวณัฐณิชา ศิลาอาศน�
63073001859 นายกฤษณะ มะลิซ)อน
63073001860 นางสาววริษา กุลสําโรง
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63073001861 นางสาวสุภาภรณ� บุญเรือง
63073001862 นายนพดล คงสิมา
63073001863 นางสาวชลิดา ลาภคล)อยมา
63073001864 นางสาวธันย�ชนก ประศาสน�
63073001865 นายนิรุธ สุวรรณรังษี
63073001866 นายณัฏฐ� ดิลกรัตนไพรศาล
63073001867 นายศุภักษฎา รักษาญาติ
63073001868 นางสาวสุกัญญา ศิริโสภณ
63073001869 นางสาวฐิฏากาล ประศาสน�ศิลปP
63073001870 นางสาวศิรินันท� คล)ายนิ่ม
63073001871 นายปรัชญา สันทัด
63073001872 นางสาวผไทมาส พยนต�
63073001873 นางสาวลาวณี ชูศรี
63073001874 นายนราธิป บุญธรรม
63073001875 นางสาวแคทริยา ประพนธ�
63073001876 นางสาวชลดา ขันทะรักษ�
63073001877 นางสาวจิณห�นิภา บุรัญชัย
63073001878 นางสาวนภสร อุทะจันทร�
63073001879 นางสาวธนภรณ� เบญจวรกุล
63073001880 นายธวัชชัย ปานดี
63073001881 นางสาวจิระพัฒน� นันตRะเสน
63073001882 นางสาวพรกมล ศรีวิสุทธ์ิ
63073001883 นางสาวอธิพร ทรงสูงเนิน
63073001884 นายจีระ คุ)มพงษ�
63073001885 นางสาวอรพรรณ จิตต�รัตนธรรม
63073001886 นางสาวธีรภรณ� ธนัชโชติปรีดากุล
63073001887 นายศักด์ิชัย ศรีสุระ
63073001888 นางสาวเกตุแก)ว มานะเสน
63073001889 นางสาวปราชญ�ชลี ชุมผอม
63073001890 นายกิตติศักด์ิ อินทร�เสน
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63073001891 นางสาวมุขรินทร� ทวีพจน�
63073001892 นางสาววนิดา ทนทาน
63073001893 นายธนาเทพ มูลยะเทพ
63073001894 นางสาวจุฑามาศ บัวทอง
63073001895 นางสาวเกศอังกูล เกิดผล
63073001896 นายรณฤทธ์ิ เจียมหยิน
63073001897 นางสาวจารุวรรณ การะเกษ
63073001898 นางสาวพัทธนันท� ทองพันชั่ง
63073001899 นางสาวสรารัตน� ชัยนันตRะ
63073001900 นางสาวเกษร อินธิเสน
63073001901 นางสาวพรณิษา ปุkดหน�อย
63073001902 นางสาววิลัยพร เรืองเลิศมณี
63073001903 นางสาวอนุภรณ� ชัยสุวรรณ
63073001904 นางสาวสาวิตรี กินโนนกอก
63073001905 นางสาวธนภรณ� วรรณจนา
63073001906 นายสหภาพ บุตรน้ําเพชร
63073001907 นางสาวสุป รี ยาภรณ� ทะ ปEญญา 
63073001908 นางสาวสุกานดา ดงทอง
63073001909 นางสาวจินตนา ศรีปEตตา
63073001910 นางสาวอัจฉรา ปEสเสนะ
63073001911 นางสาวจีระนันท� พันธ�ทอง
63073001912 นางสาวสุธิดา อาจวารินทร�
63073001913 นายกญิศโกศัลย� เกตุวัตถา
63073001914 นางสาววารี สุวรรณสว�าง
63073001915 นายธีรพล นามทะจันทร�
63073001916 นางสาวพิชชาภา ถาอิ่นแก)ว
63073001917 นางสาวรัชพรรณ ซ่ือดี
63073001918 นายจิรสิน ม่ันคง
63073001919 นายชาคริต ไชยสิทธ์ิ
63073001920 นางสาวกรรณิการ� ราชบาศรี
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63073001921 นางสาวอริสรา ทิพยประเสริฐ
63073001922 นางสาววนัชพร สุทธิ
63073001923 นางสาวทองศรี สุภาษร
63073001924 นางสาวปEจจกวี รังสิโย
63073001925 นายอรรถพล ปGOนณรงค�
63073001926 นางสาวติณห�ชลิตา วงศ�ไทยเรือง
63073001927 นางสาวนันท�นภัส ศิริกันรัตน�
63073001928 นางสาวอังคณา ไกรทัต
63073001929 นายสุรสิทธ์ิ สิทธิเวช
63073001930 นายอานนท� กลับวงษ�
63073001931 นายอัครวินท� โชติช�วง
63073001932 นายจักริน ศุภจัตุรัส
63073001933 นายณัฐวุฒิ กะสมหมาย
63073001934 นางสาววรรณทิพา กุลชัยงิวัฒน�กิจ
63073001935 นางสาวปณิดา โนนศรีโคตร
63073001936 นางสาวปอลิน วรรณคุณ
63073001937 นายอนุพันธ� ปEนทะวงค�
63073001938 นางสาวอพิชญา จงกล
63073001939 นายชาญวิทย� ผลธุระ
63073001940 นายจิณณ�ณัฏฐี เสือสังข�
63073001941 นางสาวรุ)งนภา ตําประโคน
63073001942 นางสาวธมลวรรณ อุ�นสิม
63073001943 นางสาวสุกัญญา ธนะศรี
63073001944 นางสาวชไมพร ศรีแจ�ม
63073001945 นางสาวศุภวรรณ พันธศรี
63073001946 นางสาวนัยนา พลายเนิน
63073001947 นางสาวอาทิตยา บํารุงการ
63073001948 นางสาวเมธาวี โภคาพานิช
63073001949 นางสาวทอรุ)ง คล)ายแจ)ง
63073001950 นางสาวสุมินตรา สีหาสร)อย
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63073001951 นางสาวพรภิรมย� อนุวัตรสรัลยา
63073001952 นางสาวเสาวนีย� ศรีงามเมือง
63073001953 นางสาวจริยา ก้ัววิจารย�
63073001954 นางสาวอาทิตยา ภู�วรกุลชัย
63073001955 นางสาวน้ําฝน เนตรแสงศรี
63073001956 นางสาวสันศนีย� สีคําดี
63073001957 นางสาวสุดาลักษณ� สุปะเม
63073001958 นางสาวใกล)ตะวัน ศรสีทอง
63073001959 นายสุนทรพจน� คํามี
63073001960 นายปฏิบัติกานต� ฤทธ์ิบํารุง
63073001961 นางสาววรรษมล สันรัตน�
63073001962 นางสาวช�อนพรัตน� เกตุไพบูลย�ทรัพย�
63073001963 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรางค� ชุ�มวงค�
63073001964 นางสาวสุจิตรา นันทพล
63073001965 นางสาวศวิตรา คําไล)
63073001966 นางสาวรพีพรรณ ดวงดี
63073001967 นางสาวสุนารี คําทวี
63073001968 นายพงศกร บุญทวีสูงส�ง
63073001969 นางสาววิภาดา จันทะรังษ�
63073001970 นายกิตติพงษ� ค)ากระบือ
63073001971 นางสาวสุกานดา แข�งขัน
63073001972 นางสาวปGยธิดา มีประหยัด
63073001973 นางสาวกัญฐิตา วัฒนากลาง
63073001974 นางสาววรรณทิพ แก)วจันทร�
63073001975 นางสาวสมฤทัย ไตรล้ํา
63073001976 นางสาวอิ่มทิพย� ละวาดชู
63073001977 นางสาวพรรณปพร พจนา
63073001978 นางสาวปGยากร เสนแก)ว
63073001979 นายศุภกฤษฏ์ิ พรมศร
63073001980 นางสาวปGยรัตน� สดใส
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63073001981 นางสาวศิริญญากร ประทุมทา
63073001982 นางสาวศิริขวัญ แก)วแพร�
63073001983 นายนาวิน ทองสุข
63073001984 นางสาวชุติมา วิเศษสุนทร
63073001985 นางสาวรุ�งนภา แซ�เล)า
63073001986 นางสาวปองกานต� พฤกษวัลต�
63073001987 นางสาววันทนา เชื้อคําฮด
63073001988 นางสาวสุนิสา นาคนวล
63073001989 นางสาวมุกวลี นามเพ่ิมทรัพย�
63073001990 นางสาวบุญรัตน� ปEดถา
63073001991 นายพัชรพงษ� สรรพคุณ
63073001992 นางสาวถนอมวรรณ แซ�ไล�
63073001993 นางสาวจงรักษ� ฮองโยง
63073001994 นางสาวกุลธิดา สงสาร
63073001995 นายธวัชชัย สว�างคล)อย
63073001996 นายนิติพงษ� กุลพันธ�
63073001997 นางสาวกรรณิการ� ลอยอุดมโชค
63073001998 นางสาวสุรัสวดี จุ)ยพันธ�ดี
63073001999 นางสาวภัทรสุดา ประดุจนาม
63073002000 นางสาวปวีณา เพชราวรรณ�
63073002001 ส.ต.ต.หญิงกชกร ชัยอิสรภาพ
63073002002 นางสาวสาธิมน แขกพงษ�
63073002003 นางสาวเสาวรัตน� สมมิตร
63073002004 นายจุลพงศ� ขยันดี
63073002005 นางสาวปรียารัตน� ขันทะ
63073002006 นางสาวฐิตารดี ตาดี
63073002007 นายกิตติพงษ� วงศ�ศิริวิมล
63073002008 นางสาววัลยา ชื่นอารมย�
63073002009 นางสาวณัฐสิมาภรณ� บุตเขียว
63073002010 นางสาววณิชชา ภูดวงสี
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63073002011 นายธีรพงศ� สิทธิชัยรุ�งโรจน�
63073002012 นางสาวรุ�งทิพย� วงศ�สูงเนิน
63073002013 นางสาววรัตญา สิงห�ทอง
63073002014 นายเอกพงศ� นับชม
63073002015 นายศุภสิทธ์ิ นิลเพ็ชร�
63073002016 นายบุญอนันท� ทองนามอญ
63073002017 นางสาวสุจิตรา ชื้อเจริญชวกุล
63073002018 นายภัชรพงษ� โคตรธรรม
63073002019 นางสาวเขมณัฏฐ� สรรค�ศิริกุล
63073002020 นายอธิวัฒน� เขียวขจี
63073002021 นางสาวนฤมล จันทร�หอม
63073002022 นางสาววิภาวรรณ โภชพันธ�
63073002023 นางสาวนฤมล มนตรี
63073002024 นายทศพร มณเทียรทอง
63073002025 นายกีรติ สุวรรณ สุทธ์ิ
63073002026 นายอดิศักด์ิ จําปาสี
63073002027 นางสาวโซเฟBย แวหะยี
63073002028 นางสาวจิตสุดา ด)วงทอง
63073002029 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปBOยม
63073002030 นางสาวสุวิมล พิทักษ�พูน
63073002031 นางสาวพรประภา มณีนิล
63073002032 นางสาวอรอุมา กันอินทร�
63073002033 นายคม ศิริม�วง
63073002034 นางสาวสุภาพร บ)งพรม
63073002035 นางสาวศิรินุช คําลือ
63073002036 นางสาวอรนุช สําราญใจ
63073002037 นางสาวเสาวลักษณ� โฉมหน)า
63073002038 นางสาวมาลัยพร แสงสา
63073002039 นายธีรภัทร อัศวไมตรี
63073002040 นางสาวอทิตยา แก)วมณี
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63073002041 นางสาวรุ�งทิพย� นิสัยซ่ือ
63073002042 นางสาววรางคณา เพ่ิมกสิกรณ�
63073002043 นายสุปEญญา แก)ววงษา
63073002044 นางสาวศิโรรัตน� นันทะชัย
63073002045 นางสาวเฌอเอม ดีเจริญไชยะกุล
63073002046 นายอนันตชัย สิงห�สาธร
63073002047 นางสาวณิรดา แสงทอง
63073002048 นางสาวสุภาพร วงษ�พวง
63073002049 นางสาวพิชญดา เอี่ยมสุนทร
63073002050 นางสาวศิรดา นาคภักดี
63073002051 นางสาวเขมิกา สวัสดิไชย
63073002052 นางสาวรัตน�เกล)า กลิ่นขจร
63073002053 นางสาวศิริลักษณ� พระลาศรี
63073002054 นางสาวสิทธิพร ก)อนจันทร�
63073002055 นายวิชชากร คําแย)ม
63073002056 นางสาวภัทรภร ยางสันเทียะ
63073002057 นางสาวจินตนา วรรณประกะ
63073002058 นายศฤงคาร พุทธรักษา
63073002059 นายจักรี บัวยา
63073002060 นางสาวกชกร กันแคล)ว
63073002061 นายรณฤทธ์ิ ชุมภู
63073002062 นายศุภชัย กอศิริวลานนท�
63073002063 นางสาวปภัสรา ปรีชา
63073002064 นายณัฐวัตร กลิ่นแมน
63073002065 นายธีรภัทร ร�มลําดวน
63073002066 นางสาวสุพรรณี ทิวงค�
63073002067 นางสาวชนิตร�นันทน� บัวแย)ม
63073002068 นางสาวพลอย ขอนทอง
63073002069 นายอนุสรณ� บุญเจริญปEญญา
63073002070 นางกาญณ�พิรญา หนูมี
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63073002071 นางสาววิลาวัลย� หุ�นบุญ
63073002072 นายศรนรินทร� แก)วบังเกิดผล
63073002073 นางสาวปณิตา สมสมัย
63073002074 นางสาวณัฏฐธิดา ไทรงามเอี่ยม
63073002075 นางสาวอลิสรา ขาวคม
63073002076 นายรัตนพงศ� ศรีประเสริฐ
63073002077 นางสาวรัตติกาล ชูชาติเจริญพร
63073002078 นายนิภัทธ� ไหมอ�อน
63073002079 นางสาวศิริวรรณ ทองมา
63073002080 นางสาวอิสริยะ บุญให)สิริกุล
63073002081 นางสาวณัฐฐวรรณ กลิ่นขจร
63073002082 นางสาวอารีรัตน� ปะสาวะถา
63073002083 นายกานต� แก)วบุดดา
63073002084 นางสาวธนาพรรณ ณธิกา
63073002085 นางสาวกรรณิการ� ละครชัย
63073002086 นางสาวธนวรรณ หอมกลิ่น
63073002087 นายณัฐพงษ� แซ�ตัง
63073002088 นางสาววนาลี เคหัง
63073002089 ส.ต.ต.สนธยา คมกล)า
63073002090 นางสาวศุภมาส เดชาวุฒิกุล
63073002091 นางสาวสุทธิดา สุขสงสาร
63073002092 นางสาวธัญญ�นภัส รัฐอริยธํารงค�
63073002093 นายธนาวุฒิ สิงหนาท
63073002094 นางสาววณิชญา สิทธิถาวร
63073002095 นายเทียนชัย สิทธินนท�
63073002096 นายณัตพล สนาม
63073002097 นางสาวพิมพ�ชนก คิดหาทอง
63073002098 นางสาวกนกวรรณ ทองสว�าง
63073002099 นางสาวณฐิกา คําสวัสด์ิ
63073002100 นายอดินันต� หะมิงมะ
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63073002101 นายประสิทธ์ิ น)อยคําพวง
63073002102 นางสาวปริณฉัฎฐ� โตพิทักษ�
63073002103 นายภัทรรุตม� สุขพานิช
63073002104 นางสาวมะลิวัลย� นันทพันธ�
63073002105 นางสาวกรรณิการ� ด)วงคง
63073002106 นายณภัทร เอี่ยมแสง
63073002107 นางสาวพิชชาพร ศรีโคตร
63073002108 นางสาวกมลทิพย� คงประเสริฐ
63073002109 นางพัทธนันท� โพธ์ิชัยแก)ว
63073002110 นางสาวสุรีรัตน� บัวลิวัน
63073002111 นายวศิน สุขวัฒนานุกิจ
63073002112 นางสาววาทินี แสนสี
63073002113 นางสาวภาวนา ศิวัตภัทรกุล
63073002114 นางสาวดลยา เคนที
63073002115 นางสาวณัฐจรินทร� ชื่นเรือง
63073002116 นางสาวอัมพิชา บุญสร)าง
63073002117 นางสาวสมปอง ปานสว�าง
63073002118 นายดนัย สะแกแสง
63073002119 นายวรวุธ ปGยารมย�
63073002120 นายณัฐพงษ� อาจหาญ
63073002121 นายปGติวัฒน� สิริรางกุล
63073002122 นางสาวอธิชนัน พ�วงกระสินธุ�
63073002123 นางสาวมนธิชา เนื่องจํานงค�
63073002124 นายพลวัฒน� จงกัน
63073002125 นายศุภกานต� อุฤทธิตะวี
63073002126 นางสาวชลลดา เชิงนอก
63073002127 นางสาวปGณัฏฐา ปSาม�วง
63073002128 นางสาวทิพย�ลดา โชคเสาวภาคย�
63073002129 นางสาวปารงค�ทิพย� บุญชัยยะ
63073002130 นางสาวปวีณ�นุช ชูกรณ�
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63073002131 นางสาวพัชชากร สมพงษ�พันธ�
63073002132 นายธนวัฒน� มณีวรรณ
63073002133 นางสาวบุณณดา ถนอมวัฒน�
63073002134 นายคณิน ธะนา
63073002135 นายธัญพิสิษฐ� เสนีย�ศรีสกุล
63073002136 นางสาวชาริณี ชุมพร
63073002137 นางสาวนิษฐารัตน� อิสรภาค
63073002138 นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต�
63073002139 นางสาวนภัสกร แสงชยาภา
63073002140 นางสาวอริสา อeางตันญา
63073002141 นายปณชัย บัวบก
63073002142 นางสาวอัญชนา เพ่ิมสุข
63073002143 นางสาวศิยาธร ทองสุข
63073002144 นางสาวสุพรรณิการ� สานไซ
63073002145 นางสาวภัทราภรณ� ห)องแซง
63073002146 นายทรงศักด์ิ ขอมีกลาง
63073002147 นางสาวธิษณามดี ทองคํา
63073002148 นางสาวกรรณิกา ตองอ�อน
63073002149 นายอํานาจ พยุงวงษ�
63073002150 นางสาวฐิตาพร โพธิพร
63073002151 นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด
63073002152 นางสาวชิดชนก กายเพ็ชร
63073002153 นางสาวจารุวรรณ เลิศศิริ
63073002154 นางสาววิภาดา มานีวงษ�
63073002155 นางสาวจุฑามาศ บุญปลอด
63073002156 นายนิธิศ อินทจักร
63073002157 นางสาวศิริลักษณ� ศรีปEญญา
63073002158 นางสาวทัชชกร วงษ�กัณหา
63073002159 นางสาวสุนันทิณี ชวฤทธ์ิเดชา
63073002160 นายพศวีร� แสนสุข

หน)า 72 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073002161 นางสาวณัฎฐรวีย� ดีประเสริฐ
63073002162 นางสาวอําภา ไวยพัฒน�
63073002163 นายณัฐพล วิเสโส
63073002164 นางสาวอนุศรา สติม่ัน
63073002165 ว�าที่ร)อยตรีหญิงชนาภรณ� คุ)มทรัพย�
63073002166 นางสาวนิตยา เกษทองมา
63073002167 นางสาวคณัสนันท� สุอริยพงษ�
63073002168 นางสาวศิริลักษณ� ฝSายพลแสน
63073002169 นางสาวศิณิษา คงคะชาติ
63073002170 นางสาวจารุวรรณ ดารากร
63073002171 นางสาวศิรินันท� มีลาภ
63073002172 นางสาววริษฐา ภูมี
63073002173 นางสาวศุภาพิชญ� อิ่มนพรัตน�
63073002174 นางสาวก่ิงกาญจน� คงคาศรี
63073002175 นางสาวกมลชนก เจริญสุข
63073002176 นายวรวัฒน� สุดแสง
63073002177 นางสาวอารีรัตน� บรรลือทรัพย�
63073002178 นางสาวนันฐิญา ปากเกร็ด
63073002179 นางสาวอุไรวรรณ โพธ์ิไทรย�
63073002180 นางสาวเมธินี สวนศรี
63073002181 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กระจ�าง
63073002182 นางสาวนนทิกานต� รัตตานุกูล
63073002183 นางสาวศศินัทธ� คมคาย
63073002184 นางสาววิภาสิณีย� วิสุทธิศักด์ิ
63073002185 นางสาวชุติภา จันทร�พิทักษ�
63073002186 นางสาววนิดา จําเนียร
63073002187 นายบุญเลิศ โพธ์ิแก)ว
63073002188 นางสาวสิริมา ทิมเวช
63073002189 นางสาวอาภาพร สุขเสน
63073002190 นางสาวเนตรอัปสร รอดเทศ
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63073002191 นายสิทธิภัททิก� สิริธโนทัย
63073002192 นางสาวสุณิสา จิตอิน
63073002193 นายวรรณนาราลักษณ� ชื่นภิรมย�
63073002194 นายจตุรงค� เขียวมณีวรรณ
63073002195 นางสาวเบญจรัตน� สกุลจันทร�หอม
63073002196 นางสาวรัชชาภรณ� สุขใส
63073002197 นางสาวรังศิยา เจษฎารมย�
63073002198 นายนนทวัฒน� บุญสืบ
63073002199 นางสาวทรรศนีย� อินจันทร�สุข
63073002200 นางชไมพร ราชนุเคราะห�
63073002201 นางสาวกิตติมา นาคศรีพรหม
63073002202 นางสาวอารีรัตน� ล)อมสุข
63073002203 นางสาวบี ใจคง
63073002204 นายพัชระ นาสิงทอง
63073002205 นางสาวรักสุดา บุตรสอน
63073002206 นางสาวรุ�งนภา เหิมขุนทด
63073002207 นางสาวธัญญารัตน� บุญนิล
63073002208 นางสาวน้ําทิพย� ปุkดทา
63073002209 นางสาววริษฐา ปานวงษ�
63073002210 นางสาวธัญวลัย เถระสวัสด์ิ
63073002211 นางสาววณิชนัญญ� วิสิทธ์ิกาศ
63073002212 นางสาวจันทร�จิรา สุขันธ�
63073002213 นางสาวกชพรรณ กองเทียม
63073002214 นายปGยะพงษ� สังคนันท�
63073002215 นางสาวชุติมา ไวเปBย
63073002216 นางสาวกานต�พิชชา ผลเอก
63073002217 นางสาวหัทยา ปรีชารัตน�
63073002218 นายมารุต นวลสุวรรณ
63073002219 นายโกเมนทร� วงค�คํา
63073002220 นายศุภากร จันทร�จารุ
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63073002221 นางสาวผาณิต มะลิคํา
63073002222 นางสาววิไลลักษณ� อริกุล
63073002223 นายประชา คิดดี
63073002224 นางสาวอริยา เวียงนนท�
63073002225 นางสาวศิริพร สายเหมย
63073002226 นางสาวนัชชา มินศรี
63073002227 นางสาวอนุสรา ประกอบนันท�
63073002228 นางสาวสมกมล แก)วกระโทก
63073002229 นายอนันตพงศ� ไชยวุฒิ
63073002230 นางสาวธัญพิชชา นามวงค�
63073002231 นางสาววรรณวณัช บุรภาม
63073002232 นางสาวญาณิศา วสุนันต�
63073002233 นายชยางกูร สืบกํ่า
63073002234 นางสาวจิตนภา บุญประคม
63073002235 นางสาวภัทราภรณ� รัตนบุรี
63073002236 นางสาวกาญจนา สุริโย
63073002237 นางสาวภาวดี หมดดี
63073002238 นางสาววทัญXุตา แก)วยัง
63073002239 นางสาวกัญญา ราลี
63073002240 นางสาวสุทธิตา เจิมกลิ่น
63073002241 นางสาวภัทรพร มณีมา
63073002242 นางสาวยุพิน นาคะโนทด
63073002243 นางสาวอรวรรณ รักความงาม
63073002244 นางสาวเอกอนงค� สุขหวาน
63073002245 นายปุณณรัตน� วงศ�ยืน
63073002246 นางสาวภควดี หกสี่
63073002247 นายปGติพัฒน� ล)วนธนเศรษฐ�
63073002248 นางสาวพีรยา จันทรดิษฐวงศ�
63073002249 นางสาวพิจิตรา นิลสนิท
63073002250 นายมารุต เกิดแก)ว
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63073002251 นายวัชรพงษ� นีกระโทก
63073002252 นางสาวปEณฑิตา แปCนแก)ว
63073002253 นางสาวออมบุญญา สุวรรณเสาร�
63073002254 นางสาวจิตรฤดี ใจกล)า
63073002255 นางสาวสุมาภรณ� ภูขมัง
63073002256 นายชัยธวัช นันจิตสัก
63073002257 นายก)องเกียรติ ถือม่ัน
63073002258 นายอดิเทพ ถนอมวงศ�
63073002259 นางสาวดรุณี ร�องแก)ว
63073002260 นางสาวจริยา เชียงปาละ
63073002261 นายกิจธนาพัฒน� บุญทรง
63073002262 นายคทาวุฒิ ปากแคว
63073002263 นายคธาวุธ กิจเจริญ
63073002264 นางสาวหฤทัย ทานะเวช
63073002265 นางสาวกมลทิพย� ไสยะราม
63073002266 นายธวัชชัย ลิ้นทอง
63073002267 นางสาวปรายฟCา สาอุตม�
63073002268 นางสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน�
63073002269 นายนิพัทธ� แสนสุข
63073002270 นางสาววรรณภา พรมแก)ว
63073002271 นายธิปก เหมือนเมือง
63073002272 นางสาวชลธิชา อิฐงาม
63073002273 นางสาวนริศรา เย็นจุระ
63073002274 นายธนวินธ� ลิ้มเจริญ
63073002275 นางสาวธีดา ขวัญดี
63073002276 นางสาวอิสยาภรณ� บุญไว
63073002277 นางสาวเมทินี เพ็ชรแดง
63073002278 นางสาวศศิมล ธรรมเจริญ
63073002279 นายอภิวัฒน� สุนแดง
63073002280 นางสาวจิราวรรณ ปะกะโถ
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63073002281 นางสาวประภาพรรณ สาเรรัมย�
63073002282 นายอนวัช ฉวาง
63073002283 นางสาวเสาวลักษณ� จันทมิตร
63073002284 นางสาวนิษฐกานต� หิรัญรัตนพงศ�
63073002285 นายวันชัย ฉันท�สําราญ
63073002286 นางสาวสุภาภรณ� บัวทอง
63073002287 นายอภิวัฒน� พรมหู
63073002288 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิสมจิตต�
63073002289 นายธงชัย พรมที
63073002290 นางสาวปณิตา ปEดทุม
63073002291 นางสาววรรณิศา สวัสดี
63073002292 นายสุภี ดอกคํา
63073002293 นางสาวสุรัตนา ช�วยแก)ว
63073002294 นางสาวกวินทรา นีละจินดา
63073002295 นางสาวพัชรียา ดีการค)า
63073002296 นางสาววันวิสา ไวนุสิทธ์ิ
63073002297 นางสาวณัฐริยา เข่ือนพันธุ�
63073002298 นายสุริยา จันทะระ
63073002299 นางสาวนันทัชพร ประทาน
63073002300 นางสาวสุธิดา ไชยชนะ
63073002301 นางสาวสุชาดา ย้ิมสําราญ
63073002302 นายศุภสร ทองดี
63073002303 นายปGยพงษ� แก)วอุดม
63073002304 นายณัฐนนท� เลิศนันทวัฒน�
63073002305 นางสาวเพ็ญศิริ นาถวิล
63073002306 นางสาวจรรยา เดชศรี
63073002307 นางสาวทิพยฉัตร กรศิริภิญโญ
63073002308 นายธันว�นิติ ศรีพินิจ
63073002309 นางสาวเบญจภรณ� สอนวินิจฉัย
63073002310 นางสาวสุพัตรา พยอม
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63073002311 นางสาวภัคพันธุ� ชุ�มชื้น
63073002312 นายนัธทวัฒน� กฤชภกรณ�
63073002313 นางสาววีรนุช บุสพันธ�
63073002314 นางสาวสุณิสา ด)วงนิยม
63073002315 นางสาวพิมพ�ชนิกา ด)วงประสิทธ์ิ
63073002316 นางสาวธัญภรณ� สุวรรณ�
63073002317 นายธนาวุฒิ ลาปSาน
63073002318 นางสาวจุติภรณ� อินทรสิทธ์ิ
63073002319 นางสาวจารุวรรณ ศิริไมย
63073002320 นางสาวนันทิยา ลิ้มภักดี
63073002321 นางสาวมัณฑนา ลาผา
63073002322 นางกัณหา โฉมศรี
63073002323 นางสาวแสงเดือน ยอดงาม
63073002324 นางสาวสวรินทร� พานิชวัตร�
63073002325 นางสาวมณฑิตา ทรัพย�สมบัติ
63073002326 นางรวีนุช สุภโรจนีย�
63073002327 นางสาวกิตติยา เหล็งไทย
63073002328 นางสาวณัฐนรี เฟdOองฟู
63073002329 นางสาวปาริชาต สนิทกูล
63073002330 นางสาวปGยมาภรณ� สุวรรณกูล
63073002331 นางสาวจรรยา ปEญตะยัง
63073002332 นางสาวปริยากร กะลาม
63073002333 นายธีรพร แดงทําดี
63073002334 นายพัชราพร มะโนมัย
63073002335 นางสาวศศินิภา สีวงษา
63073002336 นางสาวสายลม กัปโก
63073002337 นางสาวอริญา สัมพะวงศ�
63073002338 นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
63073002339 นางสาววิภาวรรณ วันทะมาศ
63073002340 นางสาวเบญจพร ชุมทอง
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63073002341 นายศิโรฒม� พุ�มโพธ์ิงาม
63073002342 นางสาววิชชุดา เงินงามจรัสพงศ�
63073002343 นางสาวกนิษฐา น)อยคําดี
63073002344 นางสาวอ)อยทิพย� ดาศรี
63073002345 นางสาวฐิติรัตน� รังสิเวทางค�
63073002346 นายวัชระ สุขบรรเทิง
63073002347 นางสาวสุธาสินี ศิริโภคา
63073002348 นางสาวสุดารัตน� บุดดี
63073002349 นางสาวศศิธร ทองบุญเหลือ
63073002350 นางสาววัชราวดี โสอินทร�
63073002351 นางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
63073002352 นางสาวมัญชลี ใจหาญ
63073002353 นางสาวสาริศา ปEกคําไทย
63073002354 นางสาวพัจน�ศุฌาย� กิจกมลศิลปP
63073002355 นายก)องภพ ผะรานนท�
63073002356 นางสาววรรณิกา อิ่มเจริญ
63073002357 นางสาวเยาวเรศ สีมา
63073002358 นางสาวคัมภีรพรรณ ศิริวัฒน�
63073002359 นางสาวเพ็ญภรณ� อัดกุล
63073002360 นางสาวปาริฉัตร ผ�องทอง
63073002361 นายจิรายุส ทองย)อย
63073002362 นางสาวอุมาพร สุขยืด
63073002363 นางจุไรรัตน� อ่ําเฮง
63073002364 นายปGยะณัฐ นันตะเคน
63073002365 นางสาวสุภาวดี ชาวเชียงตุง
63073002366 นางสาวมิรินทร�เมธา สิมมา
63073002367 นางสาวเบญจมาภรณ� สรรหาธรรม
63073002368 นายพิชญาภัค รบช)าง
63073002369 นายจักรกฤษ เซ็น ศรี 
63073002370 นายชยพัทธ� แดนเขตต�
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63073002371 นายสุวิทย� ชนทองหลาง
63073002372 นางสาวกรณิศ มหัทธนเมธากุล
63073002373 นางสาวอังคนา พิมพ�บุญยัง
63073002374 นางสาวนิธินันท� ภาสดา
63073002375 นางสาวโยทะกา แช�มชื่น
63073002376 นางสาวแคทรียา ผิวผ�อง
63073002377 นายจิตรพล อินทร
63073002378 นางสาววรรณนิภา บุตรดาซุย
63073002379 นางสาวสุธิตา ทองก)อน
63073002380 นางสาวสุธิดา จอมคําสิงห�
63073002381 นางสาวอรทัย ทองคําดี
63073002382 นางสาวรัตติมา รัตนะ
63073002383 นายภาคภูมิ เวียงดอนก�อ
63073002384 นางสาวนัชชา ดีดับเข็ญ
63073002385 นางสาวชุติมาส พุ�มโพธ์ิทอง
63073002386 นางสาวธนัญญา เมืองมา
63073002387 นางพรทิพา งาผักแว�น
63073002388 นางสาวปนิดา เนื่องมัจฉา
63073002389 นางสาวปราณี ศรีคุณแสน
63073002390 นางสาวเปมิกา ฤกษนันทน�
63073002391 นางสาวศมนภร เชื้อชาติ
63073002392 นายพงศ�อนุชิต มุสิกรัตน�
63073002393 นางสาวศิริวรรณ อยู�เย็น
63073002394 นายธนภัทร� จันทร�เกตุ
63073002395 นางสาวณัฐพัชร� โคปEน
63073002396 นางสาวนิศรา มาขนี
63073002397 นางสาวโชษิตา วรรณพฤกษ�
63073002398 นางสาวธนิดา อุมา
63073002399 นางสาวกรวิกา ทาบทอง
63073002400 นางสาวเกษสินี คุณชัย
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63073002401 นางสาวอภิญญา เศษวงค�
63073002402 นางสาววราภรณ� ไชยโกฎิ
63073002403 นางสาวโรสชา เกียรติกิตตินันท�
63073002404 นางสาวศรัญญา คําภาโคตร
63073002405 นางสาวสุกัญญา โสดา
63073002406 นางสาวอมรพรรณ เหตุทอง
63073002407 นางสาวภัทรภรณ� สุนทรโรจน�
63073002408 นายนรวิชญ� ว�องสวัสดิUU
63073002409 นางสาวมัลลิกา สิงห�ปรีชา
63073002410 นางสาวนภัสสร เขจรไชย
63073002411 นางสาวสิริวรรณ จันทสิงห�
63073002412 นางสาวกณิกนันต� ร�วมจิตร
63073002413 นางสาวกนกกาญจน� ศรีนงนุช
63073002414 นางสาวเลิศลักษณ� อินทันวิทย�
63073002415 นายศรัณยู จําปาเงิน
63073002416 นางสาวกันตา พรสัจจะธรรม
63073002417 นางวันทนา เดิมทํารัมย�
63073002418 นางสาวปาณิสรา ธัมม�ปกรณ�พิมล
63073002419 นางสาวพนิดา เครื่องสาย
63073002420 นางสาววิภาภรณ� ทนทอง
63073002421 นายศุภกรณ�กิจ พุทธประเสริฐ
63073002422 นางสาวอ)อมพร โภคพูลผล
63073002423 นางสาววันวิสาข� ฆ)องโนนแดง
63073002424 นางสาวจิตตรีญา อินประชา
63073002425 นางสาวอนุสรา คําปEน
63073002426 นายเทิดเกียรติ สายทอง
63073002427 นายณัฐนนท� คันยุไล
63073002428 นายชนวีร� หวานฤดี
63073002429 นางสาวภาณี ทวีคูณ
63073002430 นางสาวกนกพร สงเคราะห�
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63073002431 นางสาวศศินภา เอี่ยมรักษา
63073002432 นายธีรศักด์ิ พ)นภัยพาล
63073002433 นางสาวรุ)งราวัลย� แพทย�กูUล
63073002434 นางสาวอลิสา บุตรฮาด
63073002435 นายอธิเบศร� อินทร�ทอง
63073002436 นางสาวเกณิกา มะหะหมัด
63073002437 นางสาวอารียา จิตรู
63073002438 นางสาวนริศรา ปาปะโท
63073002439 นางสาวฌัลล�รันญา ต้ังขจรศาสตร�
63073002440 นางสาวสิริรัตน� แสนอุบล
63073002441 นางสาวนริศา พรหมเวช
63073002442 นางสาวปภาวี ศรีสงคราม
63073002443 นางสาวจุฑามาศ อมรพรรณพงศ�
63073002444 นายวิชาญ นันชม
63073002445 นางดวงรัตน� รักษาคม
63073002446 นายเสฏฐวุฒิ อรินทร�
63073002447 นางสาวพรทิพย� แซ�งลิท
63073002448 นายวุฒิพงษ� ท�าพริก
63073002449 นายทิพากร บุญประเสริฐ
63073002450 นางสาวจันจิรา มะยมทอง
63073002451 นายทนาวี ศรีเมือง
63073002452 นางสาวกนกวรรณ สนกระโทก
63073002453 นางสาวกรรณิการ� จันทา
63073002454 นางสาวอัจฉรา เอนูนารี
63073002455 นางสาวกรกมล แดงดี
63073002456 นายสมศักด์ิ ถินประสาท
63073002457 นางสาวสุริษา วรสวาสด์ิ
63073002458 นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเก้ือกูล
63073002459 นางสาววราภรณ� แก)วชัยยะ
63073002460 นายกรกต บุณยทรรศนีย�
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63073002461 นายสุชน วงศ�พินิจ
63073002462 นางสาวกนกวรรณ ธรรมรักษ�
63073002463 นายธนพล มณีเกตุ
63073002464 นางสาวปฐมภร รัตนสุภา
63073002465 นายบริพัตร โชติกลาง
63073002466 นายปEณณวิชญ� จันทร�อ)น
63073002467 นางสาวรพีพรรณ ชัดไธสง
63073002468 นางสาวธัญญารัตน� คําเกิด
63073002469 นางสาวลัดดาวัลย� ทรัพย�สนอง
63073002470 นางสาวธัญญรัตน� โนนคํา
63073002471 นางสาวมินตรา แซ�โหงว
63073002472 นางสาวจิตราภา ผึ้งทอง
63073002473 นายไชยวัฒน� สุรวิทย�ธรรมะ
63073002474 นายณัฐนันท� ตัณนิติศุภวงษ�
63073002475 นางสาววิภาวรรณ กินขุนทด
63073002476 นางสาวกมลเนตร พรหมลิ
63073002477 นายนัฐวุฒิ บุญตันมอย
63073002478 นายณัฐวัฒน� ขัติมงคล
63073002479 นางสาวธนพร จันทร�รอด
63073002480 นางสาวนฤมล เครือวัน
63073002481 นางสาวพัชรี พูลสดี
63073002482 นางสาวจีราวรรณ จันทรส
63073002483 นางสาวทัชชา พยัคเกษมโสภณ
63073002484 นางสาวปุณยนุช วิโชติวรรธ
63073002485 นายส�งเสริม จิราษฎร�
63073002486 นายรวิภาส วงษ�นาคเพ็ชร�
63073002487 นางสาววิพาวรรณ ม่ังเจริญ
63073002488 นายอาชวินท� โชติกําจร
63073002489 นางสาวพัชรนันท� มังคลาด
63073002490 นางสาวอัญชิสา สุนทร
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63073002491 นายธนากร จันทแพทย�
63073002492 นางสาวอริสรา ฟEiนนาง
63073002493 นายอนุพนธ� มงคลพันธ�
63073002494 นายวราวุฒิ กุลอุดมโภคากุล
63073002495 นางสาวศุภมาศ เผือกวิเศษ
63073002496 นายกิตติคุณ ลีลาวัฒนเกียรติ
63073002497 นางสาวอารียา มะโนแก)ว
63073002498 นายเลิศชัย สุขนอก
63073002499 นางสาวมณีผล ราชกระโทก
63073002500 นางสาวพรทิพย� โพธิจักร
63073002501 นายอติวิชญ� ศรีประทีป
63073002502 นายกิตติพงษ� พ้ืนพรม
63073002503 นายฐปกรณ� ศิลาโชติ
63073002504 นางสาวเปรียววลี เกศแก)ว
63073002505 นายคริษฐ� สนใจ
63073002506 นางสาวเพ็ญนิชชา อําไพพรรณ
63073002507 นางสาวอรินทร�ทร น)อยคงคา
63073002508 นางสาวกิติวรรณ แซ�จ้ิว
63073002509 นางสาวธนศิริ จันทราช
63073002510 นางสาวธัญพร ชาติกุล
63073002511 นางสาวรัตติกาล แก)วนก
63073002512 นางสาวแพรวา เอมังกูล
63073002513 นางสาวอัญชิสา บุญมาก
63073002514 นางสาวสุดารัตน� อินธิเสน
63073002515 นางสาวศุภาพิชญ� เงินท)วม
63073002516 นางสาววราภรณ� นิยมธรรม
63073002517 นางสาว.สิริกัญญา บุญมาก
63073002518 นางสาวมนัสยา โรมรัญ
63073002519 นางสาววิสา วงศ�ทรัพย�
63073002520 นายปราโมทย� หนูทอง
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63073002521 นายวรณัฐ ประวะโข
63073002522 นางสาวทัศนาวดี ดีแสง
63073002523 นางสาวพรทิพย� จันทพันธ�
63073002524 นางสาวจุฑาทิพย� พิมมลา
63073002525 นายสุรัฐ พิมลรัตน�
63073002526 นางสาวนปภา พรมรัตน�
63073002527 นางสาวกวินทิพย� แสนอุ)ม
63073002528 นางสาวกนกชนก รอดดี
63073002529 นางสาวพรนภา โสธนะ
63073002530 นางสาวปนัดดา ทิพย�วัลย�
63073002531 นางสาวภริตา ตะเภา
63073002532 นายชาญณรงค� ปEiนเหยาะ
63073002533 นางสาวธนาภรณ� สุวรรณโชติ
63073002534 นายณัฐธัญ อรัญคีรี
63073002535 นางสาววศินี งามเปรี่ยม
63073002536 นางสาวอัมรา พันจันทึก
63073002537 นางสาวทัศนีย�วรรณ จําปB
63073002538 นางสาวกิติยา เครือแส
63073002539 นางสาวธิดารัตน� กาญจนโอฬารศิริ
63073002540 นางสาวนาตยา อุดม
63073002541 นางสาวดาราภรณ� โอษฐงาม
63073002542 นางสาวอารียา ศรีธรรมนิตย�
63073002543 นางสาววรัญญา เกิดผล
63073002544 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ศรีรจนา
63073002545 นางสาวจุฬารัตน� อินทร�ศร
63073002546 นายขวัญชัย ก)องกังสดาลกุล
63073002547 นางสาวกมลธิดา จรจันทร�
63073002548 นางสาวสุนีย� ขําคม
63073002549 นางสาวศิริลักษณ� บัวดก
63073002550 นางสาวํลักขณา ทวีตระกูลทรัพย�
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63073002551 นางสาวปาลิดา จุโฑปะมา
63073002552 ว�าที่ร)อยตรีปรเมษฐ� ธนวรรณ
63073002553 นายปฐม นามกร
63073002554 นางสาวปGยนุช วาทิปประพันธ�
63073002555 นางสาวพิมพ�นภาณัฐ มธุกาญจน�
63073002556 นางสาววราภรณ� ใจดี
63073002557 นายเมธังกร ฝBปากเพราะ
63073002558 นายสุรพัศ จันทร�วันเพ็ญ
63073002559 นางสาววรรณภา เจริญผล
63073002560 นางสาวสุนิตา จิระยา
63073002561 นายภัทรพล ไชยวุฒิกรณ�วานิช
63073002562 นายธชาพัฒน� โชคศรัณทิพย�
63073002563 นางสาวเจนจิรา แก)วมูล
63073002564 นางสาวน้ําฝน พรมมะลิหอม
63073002565 นางสาวไพลิน สุขุม
63073002566 นางสาวนภาพร อรินทร�
63073002567 นายปกครอง ปEกครึก
63073002568 นางสาวนภสวรรณ ชาวกําแพง
63073002569 นางสาวกฤตยา กระทุ�มเขตร�
63073002570 นางสาวจิรนันท� ใคร�กระโทก
63073002571 นางสาวสาวิตรี เงินพิงค�
63073002572 นางสาวชมพูนุท ผึ่งผาย
63073002573 นางสาวกนกวรรณ บุญสว�าง
63073002574 นางสาวภาวิดา ทินผล
63073002575 นางสาวนรีรัตน� รัตนพิทักมงคล
63073002576 นางสาวพิลัยลักษณ� ล้ําเลิศ
63073002577 นางสาวจุฑารัตน� ดวงศรี
63073002578 นางสาววิลาวัณย� ทองวิรัตน�
63073002579 นางสาววนิดา เครือแก)ว
63073002580 นางสาวรัตน�ติกานต� ชุมภูวิลาส
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63073002581 นางสาวพิมพ�ปวีณ� สื่อตระกูล
63073002582 นายพงศกร ต้ังเจริญถาวร
63073002583 นายจักริน มุมกลาง
63073002584 นายสัตยา พงษ�เม�น
63073002585 นายวีระพล จันทร�ดํา
63073002586 นางสาวพันทิวา ภูริธร
63073002587 นายวิโรจน� สกุลทอง
63073002588 นางสาวกาญจนา อุดร
63073002589 นางสาวอภิชญา คํานึง
63073002590 นางสาวชลาลัย ขําวงค�
63073002591 นายชัยลักษณ สุดใจรัก
63073002592 นายอดิศักด์ิ ศรีประไหม
63073002593 นายคมกฤช มกรพันธุ�
63073002594 นายชาคริส ด)วงขํา
63073002595 นางชฎาพร ปาวรีย�
63073002596 นางสาวสุภาวดี เรืองจิตร�
63073002597 นางสาวสิริรัตน� ใจบุญ
63073002598 นางสาวสุดารัตน� ภิรมย�พลัด
63073002599 นางดวงใจ ศรีประดับ
63073002600 นายฐานันดร วรรธนะชีพ
63073002601 นางสาวณัฏฐลักษณ� วิลาศ
63073002602 นางสาวภัทราพร ปาสาจะ
63073002603 นางสาวณัฐชุตา แสงกระจ�าง
63073002604 นางสาวอภิญญา จันทร�ศรี
63073002605 นางพัฒนี พิมภาเรือ
63073002606 นางสาวนัณฐิการณ� ภู เเถ ว เชือก 
63073002607 นางสาวจินตหรา ปาปะโน
63073002608 นางสาวพินพร พิมพ�ทอง
63073002609 นางสาวสุจิตรา คงศิริ
63073002610 นางสาววิไล ลับโกษา
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63073002611 นางสาวปGยมาส ร�วมพุ�ม
63073002612 นางสาวเกษศิรินทร� ลาคํา
63073002613 นางสาววาสนา เรืองน)อย
63073002614 นางสาวจารุณี ธน.แนน
63073002615 นางสาวศศินิภา ภู�ศรี
63073002616 นางสาวขนิษฐา นนท�กระโทก
63073002617 นางสาวณิชกานต� บานเย็น
63073002618 นางสาวฐานิกา สุขเลิศ
63073002619 นางสาวปรารถนา อัปมาทะ
63073002620 นายนิพนธ� คําภา
63073002621 นางสาวสุชาดา กล)าจริง
63073002622 นางสาวสุชาดา ศรีโสภาวิมาน
63073002623 นายวีระพงษ� จันพินิจ
63073002624 นางสาวศจี ดวงพรหม
63073002625 นายพีรชัย ศรีดี
63073002626 นายวีระวัฒน� ถาวร
63073002627 นายศุภโชค ฤทธิศักด์ิ
63073002628 นางสาวนิศารัตน� มรรคณา
63073002629 นางสาวณัฐนภัส เต�าแหลม
63073002630 นางสาวกนกวรรณ รัตนโยธิน
63073002631 นางสาวขวัญชนก แพทย�นุเคราะห�
63073002632 นางสาวผกายวรรณ อุดทุม
63073002633 นางสาวภัทรศยา ทิพดง
63073002634 นางสาวชนกนันท� พันธุโพธ์ิ
63073002635 นางสาวสุทิน บุราณเมือง
63073002636 นางสาวสินาภรณ� ทัดเทียม
63073002637 นางสาวพัชราภรณ� รัตนัง
63073002638 นายบุญรอด แก)วขํา
63073002639 นางสาวธิดารัตน� นองมัน
63073002640 นายณัฐพล อาจหาญ
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63073002641 นายเทิดทูล ญาณกิตต์ิกูร
63073002642 นายจิณณวัตร ชูอิ่ม
63073002643 นางสาวชุติญา ธนสิษฐ�กุล
63073002644 นางสาวสวรรยา ธิติคุณโกมล
63073002645 นางสาวบุญสิตา อรุณพันธ�
63073002646 นางสาวณัฏฐ�กานดา เทวรุ�งสัจจา
63073002647 นางสาวลินดา คะมี
63073002648 นายยศกร ปาณิญา
63073002649 นางสาวศศิชา พานทอง
63073002650 นายมานะ พรีพรม
63073002651 นายสุทิน อ)นแจ�ม
63073002652 นางสาวศิรายุ ปากสมุทร
63073002653 นางสาวพนิตนันท� ปEญญาพิศมัย
63073002654 นางสาวจิราวรรณ นองเนือง
63073002655 นางสาวสิริรัตน� บุณยามระ
63073002656 นางสาวณิชา อยู�พิทักษ�วงศ�
63073002657 นางสาวกนกวรรณ สุนทรวุฒิคุณ
63073002658 นางสาวนารีรัตน� บัตรประโคน
63073002659 นางสาวภัคราวตรี พาทีทิน
63073002660 นางสาวมุขณิตณ� จิตรจักร�
63073002661 นางสาวกัญญารัตน� คิดในทางดี
63073002662 นายณภัทร ไชยเทพ
63073002663 นายธีระวัฒน� ฝาแก)ว
63073002664 นางสาวจันทร�นิภา ตอรบรัมย�
63073002665 นางสาวปGยะนันท� ขอบอรัญ
63073002666 นางสาวเพ็ญพรรณ นิลกลัด
63073002667 นายศุภชัย เดชะคําภู
63073002668 นางสาวทิพวิมล ผมงาม
63073002669 นางสาวนรากร มอญสวัสด์ิ
63073002670 นางสาวธมนวรรณ ฤทธิวงค�
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63073002671 นางสาวดวงฤดี บุญไสย�
63073002672 นางสาวสโรชา ปEญญาชัย
63073002673 นางสาวจุฑารัตน� ชีระภากร
63073002674 นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร
63073002675 นางสาวทิพวรรณ สุดตา
63073002676 นางสาวอัญชลี เสนาคํา
63073002677 นางสาวชยุดา นามประดิษฐ�
63073002678 นางสาวชนินาถ สุธรรมรักษ�
63073002679 นายกันตินันท� รอดสบาย
63073002680 นางสาวสโรชิน พินยงค�
63073002681 นางสาวกาญจนา ปานทัย
63073002682 นางสาวกุลนิษฐ� ฤทธิมนตรี
63073002683 นายนภพล หักกะยานนท�
63073002684 นางสาวปาลิตา พันธ�สําราญ
63073002685 นายสิทธิศักด์ิ แก)วกองบุญ
63073002686 นายภูวดล นามประเจียน
63073002687 นางสาวเปลวอรุณ สุขนิตย�
63073002688 นางสาวกาญจนาพร มาตย�วิเศษ
63073002689 นางสาวนิยุตา อินตนัย
63073002690 นางสาวนันทวัญ คงพยัคฆ�
63073002691 นางสาวชาลินี รักษาชล
63073002692 นางสาวสุพัตรา กระพันธ�เขียว
63073002693 นางสาวภาวิณี รอบคอบ
63073002694 นางสาวอารินทร�ทิพย� ธรรมารักษ�
63073002695 นางสาววิยนุช ทองอ)ม
63073002696 นายสุภัทรชัย วิณะรัตน�
63073002697 นางสาวจริยา เทศขัน
63073002698 นางสาวอรนลิน เพลิงภากร
63073002699 นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิโชค
63073002700 นางสาวสุพัตรา ลาอุ�น
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63073002701 นางสาวสุปราณี อุนาพันธ�
63073002702 นางสาวกรกนก ชาลือชัย
63073002703 นางสาวณัฐถาวัลย� โอบอ)อม
63073002704 นางสาวนันทิชา แพงจ�าย
63073002705 นางสาวทิพวรรณ ทิพอาภร
63073002706 นางสาวฐิติพร พันธุ�ชื่น
63073002707 นางสาวตวงทอง ดํารงเจริญ
63073002708 นางสาวประภัสสร นะแยง
63073002709 นางสาวดลพร ราชนิยม
63073002710 นายเจตพล จันทร�กระจ�าง
63073002711 นางสาวจันทิพย� ลาโพธ์ิ
63073002712 นางสาววรรณนิภา พรมชาติ
63073002713 นายสาธิต ศีวะอุไร
63073002714 นางสาวชนิกานต� เงินหล�อ
63073002715 นางสาวณัฎฐณิชา เกษมธนะศักด์ิ
63073002716 นายชนะพงศ�พันธุ� สุวรรณโชติ
63073002717 นางสาวดารามณี สุทธิจิต
63073002718 นางสาวนิตยา ทบแก�น
63073002719 นายกฤชนันต� นิลพร
63073002720 นางสาวศุภลักษ� ศิริรัตน�ดํารงกุล
63073002721 นางสาวพรรณประภา ศาลาสุข
63073002722 นางสาวศศิสรา วิทยาอนุกูล
63073002723 นายธาดา อรรคบุตร
63073002724 นางสาวพจนันท� แซ�ลิ้ม
63073002725 นางสาวขวัญจิรา สวนพิมาย
63073002726 นางสาวกาญจณี บํารุงรัตน�
63073002727 นายพิศิษฐ� กันพล
63073002728 นางสาวพิชญาภัค โสภาย่ิง
63073002729 นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช
63073002730 นางสาวชัชฎาภรณ� ศิริรักษ�

หน)า 91 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073002731 นางสาวหทัยรัตน� ผดุงตระกูล
63073002732 นางสาวกันธิชา อะโสโก
63073002733 นางสาววรารัตน� ชิณวัน
63073002734 นายเอกพัน สาชนะ
63073002735 นายสรรเพชร เพชรฤทธ์ิ
63073002736 นางสาวจารุวรรณ คําจูม
63073002737 นายพิริยะ ก)านอินทร�
63073002738 นางสาวกรรณิการ� เจริญนาม
63073002739 นายวัชรพงศ� ทองแสน
63073002740 นางสาววรรณชลี จันทโชติ
63073002741 นายจักรพันธ� บุญพอ
63073002742 นางสาวอรุณรัตน� บุญชัย
63073002743 นางสาวสุมลฑา ผลเกิด
63073002744 นายอิทธิพล เนตรประเสริฐ
63073002745 นางสาวรสถกานต� ศิริมงคล
63073002746 นางสาวชนากานต� บรรลือศักด์ิ
63073002747 นางสาวประภาพรรณ รักษาศิล
63073002748 นางสาวณิชาภัทร พันธนียะ
63073002749 นายอารียวัฒน� พรหมพันธ�
63073002750 นายสมรักษ� แขกพงษ�
63073002751 นางสาวศศิธร นํานา
63073002752 นางสาวผุสดี เพ่ิมบุญ
63073002753 นายกิติวัฒน� ฮวบขํา
63073002754 นางสาวศิราพร บุญเต็ม
63073002755 นายปGยณัฐ สาระถี
63073002756 นายศุภชนม� ธนิทธิพันธุ�
63073002757 นายเทิดเกียรติ โตRะงาม
63073002758 นายสุรพศ อ)นเงิน
63073002759 นางสาวปราณี ศรีสอนดี
63073002760 นางสาวสรัญญา สีทานันท�
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63073002761 นางสาวนีรชา ศุภพัฒน�
63073002762 นายชัชวาล คงแจ)ง
63073002763 นายอนุชา ทองมนศรี
63073002764 นางสาววนิชา สังข�วิชัย
63073002765 นางสาวอารีรัตน� ไกรฉวี
63073002766 นายศิริ เกษี
63073002767 นางสาวอดิศย�สุดา สมคะเนย�
63073002768 นางสาวปาริชาติ คลับคล)าย
63073002769 นางสาวสิริกัญญา ทับอาสา
63073002770 นายณัฐวิทย� ทองจันทร�
63073002771 นางสาวอรวรรณ จิตเมตตา
63073002772 นางสาวสุนทราทิพย� พันธะไชย
63073002773 นายสิทธารัตน� รัตนกาญจนากุล
63073002774 นางสาวมลทิชา บัวทองคํา
63073002775 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�วัน
63073002776 นางสาวนภัสสร โพธิพัฒน�
63073002777 นางสาวปรารถนา ลีกลาง
63073002778 นางสาวกัญญาภา สุระมณี
63073002779 นางสาวชุรีพร วุฒิสาร
63073002780 นางสาวณิชกุล คุณสุข
63073002781 นางสาวสาวิตรี จินดามณี
63073002782 นายสิทธิชัย รําไพ
63073002783 นางสาวนันทพร ฉายยา
63073002784 นางสาวธนิดา นิลนบดี
63073002785 นางสาวแพรวพรรณ วงศ�จินตนา
63073002786 นายภูวนัย สมิง
63073002787 นางสาวนฤชา สร)างรอด
63073002788 นางสาวกนกวรรณ แหวนหลวง
63073002789 นางสาวจิรนันท� ชุณหโชติอนันต�
63073002790 นายอุดมศิลปP ฉายาพัฒน�
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63073002791 นางสาวสิรีธร คันธารส
63073002792 นายสิรกฤษฏ์ิ จิรัฐิติสิริกุล
63073002793 นางสาวกัลย�สุดา ไพฑูรย�
63073002794 นายณัฐพล รัตนวาร
63073002795 นางสาวศิริลักษณ� โคสุวรรณ
63073002796 นางสาวแพรพลอย อินทร�คล)าย
63073002797 นางอานุช ทองกําเนิด
63073002798 นางสาวกนิษฐา จอมมณี
63073002799 นางสาวลัทธิญาราช โตไทยะ
63073002800 นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี
63073002801 นางสาวจุลีย� อําบรรภต
63073002802 นายฐกฤตธรณ� ถาปาวงศ�
63073002803 นางสาวสินีนาฏ คําตรง
63073002804 นางสาวมะลิวัลย� เติมสวัสด์ิ
63073002805 นายอนุชัย กันชูผล
63073002806 นางสาววราพร เอมจัด
63073002807 นายวีรสรรค� วงค�สวัสด์ิ
63073002808 นายณัฐชยา ขันวิเศษ
63073002809 นายศุภกร คุ)มใจดี
63073002810 นางสาวเกษมศรี สาคเรศ
63073002811 นางสาวฤดี จันตุ�ย
63073002812 นางสาวเฌอร�พิชญ�ทัชชา ย่ีภิญโย
63073002813 นางสาวสุดาทิพย� ข�าขันมะลี
63073002814 นางสาวชนนิกานต� พุ�มชะเอม
63073002815 นายวัชรพงศ� สินงาม
63073002816 นายธนัท ปากน้ําเขียว
63073002817 นางสาวกฤตยา ม�วงประเสริฐ
63073002818 นางสาวรินรดี นพกิจ
63073002819 นางสาวยุภา เนินนอก
63073002820 นายภานุวัฒน� สอนพงษ�
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63073002821 นางสาวดลพร จันทกุล
63073002822 นางสาวสุชารัตน� ตองอ�อน
63073002823 นางสาวภัชณิศา เตชากรธีรกุล
63073002824 นางสาวพรรณกร ประชาจักษ�
63073002825 นางสาวมาลินี สายเขียว
63073002826 นายปGยะ จันทร�สมร
63073002827 นายนันทพัทธ� เพ็ชรพ่ึงวงษ�
63073002828 นายกฤษฎา ศรีบุตตะ
63073002829 นางสาวจิตรทิวา เจริญสุข
63073002830 นางสาวสุพัฒน�ตรา ม่ันเรือง
63073002831 นางสาวชไมพร นาคาแก)ว
63073002832 นางสาวนนธิฌาย� วงศ�ชุติมา
63073002833 นายจักรวาล สุอารีย�
63073002834 นายนัฐพงศ� เกิดหนองสังข�
63073002835 นางสาวภัชราภรณ� สุริยะสิงห�
63073002836 นายพิษณุพงษ� จันทราช
63073002837 นางสาวพนิดา คงคาเพชร
63073002838 นายทีปกร วงศ�วัฒนชัย
63073002839 นางสาวแพรพลอย กตัญXู
63073002840 นางสาวยุภาภรณ� ศรีระวัฒน�
63073002841 นางสาวศิริกาญจน� ปEญญาไว
63073002842 นางสาวจิตรลดา ภูวารคํา
63073002843 นายสมบัติ โสสุด
63073002844 นางสาวปริชมน พยัคโยธี
63073002845 นางสาวปณิตา วงศ�คช
63073002846 นางสาวสุชาดา อุปนันไชย
63073002847 นางสาวธัญภัทร บัวทอง
63073002848 นายเอกโกวิทย� กองโพธ์ิ
63073002849 นางสาวสกาวรัฐ พินโณ
63073002850 นายชาติชาย เค)ามูล
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63073002851 นางสาวกัณจนา หลงทอง
63073002852 นางสาวยุพา หอมละออ
63073002853 นายสหภาพ ศรีไชยมูล
63073002854 นายณัฐพงษ� พอสุยะ
63073002855 นางสาวธัญญ�พิชชา เฮาลี้
63073002856 ส.ต.ท.คมกริช จุรัมย�
63073002857 นางสาวปรียาภรณ� ศิริวัฒน�ภัทรา
63073002858 นางสาวประภาพร นามวงษา
63073002859 นางสาวอรวรรณ ซอยงาม
63073002860 นายสาธิต คงแตง
63073002861 นายธนวัฒน� พรมเพ็ง
63073002862 นางสาวกุลวรา หลวงพันเทา
63073002863 นางสาวสุภาพร จําปา
63073002864 นางสาวพรประภา ต�ายกระทึก
63073002865 นางสาวภัทรวรรณ ปลั่งประเสริฐ
63073002866 นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย�
63073002867 นางสาวธัญญารัตน� จันทรโคตร
63073002868 นายพรพนิต กัลยาเลิศ
63073002869 นางสาวสุธิมา เจริญผล
63073002870 นางสาวณีรนุช ดุลยา
63073002871 นางสาวสุกัลยา สารวงษ�
63073002872 นางสาวกัลปPฏิพร เรือนเงิน
63073002873 นายสิทธิโชค โตRะสอีด
63073002874 นางสาวแก)วมณี เจริญพรชัย
63073002875 นางสาวธัญลักษณ� จุ)ยนิยม
63073002876 นางสาวรัตติยา นกทรัพย�
63073002877 นางสาวเบญจพรรณ อุดมวิทยาภรณ�
63073002878 นางสาวปรญา วรรณุวาศ
63073002879 นางสาวลาลิตา มาลียัน
63073002880 นายอนุวัฒน� นรเศรษฐกร
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63073002881 นายปGยวัฒน� เชี่ยวประสิทธ์ิ
63073002882 นางสาวกาลัญXู วิเศษไชยยะ
63073002883 นางสาวทิวาภรณ� ท)วมดี
63073002884 นางสาวปGยะณัฐ ช�อทองดี
63073002885 นางสาวพรพรรณ จิวะพงษ�กุล
63073002886 นางสาวชนาธร ปCองขวาเลา
63073002887 นางสาวกัญญารัตน� จันโสภา
63073002888 นางสาวอรอนงค� เขียวสอาด
63073002889 นางสาวอมรรัตน� เเก)วเคน
63073002890 นางสาวสุภาพร รักบุญ
63073002891 นางสาวชยานันทน� จานุกิจ
63073002892 นายภากร ขันเปfง
63073002893 นางสาวกนกพร น)อยเนตร
63073002894 นางสาวบัณฑิตา คล)ายขํา
63073002895 นายชัยเชษฐ� แสนกือ
63073002896 นางสาวณัฐณิชา ทศทิศรังสรรค�
63073002897 นางสาวเจนจิรา บุญเถ่ือน
63073002898 นางสาวกชกร โรจนกิจ
63073002899 นางสาวเนตรวลี แก)วเขียว
63073002900 นางสาวอรวรรณ แตบไธสง
63073002901 นางสาวยุวดี ลิขิตมงคลสุข
63073002902 นางสาวเบญญทิพย� เจริญพัฒน�ชัย
63073002903 นายทรงพล อักโขพันธ�
63073002904 นางสาวจันทิมา สุดพังยาง
63073002905 นางสาวปรียานารถ หนูทอง
63073002906 นางสาวอภิญญา เจริญประโยชน�
63073002907 นายกฤษฎา อารอบ
63073002908 นางสาวกรรณิกา หอมจันทึก
63073002909 นางสาวมาริษา อุดหนุน
63073002910 นางสาวระพีพรรณ อินนันชัย
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63073002911 นางสาวอ)อมฤทัย ฟEกแฟง
63073002912 นางสาวหฤทัย ทุคหิต
63073002913 นางสาวสมฤดี เวชสรรเสริญ
63073002914 นางสาวกัลยาณี อุทาหรณ�
63073002915 นายทรงพล ย่ังยืน
63073002916 นายชนะพงศ� วิสุทธิพงศ�พันธ�
63073002917 นายสหพรหม สุเสนา
63073002918 ว�าที่ร)อยตรีหญิงอุษา หาดบุตร
63073002919 นายธวัชชัย เพชรสุด
63073002920 นางสาวมีนา นัดดาศรี
63073002921 นายวีรยุทธ อักโข
63073002922 นางสาวธัญพิมล สุขศรี
63073002923 นางสาวอุไรวรรณ พลศักด์ิขวา
63073002924 นายกฤตณ�พัทธ� ตันวิไลย
63073002925 นางสาววงษ�อุไร ลิมปPคุณพงษ�
63073002926 นายวสิษฐ�พล ผ�องพักตร�
63073002927 นางสาวปรารถนา แท�นแก)ว
63073002928 นายปุลสวัสด์ิ สีน)อยขาว
63073002929 นางสาวพิมพ�นารา มีพรหม
63073002930 นางสาวพรพิมล แซ�แต
63073002931 นางสาวนัยณา ทะเริงรัมย�
63073002932 นายอรรถทวี มีหอม
63073002933 นายกฤษฎา แสงเดชา
63073002934 นางสาววรรณิศา ท�าพริก
63073002935 นายรังศิวุธ ปEญญา
63073002936 นายณัชภัทร ชลปฐมพิกุลเลิศ
63073002937 นางสาวธานิดา เชื้อกลาง
63073002938 นางสาวปGยธิดา เถ่ือนคํา
63073002939 พันจ�าเอกกฤษณะ โอภาสพินิจ
63073002940 นางสาวปริยา ทองหล�อ
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63073002941 นางสาวเบญญาภา จามลิกุล
63073002942 นางสาวชนัญญา กาดํา
63073002943 นางสาวนิภาภรณ� มูลณี
63073002944 นายวิทยาคม ชัยรัตน�
63073002945 นางสาวบุณยาพร พันธ�ขาว
63073002946 นางสาววีณา วรรณกิจ
63073002947 นางสาวปวีณ�ธิดา คําแสง
63073002948 นายประนัฐพล ไทยเจริญ
63073002949 นางสาวอนงค�นาถ ศรีรงค�
63073002950 นางสาวกัลยา จิตต�พูลผล
63073002951 ว�าที่ ร.ต.หญิงธนัชชา พลับพลา
63073002952 นางสาวจิดาภา วิพุธภูมิ
63073002953 นางสาวดลชนก โตRะบุรินทร�
63073002954 นายอดุลย� ขันตี
63073002955 นางสาววรรณพร เจริญลาภ
63073002956 นายเกรียงไกร วงษ�สกุล
63073002957 นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง
63073002958 นางสาวจิรนันท� สิงห�ลอ
63073002959 นางสาวสุดารัตน� แสนสุข
63073002960 นางสาวปณัตตา แก)วเกาะ
63073002961 นางสาวรสริน สุทธิประภา
63073002962 นางสาวจิรภัทร สําลี
63073002963 นายพีรพล นัยวัฒน�
63073002964 นายวิศิษฎ� เทพเสาร�
63073002965 นางสาวบุศรินทร� บุญวาที
63073002966 นายภัทรพล สิทธิสังข�
63073002967 นางสาวกัญญารัตน� กาศไธสง
63073002968 นางสาวภัคณภัทร ราชคฤห�
63073002969 นางสาวน�านฟCา เกียรติวินัยสกุล
63073002970 นายโชคเด�น ตันติไพจิตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073002971 นางสาวศิวพร ศรีกุล
63073002972 นายนที ศรีสะอาด
63073002973 นางสาวณิชกุล บุญรักษ�
63073002974 นายพนา รสฉํ่า
63073002975 นายจักษวัชร ไข�มุกข�
63073002976 นางสาวสุดารัตน� ท�าเทศ
63073002977 นางสาวสุทธิดา อินทะนนท�
63073002978 นางสาวพรนิภา ดิษจํารัส
63073002979 นางสาวฐิติชญาณ� วุฒิเมธีวัฒน�
63073002980 นายวศิน ไวยรูป
63073002981 นายเดชพนธ� อ�อนละมูล
63073002982 นายคมกริช ดวงภักดี
63073002983 นางสาวกีรติกา อุดมวงษ�
63073002984 นางสาวกัญญาณี สงวนเครือ
63073002985 นางสาวนภัค บูรณ�เจริญ
63073002986 นายธิติ ลิ้มพาณิชย�ชัย
63073002987 นางสาวจิรสุตา ข�มอาวุธ
63073002988 นางสาววารุณี นวลหงษ�
63073002989 นางสาวดวงฤทัย ทนธุมาลย�
63073002990 นางสาววรรณา ปาลวัฒน�
63073002991 นางสาวจุไรรัตน� นองเนือง
63073002992 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณ�
63073002993 นางอุมาพร วชิรเสวีกุล
63073002994 นางสาวศิUรินาถ ผิวอ�อน
63073002995 นางสาวพลอยไพลิน กัณฑ�หา
63073002996 นางสาวเกณิกา มากะเต
63073002997 นางสาวอัมราภรณ� สอางจิตร
63073002998 นายชิติพัทธ� พุ�มสม
63073002999 นางสาวศิริรัตน� อิศรานุวัฒน�
63073003000 นางสาวฐาปนี แซ�เอี๊ยว

หน)า 100 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073003001 นางสาวธนพร ดวงดี
63073003002 นายอานนท� เจริญศรี
63073003003 นางสาวไลลา และโวหาร
63073003004 นางสาวเยาวทิพย� เกลาเกลี้ยง
63073003005 นางสาวอโนชา เจตนเสน
63073003006 นายกันตพล หอมกระจุย
63073003007 นางสาวนิตยา ขาวพันธ�
63073003008 นางสาวจุไรวรรณ คําอิน
63073003009 นายธนธัช วรสัตยากร
63073003010 นางสาวกชกร มีประชา
63073003011 นายเมธิชัย สื่อมโนธรรม
63073003012 นางสาวโรสิตา ดารีเยRาะ
63073003013 จ�าเอกสยาม กินยืน
63073003014 นางสาวจรรยา ทองอาบ
63073003015 นางสาวประภัสสร ผาสุข
63073003016 นางสาวรัชนีวรรณ ไชยอักษร
63073003017 นางสาวราตรี คนสอาด
63073003018 นางสาวจันทร�จิรา คงเจริญ
63073003019 นางสาวปภาวดี สามพิมพ
63073003020 นางสาวลักขณา พิมพ�รส
63073003021 นายกฤษฎา โพธิชัย
63073003022 นางสาวจิราภรณ� ดินรมรัมย�
63073003023 นางสาวดาวนภา ราตรี
63073003024 นางสาวนูรฟาดีนะห� เจRะอารง
63073003025 นางสาวณันทิชา อิ่นแก)วสืบ
63073003026 นางสาวประภาพร ธุระแสง
63073003027 นางสาวศิรประภา สุขสวัสด์ิทวีชัย
63073003028 นางสาวจิรญา เสมอวงศ�
63073003029 นางสาวณัฐนารี ทิพย�วงศ�
63073003030 นางสาวปรางทิพย� บุญสร)าง

หน)า 101 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073003031 นางสาววิภารัตน� ประสพไทย
63073003032 นางสาวณัฐสินี มหาขาม
63073003033 นายทิวัตถ� สุทธิปรีชา
63073003034 นายปGยังกูร ปEญญานวล
63073003035 นางสาวลลิตา น)อยจันทร�
63073003036 นางสาวฐิติพร ผางดวงดี
63073003037 นายจิรายุ เรียงรัตน�
63073003038 นางสาวเกศรินทร� อยู�ศรี
63073003039 นางสาวกาญจนา กุฎเพ็ชร�
63073003040 นางสาวนิตติยา เทียวไทย
63073003041 นางสาวกมลวรรณ หยงสตาร�
63073003042 นายสิทธ์ิติศักด์ิ อุนาวรรณ
63073003043 นางสาวศิรินทรา ใจใหญ�
63073003044 นางสาวธิวาพร อินทะนอน
63073003045 นางสาวสุภาพร จันหีบ
63073003046 นายกฤษฎา โสภา
63073003047 นางสาวชัชฎากรณ� เจ็กสูงเนิน
63073003048 นางสาวธัญณิชา ภูมิราศรี
63073003049 นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น
63073003050 นายธวัชชัย ภูวงษ�
63073003051 นางสาวปรัชนันทน� ซ่ือตรงธมนันท�
63073003052 นางสาวรัชนก ศานติชาติศักด์ิ
63073003053 นายอนันต� ตันเจริญ
63073003054 นางญาณิชา ทยานุวัฒน�
63073003055 นายณัฐพงษ� สัจจา
63073003056 นายอุทัย ภาดี
63073003057 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชัยพร
63073003058 นายศักด์ิณรงค� ประเทืองผล
63073003059 นางสาวกฤษศิริ บุตรโยจันโท
63073003060 นายปถมพร ดวงสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073003061 นางสาวปราณวิจิตร รักษาทรัพย�
63073003062 นางสาวจิรประภา แทนชัยภูมิ
63073003063 นางสาวศศิประภา จันทรอุดร
63073003064 นางสาวเรณุดา เรืองภักดี
63073003065 นางสาวนิปEทม� สุจินดา
63073003066 นางสาวกาญจนา สถาพรเกรียงไกร
63073003067 นางสาวสุภาสินี ศิริธรรม
63073003068 นางสาวฤทัยรัตน� เพชรประไพ
63073003069 นางสาวปณิชา โสขุมา
63073003070 นางสาวสุพัชร นิ่มอนงค�
63073003071 นายชวรักษ� ตันมหรัตน�
63073003072 นายวรรณชาติ ม�วงจันทร�
63073003073 นายปฐวีร� ประทุทอง
63073003074 นางสาวประภัสสร สังขวรรณะ
63073003075 นางสาวกัญญาภัค ธุรภาคพิบูล
63073003076 นางสาวปราณปริยา จันทดาวัลย�
63073003077 นางสาวประภาพร ปEiนไพบูลย�
63073003078 นางสาวบัณฑิตา คันทะทรัพย�
63073003079 ว�าที่ร.อ.ณภัทรพงศ นันทะสี
63073003080 นายศุภชัย พิทยะพลัง
63073003081 นายพีรภัทร� ลอออินทร�
63073003082 นางสาวปาริษา ทองยอน
63073003083 นางสาวสุวรรณา จันทนันท�
63073003084 นางสาวนริศษา ดวงมา
63073003085 นางสาวจณิสตา ทองขํา
63073003086 นางสาวพภัสสรณ� ศรีสวัสด์ิ
63073003087 ว�าที่ร)อยตรีกรรณสูต ชัยริมกวง
63073003088 นายศักรศรณ� ทองก)อน
63073003089 นายกิจมงคล วิวัลย�
63073003090 นางสาวศุภลักษณ� ทองพานิช
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ระดับปริญญาตรี

63073003091 นางสาวเมรี ศรีหริ่ง
63073003092 นางสาวปGยวรรณ ธรรมศิลปP
63073003093 นางสาวทิพย�ภาภรณ� รัตนะ
63073003094 นางสาวณัฐมน วจะสุวรรณ
63073003095 นางสาวศิรินพร หาญเสือ
63073003096 นางสาวปนัดดา วงษ�ตรี
63073003097 นายวิชา เวียงจันทร�
63073003098 นางสาวแววดาว ดําเนินธรรมโชติ
63073003099 นายนิกร นวลเตeจRะ
63073003100 นางสาวสุรีษา หาญหงษ�
63073003101 นางสาววนิดา รัตนบุรม
63073003102 นางสาวอิฐศราภรณ� พรมเสนา
63073003103 นางชนัญธิดา ประดับทอง
63073003104 นายรชานนท� ชุ�มเรือน
63073003105 นางสาวนูรอายูฮา ตํามูดี
63073003106 นางสาวจริยา ภิรมย�มาก
63073003107 นางสาวอรทัย คําปEน
63073003108 นางสาวมลฤดี สัมปชัญญกุล
63073003109 นางสาวบุษรา มูลบัณฑิตย�
63073003110 นางณัฐธิดา ยะต้ือ
63073003111 นางสาวณัฐนิชา คงสกุล
63073003112 นางสาวปาลิกา พงศ�พีระ
63073003113 นายม่ันคง เลิศวรากรชัย
63073003114 นางสาวเบญญาภา สวนสระแก)ว
63073003115 นายธวัชชัย กRกวิลัย
63073003116 นางสาวณัฐธิดา โกสินทร�
63073003117 นายณภัทร ศรีเชียงใหม�
63073003118 นางสาวธิดารัตน� มาบริบูรณ�
63073003119 นายวัชรปวิชญ� ปานแก)ว
63073003120 นางสาวพลอยไพลิน กล)าหาญ
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ระดับปริญญาตรี

63073003121 นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี
63073003122 นางสาวอิศราภรณ� เนื่องสิทธะ
63073003123 นางสาวธัญรัศม� สีดา
63073003124 นายรชต บุญสุข
63073003125 นางสาวเมธินีย� วิลานันท�
63073003126 นางคณัสนันท� เลิศโกศลวงศ�
63073003127 นางสาวพัชราภรณ� อนุชาติ
63073003128 นายภาวิน สิงหเสนี
63073003129 นางสาวศศิวรรณ พิมพู
63073003130 นางสาวพิมพ�พิศา เลี้ยงบุญญพันธ�
63073003131 นางสาวปารีณา อําภามณี
63073003132 นายสัญญา หอมวงษ�
63073003133 นางสาวจิราวรรณ อนุกูล
63073003134 นางสาวลลิตา สว�างทิพย�
63073003135 นายนพรุจ ดิษฐพริ้ม
63073003136 นางสาวอติกานต� ศิริวิชัย
63073003137 นายสามารถ มลณี
63073003138 นางสาวจารุวรรณ พ�วงสกุลสุข
63073003139 นางสาวอลิษา เทพวงศ�
63073003140 นายโชคชัย พิมพ�พล
63073003141 นายศตวรรษ ดําคํา
63073003142 นายวีรพล นิลาลาด
63073003143 นางสาวบุญยากิจ กรงาม
63073003144 นางสาวธีรตี พูลพิพัฒน�
63073003145 นายสุรวุฒิ เพ็ญสุข
63073003146 นางพัชราภรณ� กลางพัฒนา
63073003147 นายศานิต จินดาสวัสด์ิ
63073003148 นางสาวภาวิณี จันทา
63073003149 นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญสินชัย
63073003150 นางสาวธารมิกา ดอกเข็ม
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63073003151 นางสาวศรัณต�ญพัชร โถทอง
63073003152 นางสาวรัชนี เขจรรักษ�
63073003153 นางสาวฤทัยทิพย� พ�ออามาตย�
63073003154 นางสาวรุ)งมณี ช)างโต
63073003155 นายศิวกร ธํามรงค�รัตน�
63073003156 นายฐิติภัทร เชิดชูความดี
63073003157 นายธนชล อาจทวีกุล
63073003158 นางสาวสงกรานต� ชัยวัน
63073003159 นางสาวมธุรี วุฒิ 

63073003160 นายศรีภูมิ เทียนทอง
63073003161 นางสาวนิตยา จันทร�สว�าง
63073003162 นางสาวจันทร�ญารัตน� สุดลํา
63073003163 นางสาวสุภาพร จันทร�กลม
63073003164 นางสาวจิรนันท� อิ่มเอก
63073003165 นางสาวอุทุมพร แสงน)อย
63073003166 นายกรวิชญ� โนยศ
63073003167 นางสาวศรัณยา ศิริวัฒนะกูล
63073003168 นางสาวนัฐนันท� หิรัญ
63073003169 นายวิทวัฒน� นิ่มนาง
63073003170 นางสาวสุภากานต� พรพิมาน
63073003171 นางสาวชนิตา เกตุมาลา
63073003172 นางสาววราภรณ� อาจห)วยแก)ว
63073003173 นายทัศนัย สังเกตุ
63073003174 นางสาวราตรี เสนาะสรรพ�
63073003175 นางสาวชลธิฌา อินทร�เจริญ
63073003176 นางสาวเบญจพร ยุคันธร
63073003177 นายนวพล รัตนไชย
63073003178 นางสาวสรภัส จิตสุข
63073003179 นายศุภกิจ ส)มเกลี้ยง
63073003180 นางสาวสุธิชา สุขศรี
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63073003181 นางสาวสุพิชญ�นันท� อังศิริ
63073003182 นางสาวชลธิรา ธนูพานทอง
63073003183 นายชวัลวิทย� แปCนดวงเนตร
63073003184 นางสาวสุนิษา รุ�งเมือง
63073003185 นางสาวสายใจ ภูมิวงค�
63073003186 นางวัชราวลี ธงไชย
63073003187 นางสาวณัฐฐา มณีโชติ
63073003188 นางชม)อย เขาจารี
63073003189 นางพิมพร การบรรจง
63073003190 นางสาวนฤมล สิงห�กุม
63073003191 นางสาวกรรณิกา จันทร�สวยดี
63073003192 นางสาวหทัยทิพย� วงศ�รัตน�
63073003193 นายธนภณ ทองชาลี
63073003194 นางสาวสุภารัตน� มณีบู�
63073003195 นางสาวนุชวรา อันธพันธ�
63073003196 นางสาวเกตุสุดา ปEญจะ
63073003197 นางสาวสุจิตตรา วรรณดี
63073003198 นางสาวอรทัย ภูชุม
63073003199 นางสาวสุกัญญา ธนีมาตย�
63073003200 นางสาวสุนิษา บานที
63073003201 นางสาวฑิฆัมพร บู�ทองจันทร�
63073003202 นางสาวณัฏฐกันต� พ่ึงพา
63073003203 นางสาวปนัดดา น)อยพานิช
63073003204 นางสาวจันทรา แก)วตา
63073003205 นางสาวสุชานันท� เปลี่ยนสินไชย
63073003206 นายนรพนธ� สวัสด์ิกิตติพงศ�
63073003207 นางสาววิลาวัลย� อินทวงษ�
63073003208 นางสาวเสาวนีย� เลขะวนิช
63073003209 นางสาวพิมพ�ชนก แก)ววังชัย
63073003210 นางสาววาสนา ดอกไม)

หน)า 107 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073003211 นางสาวพัชณี อ�อนอ)น
63073003212 นายณัฐวัฒน� เรืองดิษฐ�
63073003213 นางสาวพิชชาอร กลิ่นขจร
63073003214 นางสาวจุฑาทิพย� ฐานโอภาส
63073003215 นางสาวชนาธิป ทองเสน
63073003216 นายณัฐพงษ� ไหวดี
63073003217 นางสาวปณิชา ธนะวิชัย
63073003218 นางสาวศรัญญา รักษ�สุวรรณา
63073003219 นางสาวสุธาทิพย� ดันนอก
63073003220 นายชยากร วงค�เลียบ
63073003221 นายศุภกร วุฒินันท�สุระสิทธ์ิ
63073003222 นางรัชนีพร ซ่ือตรง
63073003223 นางสาวณัฐชยา พฤกษจํารูญ
63073003224 นางสาวอัชฌา กลิ่นนุช
63073003225 นางสาวปรางศิชนก ระงับโสตร�
63073003226 นายภูวณัฐ ณ ลําปาง
63073003227 นายวิชัย เรือศรีจันทร�
63073003228 นางสาวปาณิสรา โคตรเจริญ
63073003229 นางทัศวรรณ กุลนอก
63073003230 นางสาวสุนันทินี เสง่ียมจิตร�
63073003231 นางสาวสุชาดา ศรศรี
63073003232 นางสาวสุนิสา บุญสิน
63073003233 นางสาวมาริษา อินถนอม
63073003234 นางสาวสุกัญญา อรัณยกานนท�
63073003235 นางสาวจินดามณี มังกรงาม
63073003236 นางสาวณภาภัช นพศรี
63073003237 นางสาวนาถนภัส รุ�งเจิดฟCา
63073003238 นางสาวกนกวรรณ เตือนประโยชน�
63073003239 นางสาวเก้ือบุญ ยอดเทา
63073003240 นางสาวชฎาทิพย� บุตรนอก
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63073003241 นางสาวสุวนันท� สุขเสนา
63073003242 นายศรศักด์ิ จิตจันทร�
63073003243 นางสาวน้ําทิพย� ทองภูบาล
63073003244 นางสาวมนัสวี ชาวไร�เงิน
63073003245 นายมฆ อินทราชัย
63073003246 นางสาวอมรรัตน� คงเมือง
63073003247 นางสาวสุพิชชญา สายหล�อ
63073003248 นางสาวพิชชาพิมพ� เพ็ชรเวียง
63073003249 นายอดุลย� ชื่นขํา
63073003250 นางสาวสุชาวดี ปุยอรุณ
63073003251 นายอภินัทธ� รังษี
63073003252 นางสาวนฤภร พรหมอินทร�
63073003253 นางสาวญาณี มาตย�วังแสง
63073003254 นายเมธัส กันยาประสิทธ์ิ
63073003255 นางสาวจุฑารัตน� ทองแก)ว
63073003256 นางสาวเกวลี อําพล
63073003257 นางสาวสินีนาฎ วังคะวิง
63073003258 นางสาวสุจิตรา พรมพลเมือง
63073003259 นายศุณัฐพงศ� ไชยมนตรี
63073003260 นางสาวกัญธนภา เกิดกอบเกียรติ
63073003261 นางสาวรูไวดา ดีสะเอะ
63073003262 นางสาวชดช)อย สุธาธรรม
63073003263 นางสาวอารีรัตน� ต๊ันศิริ
63073003264 นายคณิต บุญมานะ
63073003265 นางสาววิมลมณี สงมา
63073003266 นายณัฐวัฒน� เฮงเส็ง
63073003267 นางสาวนรินทิพย� มีมุข
63073003268 นางสาวโศภิดา คล)ายหนองสรวง
63073003269 นางสาวดวงหฤทัย ประกอบแก)ว
63073003270 นางสาวรดามณี ผาติเสนะ
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63073003271 นางสาวนิภาพร สันดร
63073003272 นางสาวภัทสุดา แสงเงิน
63073003273 นางสาวประภัสสร พรศรี
63073003274 นางสาววรรณรัตน� พิมพ�แต)ม
63073003275 นายอนุวัฒน� แสงปรีชา
63073003276 นายชัชชน นิยมสมาน
63073003277 นายจุมพล วงศ�สุมาลี
63073003278 นายไกรสร ผ�องมณี
63073003279 นายธนกฤต แก)วประดับ
63073003280 นางสาวศรัณย�รัตน� บุรินทรนิตย�
63073003281 นางสาวสโรชา ทองเจือ
63073003282 นายดุสิต สีเวียง
63073003283 นางสาวธรรมสรณ� ธัญสิริกุลนันท�
63073003284 นายอนันต� เงินลาด
63073003285 นางสาวดาพร ศรีเกษ
63073003286 นางสาวเหมวรรณ หนูนุ�ม
63073003287 นางสาวปรายฟCา จันทะมนฑล
63073003288 นางสาวจิตติมา คนคล�อง
63073003289 นางสาวสกุลทิพย� วงษ�เจริญ
63073003290 นางสาวเยาวลักษณ� อยู�คง
63073003291 นางสาวเบญจมาศ วันแรก
63073003292 นายเตชธพัฒน� ทนศิริ
63073003293 สิบตํารวจโทโยธิน ประเสริฐสังข�
63073003294 นางสาวราชาวดี ศรีทิพย�
63073003295 นางสาวพิชญธิดา รอดอยู�
63073003296 นายไกรวิชญ� บัวน้ําจืด
63073003297 นางสาวสุนิสา เกิดสาลี
63073003298 นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล
63073003299 นางสาววันวิสา บรรพต
63073003300 นายพัชรพล โพกิลา
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63073003301 นางสาวชาริตา ฉัตรสว�าง
63073003302 นางสาวกาญจนาภา ดวงจันทร�ดี
63073003303 นายศิวกร ยินเยาว�
63073003304 นางสาวสุพรรษา ชูรี
63073003305 นายพินิจ ประเสริฐสังข�
63073003306 นางสาวโสภิตนลิน เอี้ยงมี
63073003307 นายอินทนนท� สีจRะแปง
63073003308 นายพีรณัฐ วิริยานันตะ
63073003309 นางสาวอรทัย วันดี
63073003310 นางสาวเยาวรินทร� ศรีภิลา
63073003311 นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ�
63073003312 นางสาวพรพิมล บุญมาก
63073003313 นายสมศักด์ิ พนมกุล
63073003314 นางสาวนันทกา สกลเกียรติ
63073003315 นางสาวธัญญาลักษ� เคนท)าว
63073003316 ว�าที่ร)อยตรีหญิงปรียาภรณ� อาบครบุรี
63073003317 นางสาวสิรินญา จิรกิตตยากร
63073003318 นางสาวนิตยา นิยมการ
63073003319 นางสาวกัญญารัตน� นิลโต
63073003320 นางสาวเกวลีกมล รัตนแสง
63073003321 นายคุตติพงศ� รุกขวัฒนกุล
63073003322 นางสาวสุธาสินี อรรคนิมาตย�
63073003323 นางสาวพนิดา ศรีสงคราม
63073003324 นางสาวพิมพ�อัปสร ทองพัด
63073003325 นางสาวขนิษฐา วงศ�โอภาศ
63073003326 นายปณตพร โสณะชัย
63073003327 นายมารุต วงค�บัง
63073003328 นายวรวิทย� สืบสิมมา
63073003329 นางสาวนันทวัน พ�วงรอด
63073003330 นางสาวปภัสราภรณ� ผลทวี
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63073003331 นางสาววิลาวัลย� บัวแย)ม
63073003332 นางสาวจุฑาทิพย� สุธรรมฤทธ์ิ
63073003333 นางสาวนูรอ หะยีเด
63073003334 นายกฤตภาส อุ�นตา
63073003335 นางสาวสรัลนุช ย้ิมจันทร�
63073003336 นางสาวนิตยา นาคอินทร�
63073003337 นางสาวรัชนีกรณ� วงศ�เทพ
63073003338 นายอภิวัฒน� ภัทรพงศ�พันธ�
63073003339 นายวรรณะ พาลี
63073003340 นายภูมิรพี พันธ�แก�นกล)า
63073003341 นางสาวอายุพร เหลืองตระกูล
63073003342 นายธราพงษ� ถนอมศักด์ิ
63073003343 นางสาวธิดารัตน� ไผ�ล)อมวงศ�
63073003344 นางสาวนวพร แก)วเพชร
63073003345 นางสาวศันสนีย� สิมุฒิ
63073003346 นางสาววิภารัตน� ชนะแก)ว
63073003347 นายเธียรยง ใจยงค�
63073003348 นางสาวศิริรักษ� สมพงษ�
63073003349 นางสาวสุดารัตน� อุดมพงษ�
63073003350 นางสาวสร)อยฤดี นามบุญ
63073003351 นางสาววลัตศกรณ� เชาวะปรีชากุล
63073003352 นางสาวกัญญา ทองเครือ
63073003353 นางสาวปEญจรัตน� จันทร�คง
63073003354 นางสาวจิรภัทร เขมกรรม
63073003355 นางสาวจุไรรัตน� คุ)มเหลือ
63073003356 นางสาวจริยา สุพรหม
63073003357 นายธีรวัฒน� ปGนทนา
63073003358 นางสาวอมรรัตน� ฉิมผกา
63073003359 นางสาวพัชรี ฉิมผกา
63073003360 นางสาวสุจิตรา อาจพินิจ
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63073003361 นางสาวอรอุมา ทองงาม
63073003362 นางสาวอรทัย ผิวเหลือง
63073003363 นางสาวอัญดามัญ เทียนรุ�งอร�าม
63073003364 นางสาวศิราพร อํานวยผล
63073003365 นายเอกรินทร� โรจน�นาวีเกษม
63073003366 นางสาวณฤดี ภูทวี
63073003367 นายชัยวัฒน� พรรณพฤกษ�
63073003368 นางสาวอินทิรา โคตฉายา
63073003369 นางสาวฐิติยา เรือนนาค
63073003370 นางสาวทิยาพร ค�าโค
63073003371 นางสาวอมราลักษณ� กระจ�างทิม
63073003372 นายฐวรพงศ� วงศ�บํารุงกิจ
63073003373 นางสาวนุจรี โลหะทัด
63073003374 นางสาวตรีนุช พงษ�สวัสด์ิ
63073003375 นางสาวทิตย�ศรา การบรรจง
63073003376 นางสาวภาวิณี เสียงประเสริฐ
63073003377 นายณัตวุฒิ อูมาร�
63073003378 นางสาวสิริวัฒนา สุระพินิจ
63073003379 นายเมธาพร ชูเทียน
63073003380 นายแก�นนภา มะโนมัย
63073003381 นางสาวอัญชนา พันธุ�อยู�
63073003382 นายกันต� เตจRะ
63073003383 นางสาวอาริญา จารุธงชัย
63073003384 นายจักรายุทธ บุตรอินทร�
63073003385 นางสาวมัลลิกา วิชชาตานนท�
63073003386 นางสาวภัทธิรา ศรีโสภา
63073003387 นายชรินทร� เพียงไธสง
63073003388 นางสาวเพ็ญพัฒน� สมใจ
63073003389 นางสาวสุภารัตน� ทะรุนรัมย�
63073003390 นายศิริพงศ� แกมขุนทด
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63073003391 นางสาวสุพิญญา แพงไข�สอน
63073003392 นางสาววิจิตรา หน�อคําหล)า
63073003393 นางสาวอัจฉรา บุญช�วยเหลือ
63073003394 นายศุภวิชญ� เทพประเสริฐ
63073003395 นางสาวพรรณราย ย่ิงอมรพงศ�
63073003396 นางสาวสุนิสา องอาจ
63073003397 นายเกียรติยศ ศรีเข)ม
63073003398 นางสาวสมฤทัย ชลปรีชา
63073003399 นางสาววรรญา ชุ�มถวิล
63073003400 นางสาวลลิตวดี เพียวอยู�
63073003401 นายธวัชชัย ชมภูมาตรย�
63073003402 นางสาวเพ็ญพักตร� คําไล)
63073003403 นายธวัชชัย สุดใจ
63073003404 นางสาวพีระณี ศรีจําปา
63073003405 นายนุกูลกิจ มากจันทร�
63073003406 นางสาวอรสา วงศ�รักษา
63073003407 นางสาวทรทิพย� พลายงาม
63073003408 นางสาวกนกวรรณ บุระคํา
63073003409 นายวรากร การะหงษ�
63073003410 นางสาวธิติมา อิ๊ดเหล็ง
63073003411 นางสาวนันทภัค สาพา
63073003412 นางสาวเพ็ญทิพ พ่ึงพวก
63073003413 นางสาวธาราทิพย� ราชยะ
63073003414 นายทศภักด์ิ บัณฑิต
63073003415 นางสาวษมล วงษาสน
63073003416 นายเอกพันธ� วนิชอนันต�
63073003417 นางนันทภัค หัตถแพทย�
63073003418 นางสาวสุณิสา ทําจะดี
63073003419 นางสาวมานิตา จีนาฟู
63073003420 นางสาวพรพิมล สอนกมล
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63073003421 นางสาวศศิประภา วรรณพันธ�
63073003422 นางสาวภาวิกา จันน้ําท�วม
63073003423 นายอดิศักด์ิ คงตุก
63073003424 นางสาวนันทิยา เฉยกลาง
63073003425 นายศรัณยู จักรกระโทก
63073003426 นางสาวขวัญหิรัญ รุ�งเรือง
63073003427 นางสาวประภาสิริ ชัยศักด์ิประเสริฐ
63073003428 นายมงคล ชวนชื่น
63073003429 นางสาวสุดารัตน� สิงห�ดํา
63073003430 นางสาวกุสุมา บัวพันธ�
63073003431 นางสาวพักตร�ทิวา คนสูง
63073003432 นางสาวแก)วกาญจน� ผิวแดง
63073003433 นางสาวสุภัทรา ศรีสวัสด์ิ
63073003434 นายเผ�าไท ไทยงาม
63073003435 นางสาวจิราวรรณ อินทรารักษ�
63073003436 นางสาวพรเพ็ญ สืบปSวน
63073003437 นายวัธนะ แซ�ว�าง
63073003438 นางสาวพันธุ�ทิพย� มานะกิจ
63073003439 นางสาวศวิตา แวหะมะ
63073003440 นายธนพล สายบัว
63073003441 นางสาวกัญญาณัฐ บุญมี
63073003442 นางสาวสมคิด คําดี
63073003443 นางสาวธนัชญา กระแสร�ชล
63073003444 นางสาวณพัฐอร สุขอุดม
63073003445 นายวรทัด พรสุขสมบูรณ�
63073003446 นางสาวนัชชามล แสงสุข
63073003447 นางสาวกฃกร ใยสําลี
63073003448 นางสาวณัชยาดา แจ)งจํารัส
63073003449 นางสาวศรัญญา ร)อยพิลา
63073003450 นางสาววันทนา นนทะการ
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63073003451 นายพงศกร ยอดฉัตร
63073003452 นางสาวกฤตยา สันติพิทักษ�
63073003453 นายวีรพล จันทร�ภักด์ิ
63073003454 นายสงกรานต� ร)อยลา
63073003455 นางสาวสุนีย� เชิดชัยสถาพร
63073003456 นางสาวนีรนาท สันติธารากุล
63073003457 นางสาวสุนันทกานต� ตัณนิติศุภวงษ�
63073003458 นางสาวภาวินี สุวรรณวัฒนากุล
63073003459 นางสาวปวีณา มะลิมาตย�
63073003460 นางสาวพิกุลแก)ว คําแสน
63073003461 นางสาวชลรัตน�ดา แสงชัย
63073003462 นายธนกร รัตนวิจิตร
63073003463 นางสาวมณีรัตน� แก)วมี
63073003464 นางสาวชนากานต� ทําเนาว�
63073003465 นายชญารัฐ วิลัยรัตน�
63073003466 นางสาวพิชญา มาละอินทร�
63073003467 นายอนิรุทธ์ิ ตะกรุมวงค�
63073003468 นางสาวอภิรพร ยืนยง
63073003469 นางสาวอรนุช ผ�องภิญโญ
63073003470 นางสาวอติกานต� บูรณะจันทร�
63073003471 ว�าอรอนงค� หอระเวก
63073003472 นางสาวปGยาพัชร นิลนารถ
63073003473 นางสาวมณิสรา ชาติกุล
63073003474 นายถิรศักด์ิ จันทร�นิ่ม
63073003475 นางสาวหทัยชนก ทองเหมือน
63073003476 นางสาวสุทธิดา เจียมสันเทียะ
63073003477 นางสาวสุนิศา กรเวช
63073003478 นายธนวัฒน� คํามูล
63073003479 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เจริญ
63073003480 นางสาวปรัชญามาศ ไชยโย
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63073003481 นายภัทรทิพย� ทองแซม
63073003482 นางสาวอาสยา โรจน�จํานงค�
63073003483 นางสาวพลอยไพลิน ประกิจ
63073003484 นายสราวุธ กวีวัชรวรรณ
63073003485 นางสาวอรรชกา อินตRะแก)ว
63073003486 นายสินพงศ� อภิญ
63073003487 นางสาวนภาพร พันกะจัด
63073003488 นางสาวสมฤดี ศิริเกตุ
63073003489 นางสาวสโรชินี แสนดวงใจ
63073003490 นางสาวชาลินี อยู�ยงศิลปP
63073003491 นางสาวเมทินี ประภาวรางศักด์ิ
63073003492 นางสาวสริญญา หนูสู
63073003493 นางสาวฐิตาภรณ� ศิลปขวัญชัย
63073003494 นางสาวภควดี เอกัคคตาจิต
63073003495 นางสาววิมลรัตน� บุตรดี
63073003496 นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลย�ศิลปP
63073003497 นายอัษฎากร ถาวรวิสิทธ์ิ
63073003498 นางสาวอัจฉราภรณ� จินะการ
63073003499 นายสิริราช สุริยะ
63073003500 นายชาคริต รู)ทัน
63073003501 นายไวภพ บูรณะพล
63073003502 นางสาวณัฐวดี สุขแก)ว
63073003503 นางสาวประกายดาว วิชัยกําจร
63073003504 นายณัฐภูมิ พิมศร
63073003505 นายสรวิชญ� ฝEiนคําอ)าย
63073003506 นายสังเกต ศรีษะสังข�
63073003507 นางสาวกัณฐิกา อุ�นมาก
63073003508 นางสาวหนึ่งฤทัย ภู�ทับทิม
63073003509 นายคฑาธร เนินวิเชียร
63073003510 นายจักรี เปBOยมธรรม

หน)า 117 จาก 885               
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63073003511 นายเอกชัย สายกระสุน
63073003512 นายมหิธร ศรีผุย
63073003513 นายธีรนาถ อุปโคต
63073003514 นางสาวสิริกันยา สีอุดร
63073003515 นางสาวศรัณย�รัฐ บุตรงาม
63073003516 นายวิวัฒน� ขําคง
63073003517 นางสาวกนกวรรณ ชอบธรรม
63073003518 นางสาวธนัชพร สุริโย
63073003519 นางเสาวรส ยศสุตัน
63073003520 นางสาวชไมพร เงินประเสริฐ
63073003521 นางสาวณัฐรินีย� แพรศรี
63073003522 นางสาวศิริลักษณ� ศิลปสังข�เลิศ
63073003523 นายธนกฤต ถวาย
63073003524 นางสาวกมลวรรณ กลําพบุตร
63073003525 นายประภาส ชาติไธสง
63073003526 นางสาวก่ิงโพยม พวงพันธ�
63073003527 นางสาวธนัชญา ยืนม่ัน
63073003528 นางสาวเมธ�วดี กินขุนทด
63073003529 นายเทพพิทักษ� หันกลาง
63073003530 นางสาวอิศรา แซ�อั๊ง
63073003531 นางสาวบุณยานุช ชื่นชยานันทกุล
63073003532 นางสาวอรัชพร อังควานิช
63073003533 นางสาวฐิติรัตน� รัตนไสววงศ�
63073003534 นายเกียรติศักด์ิ เขียนวงษ�
63073003535 นางสาวกานต�มณี จึงสงวนสิทธ์ิ
63073003536 นายกฤตภาส ชุติดาราลักษณ�
63073003537 นางสาวปริยาภรณ� ศรียงยศ
63073003538 นางสาวภาวิณี วงษ�ธิ
63073003539 นางสาวมณฑกาญน� สมคะเนย�
63073003540 นายบัณฑิต หนองบัว
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63073003541 นางสาวพรรณวัลย� ทองอินทร�
63073003542 นายนภัสรพี นาส)มกบ
63073003543 นางสาวจันทรกานต� ทมะนันต� 
63073003544 นางสาวอรุณี วงเวียน
63073003545 นางสาวพัชรินทร� ปรีดาวัลย�
63073003546 นางสาวธิดารัตน� บรรพชาติ
63073003547 นางสาววรัญญา อุ�นโสดา
63073003548 นางสาวรัตนา สิงห�บริคัน
63073003549 นายอํานาจ ดวงสวัสด์ิ
63073003550 นายอับดุลเลาะมาน หะมะ
63073003551 นางสาวรัตนา พันธ�มะลี
63073003552 นางสาวบุญฑริกา แก)วคํา
63073003553 นายสุทธิวัฒน� คงทรัพย�
63073003554 นายธีรพงษ� อิ่มโภชน�
63073003555 นายณัฐวุฒิ เก)าเอี้ยน
63073003556 นางสาวรัชนก วรรณวงษ�
63073003557 นางสาวสุพรรษา พันธุ�พฤกษ�
63073003558 นางสาวเมธิกา เก๋ียนคํา
63073003559 นายราเชนทร� คําผ�อง
63073003560 นางสาวเบญจวรรณ ธุระพ�อค)า
63073003561 นายมานัสชัย ทําเนียบ
63073003562 นางสาวชลธิชา ฉิมอ)อย
63073003563 นางสาววาสนา ดีโรจนวงศ�
63073003564 นางสาวกุศล ชูศรี
63073003565 นางสาววิภาวดี พงษ�พันธ�
63073003566 นางสาวพิลัยพร แข็งแรง
63073003567 นางสาวพรพิตรา ยาใจ
63073003568 นางสาวอําภา คัชมาตย�
63073003569 นางสาวศิรดา ไกรสวัสด์ิ
63073003570 นางสาววาสนา บุญทอง
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63073003571 นายวัชระพล ขันเดช
63073003572 นางสาวธิติศิริ อิ่มสมบัติ
63073003573 นางสาวพิมสุดา นาคเอก
63073003574 นางสาวสมฤทัย คชลัย
63073003575 นางสาวอักษราภัค พิพัฒนานุกูล
63073003576 นายรณชัย คําน้ําปาด
63073003577 นายอนุสิทธ์ิ สว�างแก)ว
63073003578 นางสาวนิลาวัลย� รุ�งเรืองชัย
63073003579 นางสาวพรปวีณ� สลีแดง
63073003580 นางสาวทิพวรรณ สิมพันธุ�
63073003581 นางสาวพันทิพา คงนวล
63073003582 นายกรวิทย� โฉมงาม
63073003583 นายภูมิ พัฒนแช�ม
63073003584 นางสาววิราวรรณ บุตรสาลี
63073003585 นางสาววรรษชล สุนทร
63073003586 นางสาวสุจิตรา แก)วทวี
63073003587 นางสาววรีรัตน� นมัสการ
63073003588 นางสาวธัญวรัตม� สังขวิจิตร
63073003589 นางสาวสุดารัตน� อายุเจริญ
63073003590 นางสาวศลิษา คิดรอบ
63073003591 นายสุจิต สว�างเนตร
63073003592 นายธนดล เจ)งวัฒนพงศ�
63073003593 นายกรณกฤติ ทองเนื้อแปด
63073003594 นางสาววัลยา ทับจีน
63073003595 นางสาวกาญจนา คะณะนา
63073003596 นางสาวพิมพ�วิภา ประทุม
63073003597 นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ
63073003598 นายทศพล เง้ือมผา
63073003599 นางสาวธัณสุดา วงค�วิริยะ
63073003600 นายเฉลิมพล พังแสงสุ
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63073003601 ว�าที่ร)อยตรีปEณณวิชญ� คมคาย
63073003602 นางสาวจุฑามาศ ด)วงชู
63073003603 นางสาวศันสนีญ� วิมลรัตน�
63073003604 นางสาวอินทิรา มณีวรรณ�
63073003605 นางสาวอมรรัตน� ใจบุญ
63073003606 นางสาวณัฏฐชา สิงหา
63073003607 นางสาวแสงอรุณ รัตนผล
63073003608 นางสาวสมมนัส เจริญกุล
63073003609 นางสาวลักษมีกานต� เรืองศิลปP
63073003610 นายอนันต� ฉาบฉวย
63073003611 นางสาวอริษา ขุนพรม
63073003612 นางสาวดวงกมล การุณจิตต�
63073003613 นายนัธทวัฒน� ชมเชย
63073003614 นางอรุณี ใจแก)ว
63073003615 นายอนุพงษ� อินทร�พุ�ม
63073003616 นางสาวหทัยรัตน� เหลืองผดุง
63073003617 นางสาวกนกรัตน� เบญจมาศ
63073003618 นางสาวสุมิตรา ปราณนัทธี
63073003619 นางสาวณรัณธญาณ� วรานัทธนันทน�
63073003620 นางสาวตริตาภรณ� ไทยนุกูล
63073003621 นางสาวนภัสสร รักกลิ่น
63073003622 นางสาวจิตรกัญญา วงค�เทียมใจ
63073003623 นายจักรี ปรางค�ชัยกุล
63073003624 นางสาวปาริชาติ ไชยสาร
63073003625 นายมนัสนันท� ฉัตราภิรัตน�
63073003626 นางสาวหทัยรัตน� ทองบ�อ
63073003627 นางสาวศรสวรรค� พรมหม่ืนไวย�
63073003628 นายธีมากร มาตรกําจร
63073003629 นายอัครฤดี บุญอาสา
63073003630 นางสาววรรณพร แย)มงามเหลือ
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63073003631 นายไพบูลย� อภิปEญญาวรกุล
63073003632 นายพลชัย ชัยสีธิ
63073003633 นางสาวกนกวรรณ เย็นแม)น
63073003634 นางสาววิภาดา มีประเสริฐ
63073003635 นางสาวอาภัสรา ซ�งสกุลไพศาล
63073003636 นางสาวสิริจันทร� พรหมพิทักษ�
63073003637 นางสาวจุติพร แสนยามาศ
63073003638 นางสาวกมลชนก บุญธรรมมี
63073003639 นางสาวพรนิภา เดชศึกศักด์ิ
63073003640 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุรีรัตน� วงศ�แพง
63073003641 นางสาวสุวิมล อาบตาล
63073003642 นางสาวอัสม�า เจRะด๊ิ
63073003643 สิบเอกวรวัฒน� มาตรังศรี
63073003644 นางสาวภรณ�พรรณ ยุระเทศ
63073003645 นางสาวผกามาศ บุญเกิดแก)วมณี
63073003646 นางสาวอัญธิกา ชัยสุวรรณ�
63073003647 นางสาวนิศารัตน� คําสุข
63073003648 นางสาวสุภาวะดี กอฝEiน
63073003649 นางสาวณัฐริกา บัวทรายคํา
63073003650 นางสาวสิริลักษณ� ยุเจริญ
63073003651 นายณัฐมงคล ปEญญาวิบูลย�
63073003652 นางสาวเมวดี สารคม
63073003653 นายพงศกร วงษ�พานิช
63073003654 นายภัชราพร ไหลสุพรรณวงศ�
63073003655 นางสาวพรพิมล วงค�ชัย
63073003656 นางสาวกมลพรรณ ธาตุทําเล
63073003657 นางลัดดา ร�มภัย
63073003658 นางสาวสุรีพร ฮามคําไพ
63073003659 นางสาวเจนจิรา มะโนศรี
63073003660 นางสาววรรณา ก�อแก)ว
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63073003661 นางสาวภิญญาพัชญ� ศิริวรรณ
63073003662 นายฉัตรเฉลิม เสืออยู�
63073003663 นางสาวอุมาภรณ� เพชรดี
63073003664 นายธีร�ธวัช พิพัฒน�เศวต
63073003665 นายกิตติพงษ� บิดร
63073003666 นางสาวสุมิตตา ยอดนุ�น
63073003667 นายเอกชัย ทองปอน
63073003668 นางสาวอุทุมพร น)อยเรือน
63073003669 นางสาวอรวรรณ ชวนชิด
63073003670 นายกิตติชาติ บุตรทอง
63073003671 นางสาวศศิธร คุณเงิน
63073003672 นางสาวเจษฎาภรณ� ก)อนคําบา
63073003673 นางสาวหทัยชนก ภู�สุวรรณ
63073003674 นางสาวนริศรา แสนเจริญสุข
63073003675 นางสาววราภรณ� ภูหนู
63073003676 นางสาวญาธิป โอมาก
63073003677 นางสาววิราวรรณ ธรรมษา
63073003678 นางสาวสุพัตรา ไชทักษิณ
63073003679 นางสาวพิมพ�นิภา พูลสวัสด์ิ
63073003680 นางสาวรสมน นิยมวงศ�
63073003681 นางสาวพิมชนก วังหอม
63073003682 นางจิราพร บุตรอุดม
63073003683 นางสาวจงจิUตต� ไวยกูล
63073003684 นายกฤตกวินท� นิลพันธุ�
63073003685 นายณชพล มนเทียน
63073003686 นายฉัตรวิชญ� ยามานนท�
63073003687 นางสาวโชติลักษณ� หาระคุโน
63073003688 นางสาวสมลักษณ� แจ�มโฉม
63073003689 นางสาววรรณิภา อนุรักษ�สถาพร
63073003690 นางสาวธัญลักษณ� คําพิระแปง
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63073003691 นางสาวณัฐณิชา บุญช�วย
63073003692 นางสาวศิริลักษณ� เสมอใจ
63073003693 นางสาวสุจิตรา ผูกม่ัน
63073003694 นางสาวดารณี กรกําแหง
63073003695 นางสาวธิดารัตน� รัตนวงษ�
63073003696 นายสุเมธ วิสุทธิวรรณ
63073003697 นางสาวกานต�พิชชา พรหมศิริ
63073003698 นายอนุพงศ� สอนแก)ว
63073003699 นายคุณากร จํานงกิจ
63073003700 นางสาวจิราพร ภาษี
63073003701 นางสาวพัชราภรณ� แสนพัน
63073003702 นางสาวภิรญา พูลมา
63073003703 นายนพเก)า วาจันทร�
63073003704 นางสาวนรภัทร เถ่ือนกลีบ
63073003705 นางสาวโสภิดา พูลสวัสด์ิ
63073003706 นางสาวกันธิชา มีมาก
63073003707 นายฤทธิเดช คันธา
63073003708 ว�าที่ร)อยตรีหญิงณัชฌา ประธานราษฎร�
63073003709 นายธีระพงษ� ประดิษฐ
63073003710 นายเกริกเกียรติ สุพรรณธมานนท�
63073003711 นางสาวนิภา ชอบบุญ
63073003712 นายธีระวุฒิ ไชยวงค�
63073003713 นางสาวลักษิกา เต็งประภา
63073003714 นางสาวณฐิฎา ศรีจันทร�
63073003715 นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ
63073003716 นายพงศกร จันทโร
63073003717 นางสาวอัยรินทร� อินทร�แก)ว
63073003718 นายกิตติภูมิ เพ็ชรทิพย�
63073003719 นางสาวอรุชา วัฒนา
63073003720 นางสาวศุภกานต� ลู�ตาม
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63073003721 นางสาววิจิตรา นิลเดช
63073003722 นางสาวสุธิดา ประคองจิตร
63073003723 นางสาวนันทิมา เดชวิชิต
63073003724 นายเกียรติยศ พยุงวงษ�
63073003725 นายวรสรณ� สกลภิญโญ
63073003726 นางสาวพัชสนันณ� เดชปรีชาวงศ�
63073003727 นางสาวจิราภรณ� คงมีสุข
63073003728 นางสาวจิรภา คลังแสง
63073003729 นางสาวปฐมาวดี ปุCมสระเกษ
63073003730 นายสันติสุข คงพิรัตน�
63073003731 นางสาวจิรUัฐตินันท� เพ่ิมเติม
63073003732 นายสันธมณ ปEญโญ
63073003733 นายภูริพันธ� มยุรา
63073003734 นางสาวกันต�ฤทัย ไชโย
63073003735 นางสาวอริสรา คํารินทร�
63073003736 นายวิรัตน� ศิริบุรี
63073003737 นางสาวอาทิตยา เปรมปรี
63073003738 นางสาวกัญญาวีร� ศรีวิชัย
63073003739 นางสาวปรียาพร พุทธจอก
63073003740 นายธรรมรัตน� เหลาคม
63073003741 นายเฉลิมฤทธ์ิ ข)ามสมุทร
63073003742 นางสาวประภาวรรณ ประยงค�สุข
63073003743 นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ�
63073003744 นางสาวสุชัญญา คําสุข
63073003745 นางสาวรัชนกพร จําปาแก)ว
63073003746 นางสาวละอองดาว เคนโสภา
63073003747 นายภานุพงศ� ชัยประเศียร
63073003748 นางสาวกัญญพัชร ศรีรัตนพันธ�
63073003749 นางสาวอริศรา ตาลไธสง
63073003750 นายธนวุฒิ ชิตวิเศษ
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63073003751 นายวรรณลภย� ทองอ�วมใหญ�
63073003752 นางสาวกฤตาภา มหาผลศิริกุล
63073003753 นายณัฐวุฒิ สิงห�เขียว
63073003754 นางสาวจีรวรรณ เรืองศรี
63073003755 นางสาวอารียา เนตรแสงศรี
63073003756 นายกฤษฎา พรมไว
63073003757 นางสาวพรนภา เพชรวิเศษ
63073003758 นางสาวอภิสรา ปาณัษเฐียร
63073003759 นางสาวสุวิมล พงษ�วัน
63073003760 นางสาวจีรพรรณ พริ้งเพราะ
63073003761 นางสาวสิราวรรณ พันธ�เพชร
63073003762 นางสาวญาณี ดีนอก
63073003763 นายเสถียรพงษ� ทิพย�เนตร
63073003764 นางสาวณัฐฐาพร บุญล)น
63073003765 นางสาวกัญญา แก)วใจใหญ�
63073003766 นางสาวชนิสรา กัลยาโพธ์ิ
63073003767 นางสาวทิฆัมพร วันทวงศ�
63073003768 นางสาวเอื้องทิพย� ศิริโวหาร
63073003769 นายสิงหา ฉัยยา
63073003770 นางธนัตติยา ทําไธสง
63073003771 นางสาวเพ็ชรรัตน� แว�วเสียง
63073003772 นางสาวปรางทิพย� พัฒนะพรหมมาส
63073003773 นางสาวณพัทธ�ชนก ศิริสร)างสุข
63073003774 นางสาวสตรีรัตน� ศิริรักษ�
63073003775 นางสาวสุนทรีรัตน� อุส�าห�ดี
63073003776 นายกิตติพันธุ� พันธุ�นาค
63073003777 นายพีรพงศ� ฟEกทอง
63073003778 นางสาวอาจรีย� ธัญเหม
63073003779 นางสาววรรณวิสา อุทรังษ�
63073003780 นางสาวภานุมาส ยะสะวุฒิ
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63073003781 นางสาวลลนา ปGงเมือง
63073003782 นางสาวปนัฎฐา เดชเดชา
63073003783 นายปวรุฒม� ทัศวิล
63073003784 นางสาวสุดารัตน� การก่ิงไพร
63073003785 นายทวีศักด์ิ ทุนมาก
63073003786 นางสาวรัชนีกร ภูคะฮาต
63073003787 นายศุภมงคล โพธ์ิงาม
63073003788 นางสาวสุภาภรณ� กุลพลเมือง
63073003789 นายจักรพงษ� หงษ�สาคร
63073003790 นางสาวกมลวรรณ โตทอง
63073003791 นายราชพร แพรกม�วง
63073003792 นางสาวกานติมา ชุ�มเย็น
63073003793 นางสาวพจนา พุกรอด
63073003794 นางสาวสาลิณี คําสวรรค�
63073003795 นางสาวมณีรัตน� ใจดี
63073003796 นางสาวภารดี รวีวัฒนการ
63073003797 นางสาวพรพิมล กันยะ
63073003798 นางสาวอธิติญา รักษาภักดี
63073003799 นายศิริพงษ� สอนธรรม
63073003800 นางสาวเขมณัฏฐ� สวัสด์ิผล
63073003801 นางสาวนันทิกา ทองมูล
63073003802 นางสาวจิราภรณ� กาต๊ิบ
63073003803 นางสาวดวงมณี ดาผา
63073003804 นางสุดารัตน� พุ�มพวง
63073003805 นางสาวสุรัสวดี วาจันทร�
63073003806 นางสาวสายใจ สร)อยสมยา
63073003807 นางสาวธัชพรรณ หอมสวัสด์ิ
63073003808 นางสาวเจนจิรา ทิพนนท�
63073003809 นายนรา จันทร�แก)ว
63073003810 นายอภิชาติ มหานาม
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63073003811 นายกิตติพงศ� จูแจ�มแจ)ง
63073003812 นางสาวพัชรา พันธุ�สง�า
63073003813 นางสาวกนกวรรณ คํานันดา
63073003814 นางสาวสิรินภา พุ�มดารา
63073003815 นางสาวพรพิมล มุกขุนทด
63073003816 นางสาวณิชกุล เดชดอน
63073003817 นายณัฏฐ� บัวบาน
63073003818 นางสาวรจนา พูนศรี
63073003819 นางสาววิเภา กองกาย
63073003820 นายธงชัย นานิล
63073003821 นางสาวบุรัสกร เสถียรเขต
63073003822 นางสาววันเพ็ญ อินเต)
63073003823 นางสาวทิพยรัตน� ประพันธ� พจน�
63073003824 นางสาวจิราภรณ� ย้ิมยวน
63073003825 นางสาวจุฑารัตน� จุลทอง
63073003826 นายพลวัต พรมวงษ�ปCอ
63073003827 นางสาวอภิสรา พ่ึงเจียม
63073003828 นางสาวสุพัตรา อาจทํา
63073003829 นางสาวกาญจนา ศรีเปBย
63073003830 นางสาวฐิติมา กําลังทวี
63073003831 นายเสฎฐวุฒิ อมรชีวิน
63073003832 นางสาววริศรา บุดดีเหมือน
63073003833 นางสาวสุภัชธีญา ส�งเสริม
63073003834 นางสาวสุชัญญา ปรีชาวิทย�
63073003835 นายนัธทวัฒน� โสภณเศวตศิลปP
63073003836 นายวรุต ครุฑพันธ�
63073003837 นางสาวชลลดา พูลเปBOยม
63073003838 นายศุภณัฐ ชวนะศักดิU
63073003839 นางสาวศิริรัตน� เข็มสุวรรณ
63073003840 นางสาวปรัศนีย� เก้ือทองสั้น
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63073003841 นางสาวพัชรี ไชยเมืองชื่น
63073003842 นางสาวชนกพร สุวรรณธนโชติ
63073003843 นายจิรศักด์ิ พันธุโพธ์ิ
63073003844 นางสาวสุพัตรา ทาระเนตร
63073003845 นางสาวสุขฤดี ถ่ินสพุง
63073003846 ว�าที่ร)อยตรีหญิงบุษบา สุนันท�
63073003847 นางสาวสุนิตรา พันตารัก
63073003848 นายธีรเดช แก)วใส
63073003849 นายเอกวัฒน� ดุรงค�พันธุ�
63073003850 นางสาวนารินทร� มีลาภ
63073003851 นางสาวอารยา แก)วซุย
63073003852 นายจีราพงษ� ไชยศรี
63073003853 นางสาวมณีรัตน� คําส�าง
63073003854 นางสาวจิราวรรณ เจริญคลัง
63073003855 นางสาวปวีณ�นุช มีอํานาจ
63073003856 นางสาวเรวดี ด)วงทอง
63073003857 นางสาวสุพีชา รักฉายา
63073003858 นางสาวรุ�งรัตน� กุลมาศ
63073003859 นางสาวสุภิญญา สําเนียง
63073003860 นายนนธกันย� จันทรานุวัฒน�
63073003861 นางสาวนัจนันท� ใจศรี
63073003862 นางสาวนพวรรณ� เชื้อแดง
63073003863 นางสาวศุภสุตา หิรัญสาย
63073003864 นางสาววรัญญา อยู�แพ
63073003865 นางสาวบุญธิดา จ�าพล
63073003866 นายชนินทร� ประเสริฐเชื้อ
63073003867 นางสาวธิดาเทพ ปราบภัย
63073003868 นางสาวอรุณประไพ แก)วจันดา
63073003869 นายกฤษฎา จําเนียรทรัพย�
63073003870 นางสาวกัญญาภัทร ธัญญาอภิโชติ
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63073003871 นายฤทธิเกียรติ เตชะ
63073003872 ส.ต.ต.หญิงลภัสรดา เมืองใย
63073003873 นายพงศ�ภูวิศ พันชูกลาง
63073003874 นายนริศ มุ�งเติมกลาง
63073003875 นายภูมิภัส เกิดสมุทร
63073003876 นางสาวรุ�งทิวา ปาลี
63073003877 นายจักรพันธ� จันเขตร
63073003878 นางสาวธนัญรัตน� ไกรจริยานุสวัสด์ิ
63073003879 นายกิตติวัฒน� แสนศรี
63073003880 นางสาวญาณิศา ลันขุนทด
63073003881 นางสาวธีรนุท ตันหยง
63073003882 นางสาวฉัตรสุดา เจษฎาทิพย�
63073003883 นางสาวราตรี จันทภักด์ิ
63073003884 นางสาวตรีลักษณ� หมีอินทร�
63073003885 นางสาวดวงกมล กุยแก)ว
63073003886 นางสาววิภา จันทร�นิล
63073003887 นายก)องเกียรติ พูลประสาร
63073003888 นายพิชิต คําเฟdiอย
63073003889 นายพลวิทย� ซุ�นเส)ง
63073003890 นางสาวณพัฐอร ใจบุญ
63073003891 นายคมสัน นิ่มนวล
63073003892 นางสาวมธุรส อุปEญญ�
63073003893 นางสาวมัดฉา ทองดี
63073003894 นายวิรวัฒน� ฉัตรวิโรจน�
63073003895 นางสาวธิตาพร เงินยวง
63073003896 นางสาวดวงมณี ภูมิหาทอง
63073003897 นางสาวปาณิสรา ทองหวาน
63073003898 นางสาวสุทิสา เรียบสันเทียะ
63073003899 นางสาวชนัญชิดา จอมยอดแก)ว
63073003900 นางสาวสุนิษา บุญดีมาก
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63073003901 นายวัชระ จันไทย
63073003902 นายนพเก)า แบบแผน
63073003903 นางสาวขนกรัตน� แสงพรม
63073003904 นางสาวขนิษฐา หาญเพชร
63073003905 นางสาวอิสรา เจRะเมRาะ
63073003906 นางสาวขนิษฐา ยินดี
63073003907 นายบุญรัตน� รัตนะรัต
63073003908 นายอภิสิทธ์ิ พันธุ�หอ
63073003909 นางสาวกฤติยาภรณ� เกิดผล
63073003910 นางสาวไพรินทร� สมเพ็ชร�
63073003911 นางสาวพัชริดา สุขมาก
63073003912 นายยุทธพล กุลสากล
63073003913 นายกล)าณรงค� บุญธรรม
63073003914 นางสาววรรวิษา ง้ิวลาย
63073003915 นางสาวจงรักษ� บุญโยประการ
63073003916 นายขวัญชัย โรคน)อย
63073003917 นางสาววรัญญา เงาะหวาน
63073003918 นางสาววันเพ็ญ มูลปาก
63073003919 นางสาวธัญชนก จิตอารี
63073003920 นางสาวสิริยากร ปรุงนิยม
63073003921 นายบดินทร� บุตตะโยธี
63073003922 นางสาวณัฐนรี พรคําพลอย
63073003923 นางสาวนิวพร แดงอําพันธ�
63073003924 นางสาวสร)อยสุดา ศิริแสงน้ําเพ็ชร�
63073003925 นายวิษณุรักษ� สิงห�ทอง
63073003926 นายพีระพล ศรีวิชา
63073003927 นายชัชวาล โพธ์ิประเสริฐ
63073003928 นางสาวปEญจลักษณ� ยารังษี
63073003929 นางสาวสุนทรีลักษณ� ไพศาล
63073003930 นายพงศธร ตันฮะ
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63073003931 นางสาวพัทธนัฏฐ�ศรณ� บุญเต็ม
63073003932 นางสาววิภาวรรณ เวียงวิเศษ
63073003933 นายธนพงศ� มาตบัณดิษฐ
63073003934 นายภานุเดช กุลวงษา
63073003935 นางสาวศิริลักษณ� สาแฉล)ม
63073003936 นางสาวก่ิงแก)ว ทนุการ
63073003937 นางสาวขนิษฐา วิญXูนันทกุล
63073003938 นายจอมพล ตะเภาลอย
63073003939 นางสาววิมลรัตน� พงษ�หัสบรรณ�
63073003940 นางสาววิลาวัลย� อินทสุวรรณ
63073003941 นางสาวชลิตา พ่ึงทอง
63073003942 นางสาวณัฐพัชร จรัล
63073003943 นายเอกราช บุตรพรหม
63073003944 นายธนาธิป ภูดีทิพย�
63073003945 นางสาวณฐมน รัตนวรากูล
63073003946 นางสาวธนพร เกษรทอง
63073003947 นายณภัทร สุขพลับพลา
63073003948 นางสาวยุพา บรรดาศักด์ิ
63073003949 นางสาวอัฉราภรณ� คํามุลศรี
63073003950 นางสาวทัศนีย� จันทร�โพธ์ิทอง
63073003951 นางสาวจุฑาทิพย� จริยาเอกภาส
63073003952 นางสาวศศินันท� ภัทรปGยวัฒน� 
63073003953 นางสาวปGยาภรณ� สาคร
63073003954 นางสาวสุดารัตน� นะภิใจ
63073003955 นางสาวจินดารัตน� มารมย�
63073003956 นายยุทธนา จันทะนะ
63073003957 นายณัฐภาส ทองมาก
63073003958 นางสาววิลาสินี ตRะแสง
63073003959 นางสาวอัญชลี เพาะปลูก
63073003960 นางสาวพัชรพร สุเมธา
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63073003961 นางนาฏยา พนุมรัมย�
63073003962 นางสาววันวิสา ก)องเมือง
63073003963 นางสาวนุชจรี รอดทอง
63073003964 นางสาววงเดือน เกตุสันเทียะ
63073003965 นางสาวมินตรา พร)อมพรรค
63073003966 นางสาวชนารัตน� ศรียากุล
63073003967 นางสาวพรพิมล วงษ�คําจันทร�
63073003968 นางสาวรุจิรดา จัตตุวงษ�
63073003969 นางสาวมัลริกา ปะนาราช
63073003970 นางสาวชนกนันท� มากศิริ
63073003971 นางสาวมณีรัตน� คองพวก
63073003972 นายกิตติศักด์ิ บุศย�สะสม
63073003973 นางสาวปาริฉัตร แก)วชนะ
63073003974 นายเศรษฐสรร ไทยเจริญ
63073003975 นางสาวนริศรา โกสิน
63073003976 นางพิมพิไล เปBiยอุRด
63073003977 นางสาวรติกาล จํานงการ
63073003978 นางสาวภานุมาส ชํานาญ
63073003979 นายสิรภูมิ คีรีเลิศ
63073003980 นางสาวสุทธิดา แก)วอําไพ
63073003981 นายฉันท� ประเสริฐจิตต�
63073003982 นางสาวจิดาภา บัวเผื่อน
63073003983 นางสาวกมลวรรณ รอบแคว)น
63073003984 นางสาววรรณิศา ผ�านสกุล
63073003985 นางสาวณัฐวรา วิชัยปGง
63073003986 นางสาวปาริมา เสมอทรัพย�
63073003987 นางสาวอรอุมา ใจบรรเจิด
63073003988 นางสาวสุนันทา สุพร
63073003989 นางสาวปาริชาติ แสงน้ําปาด
63073003990 นางสาวรุจิราภรณ� บุญประสิทธ์ิ
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63073003991 นางสาวณัฐนันท� ศรีบุญเรือง
63073003992 นายนพรัตน� ภาวะดี
63073003993 นางสาวภิชาภัช ปCองคําสิงห�
63073003994 นางสาวสุภาวดี คําสุข
63073003995 นางสาวกรรณิการ� ช�วยเจริญ
63073003996 นางสาวปทิตตา ก่ิงแก)ว
63073003997 นางสาวอภิสรา แซ�ลี
63073003998 นายภัทรเทพ มีสุข
63073003999 นายเมธาสิทธ์ิ ถาวรโรจนพงษ�
63073004000 นางสาวกชกร เมฆอินทร�
63073004001 นางสาวสุนิศา เรืองสุวรรณ�
63073004002 นางสาววรรณพร ชัยสัตรา
63073004003 นายธรรมปพน ดาราเย็น
63073004004 นางสาวอรธีรา สันหมาด
63073004005 นายสุริยา พุผฒเส็ง
63073004006 นางสาวธีรรัตน� วงศ�เจริญ
63073004007 นายภาณุเดช พรหมเมศร�
63073004008 นายปฐม เพ็งเเจ�ม
63073004009 นางสาวณภัทศรา แคเขียว
63073004010 นางสาววันเพ็ญ หวานเสนาะ
63073004011 นางสาวสุนันทา ทุนนอก
63073004012 นางสาวณัฐนันท� สุวรรณประสพ
63073004013 นางสาวศิริลักษณ� แซ�โก
63073004014 นางสาวพิมนิภา ศรีจันทร�
63073004015 นางสาวศศิกานต� การะเกต
63073004016 นางสาวชาลิสา ธรรมราช
63073004017 นายอดิสรณ� บุญส�งแท)
63073004018 นายกรวิชญ� สุขใจ
63073004019 นางสาวณัฐณิชา ภิรมแก)ว
63073004020 นางสาวนัฐมล ยงขามปCอม
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63073004021 นางสาวธีรนุช แซ�ซ้ือ
63073004022 นางสาวอิงฟCา โคตะดี
63073004023 นางสาวอฑิตยา วิริยะภากร
63073004024 นายอรรนพ อสัมภิณวงค�
63073004025 นางสาวปรียาภรณ� บุญเฮ)า
63073004026 นางสาวณัฐมล เจนบดินทร�
63073004027 นางสาวกันยารัตน� ช�วยโครธะ
63073004028 นางสาวลัดดาวัลย� ภู�กําจัด
63073004029 นางสาวณฐมน ไพรวัน
63073004030 นายกานต�เทพ แสงสว�าง
63073004031 นางสาวชัญญา จันเสง่ียม
63073004032 นางสาวกวิณรัศม� นิธิกวินพงศ�
63073004033 นางสาวสมฤทัย ตุใยรัมย�
63073004034 นางสาวศุภาณี คําปลิว
63073004035 นางสาวอรนุช พิพัฒน�ณัฐกุล
63073004036 นายจตุพร โสนาพูน
63073004037 นางสาววทิตติยา สิทธิพรมมา
63073004038 นางสาวมณีรัตน� พูนย่ิงยง
63073004039 นางสาวภรณ�ทิพย� ดวงพรมยาว
63073004040 นางสาวขนิษฐา บัวพิษ
63073004041 นางสาวศุภกร อิ่มรัตน�
63073004042 นางสาวธิดารัตน� ทองภู�
63073004043 นายธิติวัฒน� รัตนกิจมงคล
63073004044 นางสาวอุทุมพร ทนันชัย
63073004045 นายพรรคพงษ� คัมภ�ทวี
63073004046 นายศรัณยู สุขสวัสด์ิ
63073004047 นายนันทวัฒน� วงศ�กําปEOน
63073004048 นางสาวกฤติกา เอี่ยมสอาด
63073004049 นางสาวจริญ หม่ืนหนู
63073004050 นางสาวอนุสรา สําราญจิต
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63073004051 นางสาวนัทกาญจน� นาเจริญ
63073004052 นางสาวพรทิพย� ไทยตรง
63073004053 นางสาวสุกัญญา เกิดเงิน
63073004054 นางสาวเก)าทิพย� คมสัน
63073004055 นางสาวดอกไม) หงษ�ขุนทด
63073004056 นายวัชญะ ผูกฤทธ์ิ
63073004057 นางสาวศิรินยา วงษ�วิราช
63073004058 นางสาวสุกัญญา สืบศิริ
63073004059 นางสาวปGยนุช ย่ังยืน
63073004060 นางสาวดลยา ผาทอง
63073004061 นางสาวกรรณิการ� ถนอมแนว
63073004062 นางสาว�จุฑารัตน� คําโฮง
63073004063 นางสาวจิตตภา แสงชมภู
63073004064 นางนิลวรรณ เหมือนจันทร�เชย
63073004065 นางสาววิภากร มีมาก
63073004066 นายศุภชัย ยืนยง
63073004067 นายบารเมษฐ� จําปาแดง
63073004068 นางสาวจิดาภา จริงจิตร
63073004069 นายภคพงศ� คงเขียว
63073004070 นางสาววรัญญา สุภนUัส
63073004071 นางสาวมินตรา ทองถ�าย
63073004072 นายปGยพงษ� จันทวรรณ�
63073004073 นางสาวรุ�งนภา สุขสวัสด์ิ
63073004074 นางสาวฤทัย ส)านสิงห�
63073004075 นายวิจิตพงศ� นันทราช
63073004076 นางสาวสัณห�สินี สุปริต
63073004077 นางสาวทิพย�ธิดา ไร�กันทา
63073004078 นายเกียรติก)อง กองเงิน
63073004079 นายเกียรติศักด์ิ เสกสันติสกุล
63073004080 นายชาคริต วงษ�รัตน�
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63073004081 นางสาวปGยวรรณ โสตสุภาพ
63073004082 นายณรงค� สมแก)ว
63073004083 นางสาวนันทิดา โสพันธ�
63073004084 นางสาวสิริพร ต้ังสกุล
63073004085 นายวิชาญ จรบุรมณ�
63073004086 นางสาวกฤษญาภรณ� ยอดยศ
63073004087 นางอรอนงค� อินแบน
63073004088 นายพงษ�สิทธ์ิ คําสอนพันธ�
63073004089 นางสาวเนตรชนก บุญล)อม
63073004090 นางสาวบุษดารัตน� สารพรหม
63073004091 นางสาวกุลิสรา กตัญชลีกุล
63073004092 นางสาวปนัดดา ใจสุธรรม
63073004093 นางสาวศุจินันท� อ)นเพ็ชร�
63073004094 นายสกลวัฒ สินธุพรหม
63073004095 นางสาวอรไท ปกรณ�ธนพันธุ�
63073004096 นางสาวสิริกร ใจหาญ
63073004097 นางสาวเนตรนภา วิริยะประกอบ
63073004098 นายชินภัทร วงศ�อามาตย�
63073004099 นายพัทธมน สวัสด์ิ
63073004100 นางสาววนัดดา ประวัติกูล
63073004101 นางสาวรุ�งทิวา ชายสมุทร
63073004102 นางสาวศรัญญา ก่ิงเมือง
63073004103 นางสาวแพรวพิไล ใจดี
63073004104 นางสาวก่ิงแก)ว ศรีอินทร�สุด
63073004105 นายธันวา ไชยสงคราม
63073004106 นายวศะ ระยันต�
63073004107 นางสาวณัฏฐพัชร� ลัมมะวิไชย
63073004108 นางสาวปติญญา พิริยะ
63073004109 นางสาวอนุรักษ� พนาจันทร�
63073004110 นายขจรศักด์ิ วีระวงศ�
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63073004111 นางสาวเบญจมาพร ปานทน
63073004112 นางสาวสินาภา ทัดเทียม
63073004113 นางสาวอุไรวรรณ� แสนโคก
63073004114 นางสาวพัณณิตา ขาวชูเกียรติ
63073004115 นางสาวนฤมล เผ�าพงษ�
63073004116 นางสาวพวงเพชร สายสงวน
63073004117 นางสาวพรภริษย� ยุววุฑโฒ
63073004118 นายภัทรพล คงปรีชา
63073004119 นางสาวณิชากร แก)วพร
63073004120 นางอรสา เมียดสีนา
63073004121 นายปGติชน อูปเงิน
63073004122 นางสาวเสาวภา จาศิลปP
63073004123 นางสาวกัญณญาดา เอมอิ่ม
63073004124 นางสาวพิชชาวีร� ศรีประย�า
63073004125 นายจิราวัฒน� วรภัทรชัยสิทธ์ิ
63073004126 นางสาวภูฟCา วงษ�ภักดี
63073004127 นางสาวสาริณี ไกรจันดา
63073004128 นางสาวอรทัย ช�างเพ็ง
63073004129 นางสาวมัณฑนา เปfนสุข
63073004130 นางสาวทิพวรรณ แสงกระจ�าง
63073004131 นางสาวพุทธชาติ ศรีหานู
63073004132 นางสาวปณัชญา อุตสาหะ
63073004133 นางสาวณัฐพร สีผาย
63073004134 นางสาวสิริวรรณ เอี่ยมอ�อน
63073004135 นางสาวพรทิพย� สุนทะวงษ�
63073004136 นางสาวนิลนภา จันดี
63073004137 นายพัชรพล ด�านปรีดานันท�
63073004138 นางสาวเกศกนก เม)ามีศรี
63073004139 นางสาวสุชาดา ดาทอง
63073004140 นางสร)อยสุณี กมล

หน)า 138 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073004141 นายกิตติพันธ� อายุวัฒน�
63073004142 นางสาวรัตติพร ประสพผล
63073004143 นายจริวัฒน� กุลเจริญ
63073004144 นายณัฐพล อินทรลุน
63073004145 นายวรพจน� วิเศษสุข
63073004146 นายภูพิรัศ ทิพย�วงษ�ทอง
63073004147 นายนิทัศน� เพียรภูเขา
63073004148 นางสาวทิพย�ภวรรณ� วงค�ราษฎร�
63073004149 นางสาวอิระณัฏฐ� ฤทธิภานันท�
63073004150 นางสาวมาตาตา สมจิตต�
63073004151 นายฐิติพันธุ� ทันเรือน
63073004152 นายรัฐพล สืบสิงห�
63073004153 นายปEฐวี พัวพันธุ�นิวัฒน�
63073004154 นายจิรายุส เกตวิจิตร
63073004155 นางสาวจุฑาทิพย� แก)วดวงตา
63073004156 นายชัยรัตน� แข็งแรง
63073004157 นางสาวกุลชาสรณ� เอกบาง
63073004158 นางสาวเพ็ญทิวา คงศรี
63073004159 นางสาวณฐพร พิมพะใส
63073004160 นางสาววรกานต� ชุ�มชื่น
63073004161 นางสาวปวีณา คําตัน
63073004162 นางสาวนลินรัตน� รวบยอด
63073004163 นางสาวสุภาภรณ� แผ�นทอง
63073004164 นางสาวธีรดา ปGตตุลา
63073004165 นางสาวฉนิ ศรีวัฒนะ
63073004166 นางสาวจตุพร ธุวะคํา
63073004167 นางสาวสุกัญญา เชียงพรหม
63073004168 นางสาวอภิญญา บุญย่ิงยงค�
63073004169 นางสาวเมวิยา ลาพร
63073004170 นายสุริยา สุทํามา
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63073004171 นางสาวอรอุมา ประดับขันธ�
63073004172 นายศิวกร ไกรคุ)ม
63073004173 นายสถาปEตย� ศิลปสมศักด์ิ
63073004174 นางสาวอัญสุดา มากคุ)ม
63073004175 นางสาวจิราพร วิสารวุฒิ
63073004176 นายชนาธิป เกลียดความชั่ว
63073004177 นางพนิดา ธัญญกิจ
63073004178 นางสาวสุวดี ลีลา
63073004179 นายภานุวัฒน� ไชยวัฒน�กุล
63073004180 นางสาวสุวารีย� จิใจ
63073004181 นางสาวกัลย�นาริชา พงษ�พรหม
63073004182 นางสาวสาวิตรี บูรณเพ็ง
63073004183 นายธันวา ทัฬหวิรุฬห�วงศ�
63073004184 นายชัยพฤกษ� สงมหาดไทย
63073004185 นายสนธยา พ่ึงพา
63073004186 นายชินวุธ ธรรมภูริ
63073004187 นางสาวชฏิลรัตน� สนธิพิณ
63073004188 นางสาวสุนิสา เอมโอด
63073004189 นายธีรวัฒน� แว�นนนท�
63073004190 ว�าที่ร)อยตรีหญิงนิรมล ดําเนียม
63073004191 นางสาวณัฎฐกานต� จตุรภัทร�
63073004192 นางจุฑามาส ตรีรัตน�Uฤดี
63073004193 นายวโรดม วงศ�ไทย
63073004194 นายกฤตภาส โภคินเจริญ
63073004195 นายศราวุธ สุทาวัน
63073004196 ว�าที่ร)อยตรีหญิงประภาภรณ� เริ่มปลูก
63073004197 นางสาววรัญญา รัตนวงศ�
63073004198 นางสาวคนึงนิตย� แก)วสุวรรณ�
63073004199 นายพิศิษฐ� คอยเกษม
63073004200 นางสาววราภรณ� อามาตมูลตรี

หน)า 140 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073004201 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชรเทศ
63073004202 นางสาววชริดา แพนสมบัติ
63073004203 นางสาวจุรีพร สัมพันธ�
63073004204 นายณัฐวุฒิ เกตวงษา
63073004205 นายจตุรงค� วงษ�สุเพ็ง
63073004206 นางสาวจิตติมา ปGติ
63073004207 นางสาววรัญญา ร�องแก)ว
63073004208 นายปGยกร จอมตา
63073004209 นางสาวปEณฑิตา จรก่ิง
63073004210 นางสาวทันทิกา สุดแสง
63073004211 นายเกรียงศักด์ิ คําลือ
63073004212 นางสาวนิยดา กอเซ็ม
63073004213 นางสาวณัฏฐธิดา วินทะไชย
63073004214 นางสาวมณีจันท� ภุมมาจะ
63073004215 นางสาวเกวลิน เตชะ
63073004216 นายสุริยา พิมจินดา
63073004217 นางสาวพฤกษ�สิรี งามเริง
63073004218 นางสาวศิริพร สุริยนต�
63073004219 นางสาววริศรา ปานทอง
63073004220 นางสาวนิภาพร จําปาทอง
63073004221 นางสาวณชนก จันทร�เทศ
63073004222 นายอาทิตย� นิรินทร�
63073004223 นายฉลองราช กุลชาติ
63073004224 นางสาวนิชาภา หล)าสา
63073004225 นายปฏิภาณ จันทร�นวล
63073004226 นางสาววริศรา เสียงเลิศ
63073004227 นางสาวณัฐกานต� รามชุม
63073004228 นางสาวเวณิกา โปนานนท�
63073004229 นายคชาทัช ธีรติชานนท�
63073004230 นางสาวสุณิสา ดีวงค�
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63073004231 นางสาวอรุณรัตน� นิติภูมิเวชสกุล
63073004232 นายภาวิศ อินทร�ชม
63073004233 นางสาววรรณกร ยศย่ิง
63073004234 นางสาวชนากานต� แซ�จุ�ง
63073004235 นางสาวศิวพร หน�ายแก)ว
63073004236 นางสาวทินมณี จารัตน�
63073004237 นางสาวจุฑามาศ เมืองจันทร�
63073004238 นายพิษณุ ม่ันคง
63073004239 นางสาวพัชราภรณ� บุตรชาติ
63073004240 นางสาวจารุณี ขวัญกิจไพศาล
63073004241 นายวาริชนันท� พ่ึงพินิจ
63073004242 นางสาวภิรมย�เนตร นิสกุลทอง
63073004243 นายชฎายุ สงวนพรรค
63073004244 นายวัชรพงษ� เสมอภาค
63073004245 นางสาวสิริลดา เทียบแก)ว
63073004246 นางสาวมุกศิรินทร� ภิระบรรณ�
63073004247 นายนพรุจ อ)างสกุล
63073004248 นางสาวอิศราภรณ� จันทร�อําไพ
63073004249 นายปGยะชาติ ประสานสุข
63073004250 นางสาวสรัลรัตน� บุญสวัสด์ิ
63073004251 นางสาวณัฏฐา ทองเฟdOอง
63073004252 นางสาววิยะดา งามนัก
63073004253 นางสาวกรณิศ พรหมเกิด
63073004254 นายพรศักด์ิ วัฒนศิริ
63073004255 นางสาวก่ิงแก)ว แซ�เฮ)ง
63073004256 นางสาวจิราพรรณ คล)ายหัด
63073004257 นางสาวกมลวรรณ อุดม
63073004258 นางสาวรัชฎาภรณ� โนชัย
63073004259 นางสาวรสสุคนธ� พรหมบุตร
63073004260 นางสาวสุนิสา อยู�คง
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63073004261 นายชาคริต รัตนศิลปGน
63073004262 นางสาวไรวดา ร�วมจิตร
63073004263 นางสาวขวัญรวี ไพเราะ
63073004264 นางสาวจุฬารัตน� หาผล
63073004265 นางสาวเบญจวรรณ ตันเจริญ
63073004266 นางสาวอุษณี สวนสวัสด์ิ
63073004267 นายภาสกร แม)นพยัคฆ�
63073004268 นายปรีชา ธานี
63073004269 นายลิขิต นาโสก
63073004270 นายวุฒิกร ชัยพรม
63073004271 นางสาววารุณี สําราญสุข
63073004272 นางสาววลัยกร สุขประเสริฐ
63073004273 นางสาวธัญญาภรณ� ชุติพัฒน�วงศกร
63073004274 นางสาวจุฑามาศ ใหญ�ไล)บาง
63073004275 นางสาวสุชาดา ผสมทรัพย�
63073004276 นางสาวพิมญาลักษณ� พานิชวัฒนา
63073004277 นางสาวสุทธิดา ชัยปEญหา
63073004278 นางสาวศิรินทิพย� ปEญญา
63073004279 นางสาวชนากานต� ศุภศิริสมบัติ
63073004280 นางสาวเยาวรีย� ชลธี
63073004281 นางสาวนุสรา ปารมี
63073004282 นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต�
63073004283 นางสาวเย่ียมรุ)ง หัตถะกา
63073004284 นางสาวฐิติรัตน� วิสิทธิวงษ�
63073004285 นายกฤตภัค ฮั้วรุ�งเรือง
63073004286 นายยศธร สืบพงษ�เสือ
63073004287 นางสาวน้ําหวาน จันทาทัพ
63073004288 นางสาวนุรีรุวรรซัน ตาเฮ
63073004289 นางสาวรัชฎา ดาราเย็น
63073004290 นายสีหพล อินทร�กับจันทร�
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63073004291 นางสาวพัทธนันท� อํานวยพงษ�
63073004292 นางสาวมนพร อังคะหิรัญ
63073004293 นางสาวรลินทร� ชัยรัตน�
63073004294 นางสาวฉัตรกมล นามโคตร
63073004295 นางสาวรุ�งลัดดา เครือวรรณ
63073004296 นางสาววราลักษณ� พวงคต
63073004297 นายสุธี ณ นคร
63073004298 นางสาวแสงเดือน สินธุไพร
63073004299 นางสาวนภาพร มงคลสวัสด์ิ
63073004300 นางสาวภัทร�จิราภรณ� ศรีโยธา
63073004301 นางสาวณัฐฐาภรณ� ศรีสิงห�
63073004302 นางสาวภัทรกร การะภักดี
63073004303 นายธรรมรัตน� รัตนภักดี
63073004304 นายสุริยา รมยานนท�
63073004305 นายณัฏฐ�ธนิกข� นักรบ
63073004306 นางสาวแพรพลอย พิมแพร
63073004307 นายอุเทน พูนยอด
63073004308 นายภูริชา ธีรติชานนท�
63073004309 นางสาววันฮุสนา นฤชิต
63073004310 นางสาวแพรนภา ยืนยง
63073004311 นายธีรศักด์ิ ศรีเมือง
63073004312 นายกันตพิชญ� ชาตไพสิฐ
63073004313 นางสาวธิดารัตน� สมมงคล
63073004314 นางสาวประภาศรี จันทร�ทรง
63073004315 นางสาวสุนิสา สมดวงศรี
63073004316 นางสาวภาวิณี หิรัญรัตน�
63073004317 นางสาวบุศรากร มากบู�
63073004318 นายนภัทร ลําภู
63073004319 นายขวัญศิโรช ตระกูลวณิชย�
63073004320 นางสาวจรวยพร ต้ังกิจโอฬาร
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63073004321 นางสาววราภรณ� แซ�จึง
63073004322 นางสาววรรณี พรหมแสวง
63073004323 นางสาวดารุณี ปGยะจันทร�
63073004324 นางสาวเบญญทิพย� เอี่ยมวิไล
63073004325 นางสาวกรรณิกา จันทะศรี
63073004326 นางสาวมานิศา เขียวดี
63073004327 นางสาวกนกกร จงประสิทธ์ิ
63073004328 นายกิตติคุณ ปานทอง
63073004329 นางปรียานุช ภูนิคม
63073004330 นายปรัชญา พัสนาพิณ
63073004331 นางสาวสุภาวดี ปEญญาเครือ
63073004332 นายอดิรุจ จันจาเล
63073004333 นางสาวศศิมล ศรีพินิจ
63073004334 นางสาวธัญญารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63073004335 นางชโลทร สํารวมจิต
63073004336 นางสาวจุฑาทิพย� สายบัว
63073004337 นางสาวสุปรียา จันทราวดี
63073004338 นายอนุชา เสียงใส
63073004339 นางสาวณัฐสุรีย� คําพิทักษ�
63073004340 นางสาวกัลยา บุญคง
63073004341 นางสาวดารารัตน� พรมมานอก
63073004342 นายเบญจมินทร� อุดิง
63073004343 นางสาวประภาพร พวงเเจ�ม
63073004344 นางสาวนลินรัตน� สมุทรรัตนกุล
63073004345 นายวิศรุต สัจจาธรรม
63073004346 นางสาวกษมาพร จันทร�อุไร
63073004347 นายภาณุพงศ� อินปGก
63073004348 นางสาวภัทรภร กระมล
63073004349 นางสาวภัทรสุดา เฉลียวฉลาด
63073004350 นายณรงค� รอยประโคน
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63073004351 นางสาวพรสุดา ดวนใหญ�
63073004352 นางสาวศุภวรรณ หวังกาญจน�
63073004353 นางสาววัลลภา ปEญญาอ)าย
63073004354 นางสาวรุ�งนภา สวัสด์ิเอื้อ
63073004355 นางสาวภัทรสุดา แสงสินไชย
63073004356 นายจิณณวัตร จันทอง
63073004357 นายมิติ บุญเรือง
63073004358 นางสาวพานทิพย� บ�อคําเกิด
63073004359 นายชานนท� ลอยลม
63073004360 นายวราพล นามภิไชย
63073004361 นายชวลิต ศรีสวัสด์ิ
63073004362 นางสาวจุฬารัตน� พรหมศิริ
63073004363 นางสาวอัจฉราพร โนนุช
63073004364 นายกฤษฎี ธรรมแงะ
63073004365 นางมัลลิกา นิตยาสิทธ์ิ
63073004366 นางสาวเพ็ญภัทร เกตุเกลี้ยง
63073004367 นางสาวสุพรรษา เกตุดี
63073004368 นางสาวสุภาภรณ� ศิริวรรณรัตน�
63073004369 นางสาววิภาวี ยอดชัยภูมิ
63073004370 นางสาวรติยา นามวงค�
63073004371 นางสาวแพรวพรรณ ไกลอินทรี
63073004372 นางสาวสิริกานดา อัครโคตานนท�
63073004373 นายธนาคม ใจชาญ
63073004374 นางสาวณิชากานต� คลั่งพิบูลย�
63073004375 นางสาวนาริศชา เกียรติวินัยสกุล
63073004376 นางสาวนราภรณ� คําจุมพล
63073004377 นางสาวก่ิงแก)ว อาจดวงดี
63073004378 นายประพันธ� คารงาม
63073004379 นายธนเทพ บัวพันธ�
63073004380 นายกัณฑ� อุตโมท
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63073004381 นายธัชวิน จรเจริญ
63073004382 นางสาวจิราภรณ� เสง่ียมรักษ�
63073004383 นางสาวปาริสา ดาด�วน
63073004384 นางสาวปGยะมาศ ขันทอง
63073004385 นายสรวุฒิ อินแปCน
63073004386 นายบัลลพ เสาวลัย
63073004387 นางสาวนราทิพย� ทิพวรรณ�
63073004388 นางสาวปาณิสรา บุญเรือน
63073004389 นางสาวจารุวรรณ มณีสุข
63073004390 นายวีระพันธ� ปEดโต
63073004391 นายเกียรติพัชร สหุตนัย
63073004392 นางสาวทิพาพร เจริญสุข
63073004393 นางสาวฐิติรัตน� อินธิดา
63073004394 นางสาวชฎาณิศ ภรภัทรวชิรา
63073004395 นางสาวแพรวา คลังบุญครอง
63073004396 นางสาวกัญญาภัทร ดวงศรี
63073004397 นายอังกูร สังขศิลา
63073004398 นางสาวไพลิน รุ�งศรี
63073004399 นางสาวสุธิษา แก)วประเสริฐ
63073004400 นางสาวจีรประภา แม�นปdน
63073004401 นางสาวสุจิตตรา บุญอินทร�
63073004402 นางสาวสุภาวดี มุกดาพันธ�
63073004403 นางสาวเยาวเรศ สามานิตย�
63073004404 นางสาวณภัทร บุญวิเชียร
63073004405 นางสาวจักรีญา แจ�มใส
63073004406 นางสาวปEญจพร สุคันธนปEญญา
63073004407 นายจิรศักด์ิ ใจบุญ
63073004408 นางสาวพัชริน กองแหวน
63073004409 นางสาวฐิติรัตน� นุตะไตรพันธ�
63073004410 นางสาววาสนา แก)วอินทนิน
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63073004411 นายราชัย ศักด์ิศรี
63073004412 นางสาวสุธาสินี ปGOนประดับ
63073004413 นางสาวภิญญา ภูปภัสศิริ
63073004414 นางสาวอารีรัตน� ศรีคําภา
63073004415 นายนิรวิทธ� อ�อนเฉวียง
63073004416 นายนนทวัฒน� นวมทอง
63073004417 นายกษิด์ิเดช ติรพัฑฒ�
63073004418 นางสาวสุภาวรรณ นาคบํารุง
63073004419 นางสาวกนกวรรณ วิถีธรรมศักด์ิ
63073004420 นางสาวศุภมาศ อุงจิตต�ตระกูล
63073004421 นางสาววรินทิพย� ศรีแก)ว
63073004422 นางสาวลลิดา เบียดกลาง
63073004423 นางสาวสยุมพร สุขเจริญ
63073004424 นายเนติทรรศน� สุขเกษม
63073004425 นายตฤณ ยอดสระน)อย
63073004426 นายเวชศิริ โพธ์ิวิจิตร
63073004427 นางสาวศศิวิภา สร)อยเพ็ชร
63073004428 นายชลธร แช�มชื่น
63073004429 นางสาวพิชญ�สิณี จรรยาศิริกุล
63073004430 นางสาวธรรมพร บัวแก)ว
63073004431 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน
63073004432 นางสาวน้ําฝน ศรีเกาะ
63073004433 นางสาวพจณี ประสมสี
63073004434 นางสาวธัญธร ทองประสม
63073004435 นางสาวอภิชญา เรืองสงคราม
63073004436 นายอลงกรณ� โนนคู�เขตโขง
63073004437 นางสาวณัฏmฺดารินทร� เจริญสุข
63073004438 นางสาวประวีณา บุญยัง
63073004439 นางสาวสุวรรณา บุตรโท
63073004440 นายธนุช สุพรรณวงค�
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63073004441 นายพงศกร ผ�องภิญโญ
63073004442 นางวรายา ทาพัด
63073004443 นายฑีรชาติ อึ้งศรีวงษ�
63073004444 นางสาวกมลชนก พรหมทอง
63073004445 นางสาวพิสุทธิพร นนทะชิต
63073004446 นางสาวญาดา วิเศษ
63073004447 นายสรวิศ บูรณะสิน
63073004448 นายอานุภาพ โพธ์ิพิมพ�
63073004449 นางสาวญาตาวี พุทธิมา
63073004450 นายกิตติศักด์ิ วรสิงห�
63073004451 นางสาวกุลนัฐ นาราช
63073004452 นายปฏิภาณ จันทรมณี
63073004453 นางสาวนันธิยา จํ้ากระโทก
63073004454 นางสาวอาภาภรณ� กุลลินพล
63073004455 นางสาวพรพิมล พัฒนนิธิกุล
63073004456 นายภัสกฤช สุขเสน
63073004457 นางสาวมลทิพย� ภิระบรรณ�
63073004458 นายจักรกฤษด์ิ เหมือนเพ็ชร�
63073004459 นางสาวพรวิภา สืบวงษา
63073004460 นางสาวปรัศนียาภรณ� พรมลา
63073004461 นายจักรพันธ� เวียงคํา
63073004462 นายวัชรภัทร มณีแสง
63073004463 นางสาวกาญจนา ณรงค�
63073004464 นางสาวณัฐรินีย� ณ วรรณต๊ิบ
63073004465 นายวุฒิชัย อ�างบุญมี
63073004466 นางสาวศุภรานันท� ศรีเจริญ
63073004467 นางสาวยุวดี ชนะพันธ�
63073004468 นางสาวสุพัตรา อาญาเมือง
63073004469 นางสาวกรกมล พิยะเดช
63073004470 นางสาวพัชรา มังกร
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63073004471 นางสาวศิริวรรณ บรรจมาตย�
63073004472 นางสาวธนพรรณ สีนวล
63073004473 นางสาวอานี เจRะเตRะ
63073004474 นางพัชรี อินทรแสน
63073004475 นางสาวสุจิตรา สมมิตร
63073004476 นางสาวภรภัทร เรืองศรี
63073004477 นางสาวกนก พร จําปาทอง
63073004478 นางสาวอริศรา ชานุวัตร
63073004479 นางสาวสุภาพร อุตตะมะ
63073004480 นางสาวนุชจรี อุดมทัศน�
63073004481 นางสาวดรุณี ปะติทานะโต
63073004482 นางสาวโยทกา แก)ววงค�ษา
63073004483 นายหฤษฎ� เฉกแสงทอง
63073004484 นายประกาศิต กาญจนมุกดา
63073004485 นายนัครินทร� ก่ีสุ)น
63073004486 นางสาวฐานีย� เทียมศรี
63073004487 นางสาวจีรปภา ตาดี
63073004488 นางสาวขวัญชนิกา สุวรรณภาพ
63073004489 นายวีรภัทร กิจโกศล
63073004490 นายรัฐพล ชูไกรไทย
63073004491 นางสาวสิริจา การุณ
63073004492 นางสาวรุ�งรุจี ธนะวงค�
63073004493 นางสาวศิริพร ดวงสุภา
63073004494 นางสาวไพลิน ศรีสร)อย
63073004495 นางสาวณัฐภรณ� ต๊ิบลําเอี้ยง
63073004496 นายอัษฎาวุฒิ สอสมิง
63073004497 นางสาวศิรัญญา แสนจันทร�
63073004498 นายปEณฑวัฒน� มุตตามระ
63073004499 นายปรัชญา ยอดคํา
63073004500 นางสาวโชติกา กะปุระ
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63073004501 นายนเรศ อภิธนัง
63073004502 นายสุริยา ตานะเศรษฐ
63073004503 นายบวรนันท� จิตผ�อง
63073004504 นายวรายุทธ สุคนธรส
63073004505 นายศิวะ อยู�หาญ
63073004506 นางสาวเบญจมาพร ฐานะรัตน�
63073004507 นางสาวอาทิตยา แสนชั่งคํา
63073004508 นางสาวณศิสรณ� สุขศรีเดชาศิลปP
63073004509 นายพงศ�ชัย ภาวนา
63073004510 นางสาวสมัชญา ฉลวย
63073004511 นางสาวเพชรรัตน� มูลศรีแก)ว
63073004512 นางสาวนัทธมน นิ่มนวล
63073004513 นางสาวอรอุมา แววสว�าง
63073004514 นางสาวจีราธรณ� สุ�นทํา
63073004515 นายอัครภณ กิตติสุทธ์ิ
63073004516 นายมารุต ม่ันจิต
63073004517 นางสาวธุรดา แก)วใส
63073004518 นางสาววรัญญา สุวรรณเกษา
63073004519 นางสาวจันทนิภา มะณีมา
63073004520 นางสาวพรรณราย พวงมาลัย
63073004521 นายพชรพล สง�าโฉม
63073004522 นางสาวชัญญา ผิวผ�อง
63073004523 นางสาววชิรญาณ� ชอบเสียง
63073004524 นางสาววรัญญา สิทธิชัย
63073004525 นางสาวปาลิตา บัวแก)ว
63073004526 นายไกรวิชญ� สายยืด
63073004527 นางสาวกุสุมา บุญชูรัตนภาพ
63073004528 นางสาวณัฏฐกมล คาทวงศ�
63073004529 นายชาญณรงค� กาวยุ�น
63073004530 นายธวัชชัย โชคบุญ
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63073004531 นายณภัทร แก)วโมรี
63073004532 นางสาวนภาพร อ่ํามาก
63073004533 นางสาวอรทัย จันทป
63073004534 นางสาวชนาพร กิจพิทักษ�
63073004535 นางสาวเบญจณี จันทานนท�
63073004536 นางสาวอริสรา ศรีอนันต�
63073004537 นายยุทธนา อะทะวงค�ษา
63073004538 นายกนก รัตนวิจิตร
63073004539 นางสาวจริยา อยู�สุข
63073004540 นางสาวรัตนา ปะละจันทร�
63073004541 นางสาวเอื้อนจิต โกษาแสง
63073004542 นางสาวรติพร วงค�ศักด์ิ
63073004543 นางสาวสุพรรณี ถ่ีปCอม
63073004544 นายนัทธพงศ� พรมสําลี
63073004545 นางสาวลักษณพร มะลิงาม
63073004546 นายพศิน ทองอ�อน
63073004547 นางสาวพรกนก คําแผง
63073004548 นางสาวศศิฉาย วิริยะประกอบ
63073004549 นางสาวสุวรรณา วงเวียน
63073004550 นางสาวชลิญญา รัตนเศียร
63073004551 นางสาวจุฑาทิพย� โพธิรัตนะ
63073004552 นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ�
63073004553 นายดุลยกร กรรษา
63073004554 นายภุชงค� จิรณรงค�ชัย
63073004555 นางสาวรัตนพร ขําเพ็ง
63073004556 นางสาวรัตดา กะชินรัมย�
63073004557 นายจักนรินทร� กลิ่นดี
63073004558 นางสาวสิริมาส พ�อธานี
63073004559 นางสาวดลณพร จันทอุทัย
63073004560 นายไพบูลย� แหลมพลับ
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63073004561 นางสาววารินทร� เที่ยงเอี่ยม
63073004562 นางสาวอักษราภัค ชัยสุทธินันท�
63073004563 นายอลงกรณ� ล�วนลอย
63073004564 นางสาวกาญจนา แซ�แต)
63073004565 นางสาวสุวรีรัตน� เบ็ญจศักด์ิ
63073004566 นายกฤษฎาภรณ� ทองเกียว
63073004567 นางสาวโสภิดา แขพิมพันธ�
63073004568 นางสาวนีรชา คําเจริญ
63073004569 นางสาวกรกช นุชิตภาพ
63073004570 นางสาวณัฐริกา ทาเกตุ
63073004571 นางสาวพัชรา เลิศจะบก
63073004572 นางสาวประภาพรรณ รัตนมงคล
63073004573 นางสาวชฎาพร อุ�นแก)ว
63073004574 นายศุภกฤต สานสุข
63073004575 นางสาวพรจิตร� หวานลาภา
63073004576 นายธิติพัทธ� เหล�ารักผล
63073004577 นางสาวรัชนก เรืองขจร
63073004578 นายคชาทัช เศรษฐภัทร�
63073004579 นางสาวกัญญารัตน� วัยวัตร�
63073004580 นางสาวสุพัชรินทร� สุนทรวงศ�สกุล
63073004581 นางสาวสุทธิดา สุภาษร
63073004582 นางสาวอริสา กัลปพฤก
63073004583 นางสาวเสาวลักษณ� สมยา
63073004584 นางสาววิลาสิณี ดีบุรี
63073004585 นายพงศ�พิพัฒน� ราชบุรี
63073004586 นายอนุพงศ� จันทรานุพงษ�
63073004587 นางสาวนวกานต� จานสิบสี
63073004588 นางสาวอรวรรณ เลี่ยมสกุล
63073004589 นางสาวพลอยไพริน บุญไทย
63073004590 นางสาวอภิชญา กันทวี
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63073004591 นายพงศกร ภุมมาลักษ�
63073004592 นางสาวจิรนันท� ดาวเรือง
63073004593 นายปริญญา เกตุสมมุติ
63073004594 นางสาวจันทร�เพ็ญ จานสูงเนิน
63073004595 นายสิทธิพร ชาติกุล
63073004596 นางสาวปGยะพร ทิพย�อUัUUกษร
63073004597 นางสาววิมลมาศ อุทธวัง
63073004598 นางสาววิภาภรณ� ประดับวงษ�
63073004599 นางสาวอรณัฐ ไวยพัตร
63073004600 นางสาวณปภัช ออกสันเทียะ
63073004601 นางสาวกัญญาภา ทิวาพัฒน�
63073004602 นางสาวศศิลักษณ� บลศรี
63073004603 นางสาวบุษบา ทองเกตุ
63073004604 ว�Uาที่ร)อยตรีวุฒิไกร บุญอรัญ
63073004605 นายสันติ นาแก)ว
63073004606 นางสาวสุมาลี แก)วพิเมย
63073004607 นายลิขิต ภูแก)ว
63073004608 นางสาววิชญาดา บัวเทศ
63073004609 นางสาวชนัญญา ธรรมภัทรกุล
63073004610 นางสาวนรยา ไชยโย
63073004611 นางสาวราชนิกูล บุญย่ี
63073004612 นางสาวทัศนีย� ชมภูพงษ�
63073004613 นางชณัฏฐ�ภรณ� โทสูงเนิน
63073004614 นางสาวพิมพรรณ ศุภรโอฬาร
63073004615 นางสาวภูษิดา สุขาล
63073004616 นางสาวปณิตา บํารุงศิลปP
63073004617 นางสาวนัสนันท� ภิรมย�ศรี
63073004618 นางสาวเรนุมาศ เเสวงดี
63073004619 นายภวัต คุณาจุลเจือ
63073004620 นางสาวชิตลดา พืชพันธ�U
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63073004621 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณทา
63073004622 นางสาวจุฑาณัฐ ศิรินคร
63073004623 นายวีรภัทร เกตุหลู)
63073004624 นางสาวสุภัคตา บุญอุ)ม
63073004625 นายพูลศักด์ิ พรพูล
63073004626 นางสาวธันยาภรณ� พิมพ�ใจชน
63073004627 นายสุรเดช ศรีสว�าง
63073004628 นางสาวณัฐชา นันทะวงค�
63073004629 นางสาวธิดารัตน� ปCองทอง
63073004630 นางสาวพัชราภรณ� สุทธิทักษ�
63073004631 นางสาวมนัสนันท� โปประนม
63073004632 นายอภิรัตน� รัตนวราหะ
63073004633 นางสาวณัฐธิดา บุญคง
63073004634 นายพิพัฒน� กัลปพฤกษ�
63073004635 นางสาวรัตนาภรณ� ปลื้มสําราญ
63073004636 นางสาวอณัฐนงค� พูลจรัส
63073004637 นางสาวบุศรากร อรุณมาต
63073004638 นางสาวธันยพร เนื่องจํานงค�
63073004639 นางสาวธมลวรรณ ฉิมพาลี
63073004640 นางสาวนุชบา วงศรี
63073004641 นายพงษ�เทพ จุ)ยม�วงศรี
63073004642 นางสาวเปมิกา อินทร�อักษร
63073004643 นางสาวอรอุมา เมืองโคตร
63073004644 นายอภิเดช ศักดา
63073004645 นายจักรกฤษณ� เจนจบ
63073004646 นายสราวุธ ทรายสมุทร
63073004647 นางสาวกันทิมา คงคาลึก
63073004648 นางสาวกิติมา ขวัญม�วง
63073004649 นายจักรธาร โชคธงทองทวี
63073004650 นางสาวก่ิงแก)ว สิงห�สุระ
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63073004651 นางสาวกาญจนา นึกถึง
63073004652 นางสาววนิศรา พรานกุล
63073004653 นางสาวธวัลรัตน� ลอออรรถพงศ�
63073004654 นางสาวกฤติญา ถนอมพงษ�
63073004655 นางสาววาทินี เจริญวัย
63073004656 นางสาวณัฐกาญจน� บุญคํ้า
63073004657 นางสาวพรทิพย� อินถา
63073004658 นางสาวพิชชาพร แซ�ฮั่น
63073004659 นายวัชรพงษ� วิเชียรล้ํา
63073004660 นายวันฉัตร โสดขุนทด
63073004661 นางสาวเพียงกมล เพ็ชรบังเกิด
63073004662 นายเจษฎางค� พรมศาสตร�
63073004663 นางสาวกัญญาภัทร สุนทร
63073004664 นายกรกฏ เตียตระกูล
63073004665 นายพีระพันธุ� อินทสุก
63073004666 นายอชิตพล อินทร�ไชย
63073004667 นางปุณณภา พรหมสังคหะ
63073004668 นางสาวรัตนพร ชาติรัมย�
63073004669 นายกานต�ดนัย อิงประภานนท�
63073004670 นางสาวรภัฒิกุล ยานไกล
63073004671 นางสาวสุลักขณา ปลัดพรม
63073004672 นางสาวพรรทิภา ดวงสี
63073004673 นายณัฐพล กระซิรัมย�
63073004674 นางสาวรัตนาพร พรมภักดี
63073004675 นางสาวบุญยกร มุกดาสนิท
63073004676 นางสาวยลดา เทสพิทักษ�
63073004677 นางสาวสุชาดา นกหงษ�
63073004678 นายรณพีร� วัชรวารี
63073004679 นางสาวปริญดา ไชยนุต
63073004680 นางสาวกัญจนา ศรีภัททิยกุล
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63073004681 นางสาวสุพัตรา เทพบุรี
63073004682 นางสาวกชกร ชื่นศิริ
63073004683 นายอัครวิทย� พิพัฒน�กิจจารักษ�
63073004684 นางสาวอรุณวรรณ ชาติน้ําเพชร
63073004685 นางสาวธนพร ขําคม
63073004686 นางสาวดารญา ดิษวงษ�
63073004687 นางสาวกัญญาภัค วันดี
63073004688 นางสาวจิราภรณ� นฤตย�ศาสตร�
63073004689 นางสาวธนาพร จตุรงค�รัตนกุล
63073004690 นายพงศธร บุญชู
63073004691 นายมีชัย อ�อนขวัญ
63073004692 นางสาวศิริมน วัฒนมงคล
63073004693 นางสาววรดา ทองทัศน�
63073004694 นายสุรปกรณ� ม่ันสัตย�
63073004695 นายพชรพล ทองทับ
63073004696 นางสาวปGยมาศ ทองประจักร�
63073004697 นายภูริภัทร ปะสิ่งชอบ
63073004698 นางสาวสกุลทรัพย� หันทยุง
63073004699 นายรัฐพงษ� ยอดบุดดี
63073004700 นางสาววัลภา อยู�จันทร�
63073004701 นายเพ่ือม เวทมาหะ
63073004702 นางสาวศศินันท� ทองมะน)อย
63073004703 นางสาวอิสรีย� สนธิรัตน�
63073004704 นางสาวรัตติยากร บัวลอย
63073004705 นายภูริวัฒน� สังข�ทอง
63073004706 นางสาวเมทินี กัลยางาม
63073004707 นายสุทธิโชค ศรีจันทร�
63073004708 นางสาวอนุชรา สืบศิริ
63073004709 นางสาวปGณชริกา ภูชมศรี
63073004710 นางสาวสุภาวิตา สุขเย็น
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63073004711 นางสาวชลิตา พรหมเต็ม
63073004712 นางสาวอารีรัตน� สินสมบูรณ�
63073004713 นางสาวสุสิรี สุดเจริญ
63073004714 นางสาวพิชานัน เขียวชะอุ�มงาม
63073004715 นางสาวพันธลักษณ� เจริญเดช
63073004716 นางสาวธัญวรัตน� ทองพรม
63073004717 นางสาวชุติมา บุญใบ
63073004718 นางสาวกัญญารัฐ ข)าวบัว
63073004719 นางสาวปาลิดา รวมคําภา
63073004720 นางสาววัลลภา รุณสําราญ
63073004721 นางสาวกุลวรรณ สุขเจริญบุญดี
63073004722 นางสาวสุ ธิดา ลําดวน
63073004723 นายอภินันท� ญาติสังกัด
63073004724 นางสาววิภาพร แจ�มดี
63073004725 นางสาวเฟdOองลดา ลามคํา
63073004726 นางสาวชุติมา แพงทอง
63073004727 นายบุษกร สมสิน
63073004728 นางสาวจินตนา อุ�มจันทร�
63073004729 นางสาวสุมาลี แสงจันทร�
63073004730 นางสาวสุนารี ศรีหมอก
63073004731 นางสาวณัฐสุดา นาคเกิด
63073004732 นางสาวประภัสสร จันดี
63073004733 นางสาวจิตรธีรา เจริญ
63073004734 นางสาวธนาวรรณ วายประโคน
63073004735 นายศุทิพย� บุญเตปGณ
63073004736 นายเกษม หม่ืนอภัย
63073004737 นายกิตติศักด์ิ วิทิยา
63073004738 นายอนุรักษ� ชุวานนท�
63073004739 นางสาวจีราพร เสนชัย
63073004740 นางสาวทิวาภรณ� สาลี
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63073004741 นางสาวสุทธิณี ตันติวรพันธุ�
63073004742 นายเฉลิมเกียรติ เกษราธิกุล
63073004743 นางสาวกนกวรรณ จันทมาศ
63073004744 นางสาวธนรินทร� ธนันท�วริทธิกุล
63073004745 นางสาวละออง แสงรัตน�
63073004746 นางสาวสุวนันท� เลิศสวรรค�
63073004747 นายภัทรวัจน� นาคาพงษ�
63073004748 นางสาวกัญญารัตน� แลสันกลาง
63073004749 นางสาวกัลยกร จ่ิวต้ัน
63073004750 นางสาวพิไลวรรณ ศรีผา
63073004751 นางสาวภัทราภรณ� แก)วหอม
63073004752 นางสาวพวงเพชร ปEฎฐา
63073004753 ว�าที่ร)อยตรีณัฐพล วงศ�หล)า
63073004754 นางสาวพรอุมา ยอดประเสริฐ
63073004755 นางสาวณพัชญ�รฎา อิทธิโชติธนากุล
63073004756 นางสาวปGยพร ยอดโปร�ง
63073004757 นางสาวสรินยา สารศิริ
63073004758 นายอภิรักษ� วังบอน
63073004759 นางสาวเมทิกา ทองคํา
63073004760 นายมนูญ คําโสม
63073004761 นางสาววนิดา อุทัยกัน
63073004762 นายโสภณ ทองจรัส
63073004763 นางสาวปณิดดา เกษมจันทโชติ
63073004764 นายธนวัฒน� ศรีเบ็ญจา
63073004765 นางสาวนิ้งขวัญ มนต�ไธสง
63073004766 นางสาวศรุตยา จรูญพงศ�สวัสด์ิ
63073004767 นายอนุพงศ� สีหะวงศ�
63073004768 นางสาวอินทุอร อะช�วยรัมย�
63073004769 นางสาวพรศิริ ภวภูตญาณชัย
63073004770 นางสาวอภิสรา วิสุทธาภรณ�
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63073004771 นางสาวญาณิศา มาขน
63073004772 นางสาวกุลธิดา นิกรสุข
63073004773 นายอภิสิทธ์ิ วงษ�เชียงขวาง
63073004774 นางสาวปGยะรัตน� ไชยมงคล
63073004775 นางอาชิรญาณ� บุญนิธิธนารัตน�
63073004776 นางสาวนภัส พรมชัย
63073004777 นางสาวนิลาวัลย� ประจิตร
63073004778 นางสาวพัชรพร คําเนียม
63073004779 นางสาวบุญศิริ ขุมขํา
63073004780 นายณัฐดนัย ชุ�มมะโน
63073004781 นางสาวภาณิชา บุญรุ�งพันธ�
63073004782 นางสาวเกวลิน เครือสาร
63073004783 นางสาวจิดาพา พลลือ
63073004784 นางสาวขวัญเรือน สุดสาคร
63073004785 นายณรงค�ศักด์ิ ดวงนภา
63073004786 นางสาวขนิษฐา ทวีกุล
63073004787 นายวซิรวิทย� ศิลาอ�อน
63073004788 นางสาวจริยา วังรัตน�
63073004789 นางสาวสุรัตน�ดา ประจิมทิศ
63073004790 นางสาวปนัดดา นาคํา
63073004791 นางสาวสกุลรัตน� ศรีสมโภชน�
63073004792 นางสาววชิรญาณ� บูรณสัจจะ
63073004793 นายศุภกร รอดสุพรรณ
63073004794 นางสาวกานดา สอนไว
63073004795 นางสาววนาลี ตะกรุดโฉม
63073004796 นางสาวณัชชา มะลิวัลย�
63073004797 นายฐาปกรณ� สุริยาสุวรรณ
63073004798 นายนิฐิพัฒน� เล�าอั้น
63073004799 นายสุพิชฌาย� ก)องเกียรติวารี
63073004800 นางสาวชัญญาภัค ปลื้มจิตร
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63073004801 นายภาคภูมิ สูงเนิน
63073004802 นายนิวัฒน� จํารัสแนว
63073004803 นายวรพล วงศ�รัตนกูล
63073004804 นางสาวศิริรัตน� รอดเมือง
63073004805 นางสาวฐิติวรรณ พิมพ�เบ)าธรรม
63073004806 นางสาวจารุวรรณ เขียวชะอุ�ม
63073004807 นายชูศักด์ิU สารกรณ�
63073004808 นายไชยพร พูนชัย
63073004809 นางสาววิภาดา ธรรมนิยม
63073004810 นายอภิสิทธ์ิ เดชศรี
63073004811 นางสาวดวงกมล สุขสมคบ
63073004812 นางสาวธัญวรัตน� สมร�าง
63073004813 นางสาววิภาวรรณ แซ�เฮง
63073004814 นางสาวนนทิยา ธงชัย
63073004815 นางสาวอนัญพร เอี่ยมสําอางค�
63073004816 นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
63073004817 นางสาวณภัทร วิไลโรจน�วรกุล
63073004818 นางสาววรัญญา ชินณะวงศา
63073004819 นางสาวอรุณี เทวราช
63073004820 นางสาวทิพากร แหลมจันทึก
63073004821 นางสาวเรืองรอง สมหวัง
63073004822 นางสาวนนทิยา สุขสําราญ
63073004823 นางสาววิลาวรรณ แสนโท
63073004824 นางสาววรรณชนก วัฒนา
63073004825 นายวรท โฉมจังหวัด
63073004826 นายเสกสรร แสงเสน
63073004827 นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ
63073004828 นางสาวพรรลิณี กองพรม
63073004829 นายกฤติน หมายวัฒนกุล
63073004830 นางสาวจริยา เที่ยงตรง
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63073004831 นางสาวฐิติมา แดงเรือง
63073004832 นางจิราลักษณ� ซุยรัมย�
63073004833 นางสาวเมษา พิมแพ
63073004834 นางสาวธนวรรณ เพ่ิมพูล
63073004835 นายตรีเจิม พันธรักษ�
63073004836 นางสาวศรุตา บุญเนาว�
63073004837 นางสาวพิมลพร นิลศิริ
63073004838 นายอรรถพล เทวโลก
63073004839 นางสาวนุชจรี ศรีแก)ว
63073004840 นายวศิน ทองฤทธ์ิ
63073004841 นายสุรศักด์ิ วังโส
63073004842 นายอดิศักด์ิ ช�องบุญ
63073004843 นางสาวศรัณย�รัชต� ณรงค�ศักด์ิ
63073004844 นางสาวพรพิมพ�ชนก สุขระโรจน�
63073004845 นางสาววาสิตา พูลศิริคช
63073004846 นางสาวบวรรัตน� ขันคํา
63073004847 นางสาวลัดดาวรรณ ราชสมบัติ
63073004848 นางสาวรุจิรา เพชรบุรี
63073004849 นางสาวกฤษณา โอรักษ�
63073004850 นางสาวกัญญารัตน� สายปรีชา
63073004851 นางสาววิจิตรา โคตรธนู
63073004852 นางสาวสุธินี อภัยโส
63073004853 นายวรพล เวทย�วีระพงศ�
63073004854 นางสาวอุบลทิพย� เตชะโภคทรัพย�
63073004855 นางสาวมลสุดา คําปาละ
63073004856 นางสาวปนัดดา เศษลือ
63073004857 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
63073004858 นางสาวจิตรวดี วงศ�ฉายา
63073004859 นายธนะชิต เถ่ือนวิถี
63073004860 นายเจษฎา มณีวงษ�
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63073004861 นางสาวสุทัศตา อินไชย
63073004862 นายกิตติศักด� พักพงษ�
63073004863 นายจักรกฤษณ� ลือชา
63073004864 นางสาวญาณัจฉรา ศากยะวงศ�
63073004865 นายกฤษฏา กeองแก�น
63073004866 นายกฤษณะ เกิดไทย
63073004867 นางสาวไปรยา เชื้อสมุทร
63073004868 นางสาวจิราภากรณ� คงสาคร
63073004869 นางสาวกนกวรรณ สอนสุราษฎร�
63073004870 นางสาวพิชามญชุ� อรัญญะ
63073004871 นายโสภณวิชญ� เกษแก)ว
63073004872 นางสาววิสสุตา วงศ�คํา
63073004873 นายมนูศักด์ิ พานิชย�
63073004874 นางสาวพรรณราย น)อมเจริญ
63073004875 นางสาวพรรษา ม)าจีน
63073004876 นางสาวสุพรรณวดี ดําขํา
63073004877 นางสาวนันทิชา วิเศษสุวรรณ
63073004878 นางสาวณัฐธิชา คําดี
63073004879 นางสาววิภัลดา สุวรรณอําภา
63073004880 นางสาวสุกัญญา นวลสว�าง
63073004881 นางสาวมัณฑนา เชียรตระกูล
63073004882 นางสาวกมลวรรณ อาจฉายา
63073004883 นายพรอนันต� แสงเพ่ิม
63073004884 นายปยุต วิจิตรลาวัลย�
63073004885 นายอโนชา สุขใย
63073004886 นางสาวปGยะฉัตร หนองหาร
63073004887 นางสาววัชราภรณ� โสภาเลิศ
63073004888 นางสาวณัฐวดี ชื่นชิด
63073004889 นางสาวอมรรัตน� แก�นกุล
63073004890 นางสาววราลี สว�างแจ)ง

หน)า 163 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073004891 นางสาวอริสรา ชาญวัฒกี
63073004892 นางสาวกิตติยา เอมเปBย
63073004893 นางสาววีณา ชาวนา
63073004894 นางสาวชมัยพร พรหมประดิษฐ�
63073004895 นายวุฒิชัย ม่ิงรอด
63073004896 นางสาวศุภรัชต� น)อยพันธุ�ดี
63073004897 นายปGยะนันท� โพธ์ิเย็น
63073004898 นางสาวฉัตรวิมล พอกประโคน
63073004899 นายพีระพงศ� จันทร�ตRะนาเขตร�
63073004900 นายปุญญพัฒน� รอดวงค�ศา
63073004901 นางสาวดวงพร โกรุ�งเจริญ
63073004902 นางสาวทิพย�สุธา บุญมาก
63073004903 นางสาวสุภาภรณ� วีจันทร�
63073004904 นางสาวเกศราภรณ� กาญจนพัฒน�
63073004905 นางสาวธนวรรณ มาลีวงษ�
63073004906 นายลายคราม สกุลยืนยง
63073004907 นางสาวอริญรดา อ)ายจําปา
63073004908 นางสาวแกมกาญจน� จันทร�สุริย�
63073004909 นายภาณุวัฒน� จันทรสกุลวงศ�
63073004910 นางสาวจริยา โพธินา
63073004911 นางสาววาสนา จงไกรจักร�
63073004912 นางสาวมณฑกานต� กุศล
63073004913 จ.ต.ธนกานต� สมณะ
63073004914 นางสาวกฤษติญา โคตรวิถี
63073004915 นางธมลวรรณ ตระการจันทร�
63073004916 นายวัชรินทร� ติยะประเสริฐกุล
63073004917 นางสาวเจนจิรา สุวรรณพิทักษ�
63073004918 นางสาววณิชยา กูลเก้ือ
63073004919 นางสาวกรรณิการ� อยู�ยัง
63073004920 นางพวงผกา ชุมพรัด
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63073004921 นางสาวศุภสิริ ศรวงษ�
63073004922 นางสาวอภิญญา วีระ ตระกูล 
63073004923 นายกิติศักค์ิ พงษ�สอาด
63073004924 นางสาวภรณ�นิภา คํายางจ)อง
63073004925 นางสาวศกลรัตน� ระบอบ
63073004926 นางสาวสุนิตา มะลิวัลย�
63073004927 นายอิทธิเชษฐ� ภูขํา
63073004928 นายนพรส กองภา
63073004929 นายศุภชัย เขียวฮ�าม
63073004930 นางสาวสุภัสสรา เต็งมีศรี
63073004931 นางสาวปริชญา เจริญศรี
63073004932 นางสาวศิริประภา ศรีชมภู
63073004933 นางสาวรัฐนันท� ทองถนอม
63073004934 นางสาววนิดา อุ�นอาษา
63073004935 นางสาววีร�ชัญญา บุญคู�
63073004936 นางสาวสิริกาญจน� ทิมเจริญ
63073004937 นางสาวจิรพรรณ แก)ววงศ�ตระกูล
63073004938 นางสาวชลธิชา แสงมณี
63073004939 นางสาวสุนิสา ไพศาลเจริญไมตรี
63073004940 นางสาวทิพย�สายชล ศรีบุรินทร�
63073004941 นายธวัช ชัย ปGยะมิตร 
63073004942 นางสาวปGยะภรณ� สร)อยเงิน
63073004943 นางสาวนัทธมน สุดสายใจ
63073004944 นางสาวจินดารัตน� การันต�
63073004945 นายรักศักด์ิ ลุนสําโรง
63073004946 นายธนเกียรติ ลําดวน
63073004947 นางสาวรุจิรา ว�องไว
63073004948 นางสาวครองขวัญ เตรียมวิทยานนท�
63073004949 นางสาวณัฐยา งามเชื้อ
63073004950 นายเจริญ ชุ�มเย็น

หน)า 165 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073004951 นางสาวนฤมล เกตุเเย)ม
63073004952 นางสาวอติพร ย่ีทอง
63073004953 นางสาวจิตรกัญญา บุญลือ
63073004954 นายนิรันดร� สาลี
63073004955 นายพงศธร มณีผ�อง
63073004956 นางสาวชุติมา สุชานา
63073004957 นางสาวชุติกาญจน� ศิริโท
63073004958 นางสาวชามา น)อยนารถสุข
63073004959 นายดาวุธ มาลินี
63073004960 นายวราชัย เอี่ยมเชื่อม
63073004961 นางสาวปาลีรัตน� อินอํารุง
63073004962 นางสาวพรพรรณ แสงตรง
63073004963 นายนวฉัตร ภูริจิตโต
63073004964 นายชาญยุทธ แสนใจ
63073004965 นางสาวนราวดี นุ)ยบุตร
63073004966 นายทนงศักด์ิ อดุลย�เดช
63073004967 นางกัลย�นภัส เรืองเดชเกตุหิรัญ
63073004968 นางสาววัชราพร ภูสีน)อย
63073004969 นางสาวธัญฐิชา เศรษฐธัญกิจ
63073004970 นายธีรนันท� นวลดี
63073004971 นางอรุณี ศรีรัตน�
63073004972 นางสาวสิริยากร กองสุข
63073004973 นายเศกสรรค� สกุลวงษ�
63073004974 นายคิรายุ อภิมา
63073004975 นางสาวเสาวลักษณ� ปEiนมา
63073004976 นางสาวสุดารัตน� บรรเทาพล
63073004977 นางสาวกมลพรรณ บุญสม
63073004978 นางสาวน)องขวัญ เขียมวัชระ
63073004979 นางสาววันทาทิพย� ตะธุง
63073004980 นางสาวพิมพ�ชนก แย)มทุ�ง
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63073004981 นายสุรศักด์ิ ถนาวร
63073004982 นายณัฐชนน ปEญญาเทพ
63073004983 นางสาวทิวาวรรณ สัมมา
63073004984 นางสาวอรทิวา เห็มภาค
63073004985 นางสาวพรพลิน พ่ึงสุข
63073004986 นางสาวธมลวรรณ เชื้อเงิน
63073004987 นางสาวรวิพร บุญชูดวง
63073004988 นายชนาวุฒิ สมตัว
63073004989 นางสาวอารียา ตุ)ยมูลตรี
63073004990 นายไชยสิทธ์ิ วันเพ็ง
63073004991 นายวัชรากร สํารวมจิต
63073004992 นายอนุสรณ� วงศ�กองแก)ว
63073004993 นางสาวธัญชนก ศิรอักษร
63073004994 นางสาวเจนจิรา ขุนทอง
63073004995 นายธนวัฒน� บุญเรือง
63073004996 นางสาววิพาวัลย� อินทร�กุล
63073004997 นางสาวมณีการ� นิลโมทย�
63073004998 นางสาวเสาวลักษณ� ดาโสม
63073004999 นายจักรพงษ� ศรีเวียง
63073005000 นางสาวธิดารัตน� คําพา
63073005001 นางสาวปาณิศา เอกปEตย�
63073005002 นางสาวจิรวรรณ คงพิทักษ�
63073005003 นางสาวรัตนา คําพระทิก
63073005004 สิบเอกหญิงเย็นฤดี โยงรัมย�
63073005005 นางสาวบุษบา ชนะสิทธ์ิ
63073005006 นางสาวชุตินันท� บุตรโสภา
63073005007 นางสาวมณิสรา กุลบางยาง
63073005008 นางสาวนฤมล สมบูรณ�
63073005009 นางสาวภัศราพร รัชตะวรรณ
63073005010 นางสาวอารียา มโนวงค�
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63073005011 นายธนาพล วะเกิดเปCง
63073005012 นายวุฒินันท� ชาญกูล
63073005013 นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค�
63073005014 นายเพ่ิมพล ทองพิทักษ�
63073005015 นายปาริวัช เก)าอุดม
63073005016 นายภาณุพงศ�U จันทร�จวนสุข
63073005017 นางสาวขวัญชนก อุตะมะ
63073005018 นายธนพนธ� สาริกา
63073005019 ร.ต.หญิงพัชรี แซ�จึง
63073005020 นางพรภิญญา สะหัอําภรรณ�
63073005021 นายสมชาย ชุมสาย
63073005022 นางสาวศศิณีย� พลายเเก)ว
63073005023 นายกริชชานนท� ต้ังม่ันสกุล
63073005024 นายสิรวิชญ� ศิริเทศ
63073005025 นางสาวธิดารัตน� ขันตา
63073005026 นางสาวธนัญญา ขวัญเมือง
63073005027 นางสาวเมธิณี ขันธ�ชารี
63073005028 นางสาวสุรภี จินตนา
63073005029 นางสาวสาลินี วิลาศรี
63073005030 นางสาวนฤชา สุดสาคร
63073005031 นางสาวเกมกาญจน� มากเจริญ
63073005032 นางสาวศิริฐานันท� บุญจันทร�
63073005033 นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง
63073005034 นางสาวณัฐนพิน อินตRะสุข
63073005035 นางสาวรุ�งทิพย� สุขสุพุฒ
63073005036 นางสาวณัฏฐ�ปคัลภ� เจนนาวิน
63073005037 นายอิสระ ชํานาญ ณรงค� 
63073005038 นางสาวอภิสรณ� วินิจผล
63073005039 นายสมคิด เสตตะกุลชร
63073005040 นายสรยุทธ อภัยโส
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63073005041 นางสาวสลิล บุญราช
63073005042 นางสาวเจนจิรา แก)วขาว
63073005043 นายกษิดิศ ทองเปCอ
63073005044 นางสาวปาราวตีร� ศรีรักษาพล
63073005045 นายธรรมรงค� นพรัตน�
63073005046 นางสาวอิสรีย� ฉิมบ)านไร�กมล
63073005047 นายศิลาวุธ ทรัพย�ประสาท
63073005048 นางสาวเมษา สามนนท�
63073005049 นางสาวทัศนีวรรณ พันทอง
63073005050 นางสาวปGยนันท� นิพนธ�
63073005051 นางสาวปภาวรินทร� เลิศสุข
63073005052 นายธนกร คํามี
63073005053 นางสาวกนกวรรณ สายสนธ์ิ
63073005054 นางสาวฐิตาภรณ� กิณเสน
63073005055 นายจงรัก เนียมประเสริฐ
63073005056 นางสาววิไลวรรณ จิตจํานงค�
63073005057 นางสาวนุชสราภรณ� เจวรัมย�
63073005058 นายศุภกิตต์ิ ศิริเขตต�
63073005059 นางสาววิไลวรรณ นาคแดง
63073005060 นายพลวัฒน� จรัสเศรษฐสิน
63073005061 นางสาวรัตนาภรณ� ทีปรีเนตร
63073005062 นางสาวโชติมา ทรงบัณฑิตย�
63073005063 นางสาวภัทราพร สุยะ
63073005064 นางสาวธนัชพร คุณเพ็ง
63073005065 นางสาวภัณฑิรา ก)อยผ�านกิจ
63073005066 นางสาวสายใจ ชิดชอบ
63073005067 นางสาวปาริฉัตร มีชาติ
63073005068 นางสาวธัญญารักษ� หนองใหญ�
63073005069 นางสาวปGยทิพย� รูปดี
63073005070 นางสาวมณฑิรา สันตะพันธ�
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63073005071 นายสยมภู อิ่มระรื่น
63073005072 นายอิทธิพัทธ� เอี่ยมอิ่ม
63073005073 นางสุดาพร ประราชิโก
63073005074 นางสาวกันต�ฤทัย แซ�กัว
63073005075 นางสาวณัตฐิญา พรมแดง
63073005076 นางสาวรัชนก ประคองจิตร�
63073005077 นางสาวศิริวรรณ คําแดง
63073005078 นางสาวกนกรดา มีกระโดน
63073005079 นายนันทพงศ� จันทร�รัตนา
63073005080 นายอนิวัฒน� แตงทองคํา
63073005081 นางสาวเวธกา แสงจันทึก
63073005082 ว�าที่ ร.ต.กาญจนรัตน� โกมารพิมพ�
63073005083 นางสาวประภาพร ใจวรรณ
63073005084 ว�าที่ ร.ต.สมจิตต มณีวรรณ
63073005085 นางสาวศุทรา เบญจมาศ
63073005086 นางสาวปภัสสร คงสมใจ
63073005087 นางสาวเจนจิรา มูลอาษา
63073005088 นางสาวณิชา บริรักษ�ศุภกร
63073005089 นางสาวรัชฎาภรณ� พิลาแสง
63073005090 นายสุขุม วงศ�ล)อมนิล
63073005091 นางสาวมณีรัตน� เสวะนา
63073005092 นางสาวปEณณิกา สิงห�รื่นรมย�
63073005093 นางสาวณิชดา เครือจันทร�
63073005094 นางสาวพิมพ�ชนก สุริไกรทอง
63073005095 นายจิระ อุดมดี
63073005096 นางสาวณัฐชนิตา คงอาสา
63073005097 นางสาวอโนธยา เณรจิบ
63073005098 นางสาวกาญจนา ปาละ
63073005099 นางสาวกฤติยากรณ� พุกภูษา
63073005100 นางสาววรางคณา สุทธิผลิน
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63073005101 นายทรงสรร ศรีจํารัส
63073005102 นายอรรถพล โพธ์ิศรี
63073005103 นางสาวปาริฉัตร แก)วบุญมา
63073005104 ว�าที่ร.ต.วสุรัตน� ประชุมจิตร
63073005105 นางสาวภัทรานิษฐ� วิสุทธาภรณ�
63073005106 นายกฤษฎา สุทธิโก
63073005107 นางสาวพรรษกร เทพกอม
63073005108 นายภัทรมงคล ดอกแย)ม
63073005109 นางสาวปรียาลักษณ� ศรีสอาด
63073005110 นางสาวรัชนก คล)ายหนู
63073005111 นางสาวศิริวรรณี วงษ�สกุลไชยะ
63073005112 นางสาวรัตนา บุญพูน
63073005113 นางสาวศิริกาญจน� ฦาชา
63073005114 นางสาวนันธิยา ศรีหาญ
63073005115 นายศิวธีน� วิชทา
63073005116 นางสาวสุพัตรา แหยมพลับ
63073005117 นางสาวจุฑารัตน� ทองชุมศรี
63073005118 นายน)าทาม ศรีคงรักษ�
63073005119 นางสาวอิงพร ชนะสิทธ์ิ
63073005120 นางสาวนันทิภา ปะกิคะเนย�
63073005121 นายสุทิน แซ�ฟุCง
63073005122 นางสาวชุดาลักษณ� ไทยลา
63073005123 นางสาวชนนิกานต� ลีวนิชกุล
63073005124 นางสาวพรพิมล ยงยืน
63073005125 นางสาวนิศาชล มีแสง
63073005126 นางสาวรัชนานนท� เพียรการ
63073005127 นายดรงค� สุขสวัสด์ิ
63073005128 นางสาวอรุณี ช�างฉลาด
63073005129 นางสาวกรรณิการ� แซ�จึง
63073005130 นางสาวอภิญญา ปุณประวัติ
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63073005131 นางสาวกนกนภัส กองลุน
63073005132 นางสาวจริยา ศรีทองแดง
63073005133 นางสาวลลิตา หม่ันการ
63073005134 นางสาวณัฏฐิกา วงศาโรจน�
63073005135 นางสาวปุณิกา วิริยะถาวร
63073005136 นางสาวปวันรัตน� นาควิมล
63073005137 นายภาคภูมิ สะเอียบคง
63073005138 นางกัณญาภัค กันต�งาม
63073005139 สิบเอกนราธิป ชาญวิจักษณ�
63073005140 นางสาวฐานียภัทร เศรษฐวิวัฒน�
63073005141 นายกันตพัฒน� ดวงพรหม
63073005142 นางสาวตรีทิพยนิภา แก)วกฤษ
63073005143 นางสาวกิติยา ใยไธสง
63073005144 นางสาวณัฐมล คงคํา
63073005145 นางสาวลัดดาวัลย� วีณิน
63073005146 นางสาวกัญญารัฐ วิเศษนันท�
63073005147 นางสาวภัสส�พิชชญาณ� พิรัมย�
63073005148 นางสาวอรณี ไขศรี
63073005149 นายกฤษฎา เข่ือนโยธา
63073005150 นางสาวจัฑภรณ� ใจสุทธิ
63073005151 นางสาวสุพรรณี ภู�ทอง
63073005152 นางสาวอุษา สุขประเสริฐ
63073005153 นางสาวศศิธร พ้ัวฃ�วย
63073005154 นายพนาสันต� ดวงพรม
63073005155 นางสาวณัฏฐณิชา หุนสนธิ
63073005156 นางสาววิไลลักษณ� นามโคตร
63073005157 นายอรรถกร ไกรแก)ว
63073005158 นายศุภวัฒน� มงคลวงษ�
63073005159 นางสาวเบญจมินทร� เกษสุภะ
63073005160 นายไชยวัฒน� แซ�แต)

หน)า 172 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี
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63073005161 นางสาวณัฐมน แสนเจRก
63073005162 นางสาวสิรินยากร วิเศษศรี
63073005163 นางสาวนนทยา ภุมรินทร�
63073005164 นางสาวนิลุบล หลังปูเตRะ
63073005165 นายอาคม จอยวงศ�
63073005166 นางสาวสุภานันท� พรมเวียง
63073005167 นางสาวทัศนีภรณ� คนซ่ือ
63073005168 นางสาวสุปEญญา ด�านสุวรรณ�
63073005169 นางสาวรัตนา สระแก)ว
63073005170 นางสาวธัญสร พัชรกองดวง
63073005171 นางสาวชนิสรา พูลสวัสด์ิ
63073005172 นางสาวสุรัสวดี คุ)มตระกูล
63073005173 นางสาวมยุรี ตระการดี
63073005174 นางสาวลักขณา เวชการี
63073005175 นางสาวนิยากรณ� หากันได)
63073005176 นายพชร สิงห�แก)ว
63073005177 นางสาวณภัทร กิจวาที
63073005178 นางสาวดอกอ)อ บุญทาป
63073005179 นางสาวสิริญญา อุปชาบาล
63073005180 นายนวพล นพคุณ
63073005181 นางสาวสมใจ นิตรักษ�
63073005182 สอ.หญิงศิริเนตร กลิ่นจันทร�
63073005183 นางสาวนัฏฐา พลสูงเนิน
63073005184 นางสาวชลดา สุภาภรณ�
63073005185 นางสาวพัชราภรณ� บรรลุ
63073005186 นางสาวนพวรรณ คชรินทร�
63073005187 นางสาวปEทมาพร วันทะวงษ�
63073005188 นางสาวรัตติยาภรณ� เนื้อสะอาด
63073005189 นางสาวสุภัชชา ศรีกะกุล
63073005190 นางสาวดรุณี โยธการี
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ระดับปริญญาตรี

63073005191 นางสาวบุษผา มูลราช
63073005192 นางสาววรินวรรณ ทับขัน
63073005193 นายพุทธรักษ� เสนานาค
63073005194 นางสาวณัฐพร พันธ�สวัสด์ิ
63073005195 นางสาวปภัสสร ยอดโนชัย
63073005196 นายพิภู ประชิตวัติ
63073005197 นางสาวชลธิษา มาสุคะ
63073005198 นางสาวอังศุมาลิน สุขปEVน
63073005199 นางสาวณัฐยา สุนัติ
63073005200 นางสาวณัฐชา ไชยอ)าย
63073005201 นางสาวสุพีรยา ครองสนั่น
63073005202 นายสันติภาพ พิละมาตย�
63073005203 นางสาวปริยฉัตร แปโค
63073005204 นางสาวสุธาสินี ตุ)มขันธ�
63073005205 นางสาวติณณา ก)องเสนาะ
63073005206 นางสาวสุริวัสสา ประกอบคํา
63073005207 นายชลดรงค� บุนนาค
63073005208 นายวงศกร วังเรียง
63073005209 ว�าที่ร)อยตรีนนทนันท� พินธนภูมิ
63073005210 นายไชยวัฒน� เก้ือปEญญา
63073005211 นางสาววาสนา มาก�อกูล
63073005212 นายสุริยา งอมสงัด
63073005213 นางสาวบงกช อินทร�พรหม
63073005214 นายอาคม ฤทธ์ิงาม
63073005215 นายวีระยุทธ กันยา
63073005216 นางสาวสินีนาฏ ทาหนัด
63073005217 นางสาวเชิญจุติ กองสุข
63073005218 นางสาวกนกวรรณ จันทะดวง
63073005219 นางสาวสายรุ)ง จันทร�อินทร�
63073005220 นางสาวจุฑารัตน� ชูศิริ
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ระดับปริญญาตรี

63073005221 นางสาวนภัสสร เพชรพูน
63073005222 นายวุฒิกรณ� กํ่าสีดา
63073005223 นายณัฐพงษ� แตรวงษ�
63073005224 นางสาวกศิณ�นันท� ชูพยัคฆ�
63073005225 นางสาวสาวินี แย)มงาม
63073005226 นางสาวสุดารัตน� สุทธิมูล
63073005227 นางสาวสิตานันท� จันทร�ทอง
63073005228 นางสาวพรพนิต พันธุ�พิริยะ
63073005229 นายชนาธิป แสดคง
63073005230 นางสาวมติมนต� ศรีชลาลัย
63073005231 นางสาวสุธาริณี นาคทั่ง
63073005232 นายภาสกร ปูเขียว
63073005233 นางเบญจภรณ� เทียนทอง
63073005234 นางสาวภาวินี โพธ์ิสนิท
63073005235 นางสาวธรรญชนก บุญเสือ
63073005236 นายภานุพงษ� แก)วดวงตา
63073005237 นางสาวศศิธร กุลวัฒน�
63073005238 นางสาวอารยา ขุนทองเพ็ชร�
63073005239 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
63073005240 นายวีระชัย สามารถ
63073005241 นางสาววิภูษา พุ�มพวง
63073005242 นายชโลธร นพฤทธ์ิ
63073005243 นางสาวสุทธิดา หันจางสิทธ์ิ
63073005244 นางสาวจิรวรรณ มงคลเจริญสิน
63073005245 นางสาวอรรชลี พงศ�ภัทรภิญโญ
63073005246 นายนนทิยุต ศุขอารีย�
63073005247 นางสาวจุตินาถ นาคสนธ์ิ
63073005248 นางสาวพรชิตา บุญเทพ
63073005249 นางสาวปภัสสร พุ�มภัทรชาติ
63073005250 นางสาวบูรณา ศิลปสธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63073005251 นายชูชัย เสาร�ทอง
63073005252 นายไพเรข ต)นเขียน
63073005253 นางสาวนุศรา เนียมสูงเนิน
63073005254 นางสาวชนิสรา ต�างใจ
63073005255 นายวีรภัทร วรรณภากร
63073005256 นางสาวฉัณท�หทัย เหนียนเฉลย
63073005257 นางสาวอภิญา ขวัญทองห)าว
63073005258 นางสาวปGยะธิดา เทียมหงษ�
63073005259 นายอรรถพร จันทร�แสง
63073005260 นายอิสรพงษ� พรหมสิทธ์ิ
63073005261 นางสาววริษา เย็นเพ่ิม
63073005262 นางสาวสายพิน ชัยวงค�
63073005263 นางสาวสุทรารัตน� ยางแดง
63073005264 นายพชร วงษ�วัษ�วัฒนพงษ�
63073005265 นางสาวพัชรินทร� เชื้อขาว
63073005266 นางสาวศิริพร เดชวงศ�ญา
63073005267 นางสาววิภารัตน� ทองดี
63073005268 นางสาวขนิษฐา อยู�แสง
63073005269 นายเอกสิทธ์ิ ทองช�วย
63073005270 นายคมสัน พันธุระ
63073005271 นางชนิดาภา จันทร�เสนา
63073005272 นางสาวพนิดา อินพระยา
63073005273 นายภาณุวิชญ� จิตกล)า
63073005274 นางสาวกนกพิชญ� โชติรัตน�
63073005275 นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร
63073005276 นายวีรภัทร จันทร�เสง่ียม
63073005277 นายพัทธกานต� หลักม่ัน
63073005278 นายสิทธิชัย หนูแสง
63073005279 นางสาวปุณยนุช ภาชนะ
63073005280 นางสาวสุธัญญา พยัพแก)ว
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63073005281 นายอรชุน อู�เงิน
63073005282 นายณัฐนันท� พรมลัทธ์ิ
63073005283 นายเอกรัตน� รามสูตร
63073005284 นางสาวเจนจิรา วิชัยโย
63073005285 นางสาวธิดารัตน� ชูรอดวาด
63073005286 นางสาวพิศสุดา ตนนาชํา
63073005287 นางสาวดวงฤทัย พุทธรัตน�
63073005288 นางสาวทัศนีย� มีลาภ
63073005289 นางสาวธารทิพย� โยธาศรี
63073005290 นางสาวกฤษฎ์ิกนิษฐ� เชื้อวงศ�
63073005291 นายประชา นานา
63073005292 นางสาวจีระภา เล�นทัศน�
63073005293 นางสาวอุไรวรรณ เจริญศึกษา
63073005294 นางสาวรุ�งทิวา การาม
63073005295 นางสาวนิศาชล บุญสวัสด์ิหิรัญ
63073005296 นางสาวจิตติมาภรณ� เพชรสังคุณ
63073005297 นางสาววราสกุล รุ�งเกลี้ยง
63073005298 นายชนนท� พจนภาคย�
63073005299 นางสาวกุลยา ชูสุวรรณ
63073005300 นายสิทธิกร ภูระวัง
63073005301 นางสาวสุพรรณี ก)องสนาม
63073005302 พ.จ.ท.ธีรพงษ� สะกีพันธ�
63073005303 นายจิรพันธุ� วะลาโภ
63073005304 นายยุทธนา ขันคํา
63073005305 นายณัฐกมล เพ็ญโคกสูง
63073005306 นางสาวฮามีดRะ ปูหยัง
63073005307 นางสาวชนม�ฐิกานต� ธงภักด์ิ
63073005308 นางสาววัลลภา รักษาพรต
63073005309 นางสาววิราวรรณ เล็กประเสริฐ
63073005310 นางสาวจันทร�ศรี โนนไธสง
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63073005311 นายรังสิมันตุ� ปะสาวะโพธ์ิ
63073005312 นางสาวณัฐธิดา จันสะหา
63073005313 นายอุดมศักด์ิ อาจวิชัย
63073005314 นายอนันตชัย ขันโมลี
63073005315 นางสาวนุชนาถ รัตนศักด์ิ
63073005316 นางสาวเกตสุดา มีแก)ว
63073005317 นางสาวธิติมา เบญจมาตย�
63073005318 นายกิตติชัย สิรินัย
63073005319 นายศุภกานต� สุริยะวิจิตรวงศ�
63073005320 นางสาววิรัญญา จิรกิจธนา
63073005321 นางสาวสุจินดา ม่ันมา
63073005322 นางสาวชญานันท� กาลปลูก
63073005323 นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา
63073005324 นายอนิรุทธ� บัวทอง
63073005325 นายขจิตภัฎ กิจอุดม
63073005326 นายสิษฐวัศ ภัคเจริญชัยสิน
63073005327 นางสาวสุวภัทร ชาญด)วยวิทย�
63073005328 นายดนัย เกิดไกล
63073005329 นางสาวนิภาพร ปEญญาหลง
63073005330 นายทินวัฒน� สิงเสนา
63073005331 นางสาวสมรรัตน� วิจิตรการกุล
63073005332 นางสาวนงคราญ จันทร�ทับทอง
63073005333 นางสาวสุธาดา สุทันฐรัตน�
63073005334 นางสาวนลินี ทองบุญชู
63073005335 นายภูมิพัฒน� ยวงการ
63073005336 นางสาววัชราภรณ� ดวนใหญ�
63073005337 นางสาวปรียานุช เพาโพธ์ิ
63073005338 นางสาวเมทินี นาดวง
63073005339 นางสาวณัชชา สมตระกูล
63073005340 นางสาวสมฤดี อภิมา
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63073005341 นางสาวณัฐธิดา หันตุลา
63073005342 นายพชร พิมพะสอน
63073005343 นางสาวศุภกร ภูเจริญ
63073005344 นายอิทธิวัฒน� ใจอารีย�
63073005345 นางสาวพนิดา มาตรา
63073005346 นางสาวบัณฑิตา เกตุแจ)
63073005347 นายณัฐนันท� อระบุตร
63073005348 นายอุทัย ยอดบุญนอก
63073005349 นายสุเจตน� พลขันธ�
63073005350 นายวีระวัฒน� แย)มจันทรามาศ
63073005351 นางสาววราภรณ� บุญประสิทธ์ิ
63073005352 นายโชคดี สิงห�ขาว
63073005353 นางสาวจุฑามาศ วงษ�อินทร�
63073005354 นางสาวนพวรรณ สุขชู
63073005355 นางสาวพิมพกานต� วุฒิกรไพศาล
63073005356 นางสาวชญาพัฒน� สุนทร
63073005357 นางสาวขนิษฐา จันทร�ตรี
63073005358 นายชาตรี มาสง
63073005359 นางสาวไอรดา อักษ�เสน
63073005360 นางสาวรัตนาภรณ� อํานาจผูก
63073005361 นางสาวสมฤทัย ละเต็บซัน
63073005362 นางสาวเนตรอัปสร บุตรดี
63073005363 นายพงศ�ณภัทร รุ�งโรจน�ชญานนท�
63073005364 นางสาวเขมิกา ถุงออน
63073005365 นางสาวกนกวรรณ ใบดอหล)า
63073005366 นางสาวนุสรา คะนะมะ
63073005367 นางสาวสโรชา จันทร�เทศ
63073005368 นางสาวบุญญลักษณ� รุ�งเสมอ
63073005369 นางสาวภัศรากร ไชยสองแก)ว
63073005370 นายอิศลักษณ� สุทธิพัฒนางกูร
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63073005371 นางสาวสุนิษา อินซ)อน
63073005372 นางสาวณิชนันท� โพธ์ิศรี
63073005373 นางสาววราภรณ� บุญศรี
63073005374 นางสาวอริษา ศีลาชัย
63073005375 นางสาวกาญจนา สงค�จันทร�
63073005376 นางสาวสุนิษา คนซ่ือ
63073005377 นางสาวภาวิณี แสงระยับ
63073005378 นางสาวสุภาพร จ�าชัย
63073005379 นางสาวอาดานี หะยียูโซะ
63073005380 นางสาววรฤทัย ทุคหิต
63073005381 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเจริญ
63073005382 นางสาวศิรประภา แตรวงศ�
63073005383 นางสาวอภิสรา งามมณีอุดม
63073005384 นางสาววริษฐา ส�องสว�าง
63073005385 นางสาวณภัทร ช�างประเสริฐ
63073005386 นางสาวจารวี วงศ�รัตนเพ็ชร
63073005387 นางสาวกนกวรรณ ดวงทอง
63073005388 นายธัญเทพ อมฤตสถาวร
63073005389 นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน
63073005390 นางสาวศิวภรณ� ศิริประภา
63073005391 นางสาวพุทธิดา โยธี
63073005392 นางสาวศิริลักษณ� นิดจังหรีด
63073005393 นางสาววัชรีวรรณ จันทร�แท�น
63073005394 นางสาวนันทิยา จันใส
63073005395 นายภาณุมาศ ตันดุลยกุล
63073005396 นางสาวจารวี ศรีวรรณเจริญ
63073005397 นายกฤษ จุทัยรัตน�
63073005398 นางสาวนิตยา ดินจันทร�
63073005399 นางสาวพรทิพย� สนธิ
63073005400 นายโยนาธาน สอรักษ�
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63073005401 นางสาวโสรยา ยังดี
63073005402 นางสาววิภาดา บุญรักษา
63073005403 นายธรรมภณ เฮมกลาง
63073005404 นายพิทยา สาริวงษ�
63073005405 นางสาวเกษราพร ธนกิจพวงทอง
63073005406 นางสาวอรัญญา เสาเวียง
63073005407 นางสาววิภาภรณ� แท�นแก)ว
63073005408 นางสาวโบนัส ปรารถนา
63073005409 นายสู) ครองธรรม
63073005410 นางสาวสุภมาศ ยานนาวา
63073005411 นางสาวสุธินี โภคประเสริฐ
63073005412 นางสาวณัฐกาญจน� จักรชุม
63073005413 นางสาวอสมาภรณ� อ่ําอยู�
63073005414 นางสาวปาณิสรา สุขสําราญ
63073005415 นางสาวณัฐณิชา อาจเปBOยม
63073005416 นายศุภณัฐ ฉัตรกาญจนากูล
63073005417 นายนิตินัย ประภาวรางศักด์ิ
63073005418 นางสาวอุไรรัตน� เรือนสายแก)ว
63073005419 นางสาวเมธาวี การเนื่อง
63073005420 นางสาวพิมพ�ภิมาพร โพธ์ิศรี
63073005421 นายศตนนท� ทองย�อย
63073005422 นางสาวมัลลิกา วงษ�ตาหล)า
63073005423 นางสาวนุชนารถ เด็ดขาด
63073005424 นางสาวสิริยุคล ใจภักดี
63073005425 นางพรปวีณ� ลายทอง
63073005426 นายอินทัช สุขสันต�
63073005427 นางสาวจริญทิพย� อินทเกตุ
63073005428 นางสาววิลาวรรณ ขันสาคร
63073005429 นายถิรวัฒน� ไชยเดช
63073005430 นางสาวอัจฉริยา ชื่นอารมณ�
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63073005431 นางสาวจิราภรณ� นะวัว
63073005432 นายอนุชน ลิ้มภักดี
63073005433 นายณัฐวุฒิ จงจิตร
63073005434 นางสาวธนัชพร คูหาพงศ�
63073005435 นายปราการ แก)วประเสริฐ
63073005436 นางสาวทิพไพบูรณ� สีหไกร
63073005437 นายอัครพล สุทธศิริ
63073005438 นางสาววิไล พันธ�ศรี
63073005439 นางสาวศุภนุช ธีรจินดามณี
63073005440 นางสาวชลิตา ชะอุ�มใบ
63073005441 นางสาวสมฤดี กอศิริวลานนท�
63073005442 นางสาวภูษณิศา สุวรรณสุนทร
63073005443 นางสาวกนกอร อิ่มในบุญ
63073005444 นายฤทธิพร จันทร�หอม
63073005445 นายวุฒิศักด์ิ ดาราพงษ�
63073005446 นางสาวอัจฉริยา ลีศรี
63073005447 นางสาวศิวิมล อิ่มผ�อง
63073005448 นางสาวเพราพิลาส ช)าอยู�
63073005449 นางสาวมาริสา ศรีขวาน
63073005450 นางสาวนุชรินทร� มัสยามาศ
63073005451 นายณัฐพล ปCองกัน
63073005452 นางสาวอภิสรา ชัชวาลวุฒิกุล
63073005453 นายอภิชาติ มาบุญปEVน
63073005454 นางสาวลภัสรดา เอื้อชาติ
63073005455 นางสาวนิสาชล กลิ่นเกล)า
63073005456 นายฐณะวัฒน� รอดกสิกรรม
63073005457 นายธนพงษ� โสดานา
63073005458 นางสาวเนตรชนก แก)วพินิจ
63073005459 นางสาวบุณยาพร จันทรนิเวศน�
63073005460 นางสาวดารกา สาลี่กงใช)
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63073005461 นางสาวธัญลักษณ� ยศพัฒน�สิริ
63073005462 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีปราชญ�
63073005463 นางสาวอุบลวรรณ อุไรงาม
63073005464 นางประภาพรรณ ศิลาพันธ�
63073005465 นายอํานาจ ชินวงษ�
63073005466 นางสาวจิรัชญา ศิริคต
63073005467 นางสาวมนัสชนก วรรณศิริ
63073005468 นายกฤษดา แซ�โง)ว
63073005469 นางสาวเววิกา จันทะคุณ
63073005470 นางสาวธิดารัตน� วิสิทธ์ิกาศ
63073005471 นายอรรถพร อัตตะวิริยะกุล
63073005472 นายณัฐวัชร ประไพ
63073005473 นางสาวนารีรัตน� สีหราช
63073005474 นางสาววรัญญา สบาย
63073005475 นางสาววัลลภา ปุSงคําน)อย
63073005476 นางสาวจิรญา บุญเผือก
63073005477 นางสาวคนีงนิตย� คงคาใส
63073005478 นางสาวธารารัตน� แพรกนก
63073005479 นางสาวเตือนนภา ศรีบุญ
63073005480 นายบารเมษฐ� จันทเขต
63073005481 นางสาวรุ�งนภา อาศรัยราษฎร�
63073005482 นางสาวอุบลวรรณ ปรีชารัตน�
63073005483 นายพรชัย แสนซ่ือ
63073005484 นางสาวพูลสวัสด์ิ สังข�บัวแก)ว
63073005485 นางสาวสุรางค� ณ นคร
63073005486 นางสาวหรรษา ลําดวน
63073005487 นางสาวธนภรณ� สุขอุ)ม
63073005488 นายกฤษณะ ราชโหดี
63073005489 นางสาวสุทธิชา สุขประเสริฐ
63073005490 นางสาวกัญญ�วรา เทียมทัศน�

หน)า 183 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073005491 นางสาวธัญชนก ฉลาดเลิศ
63073005492 นางสาวรุ�งตะวัน สุขทวี
63073005493 นางสาวพิณนกร ชะรา
63073005494 นายติรานณ ปGOนแก)ว
63073005495 นางสาวอรทัย สุวรรณดี
63073005496 นายสุเมธ ไชยชนะ
63073005497 นางสาวลักขณา เกียรติมนตรี
63073005498 นางสาวเบญจศิลปP ภู�โกสีย�
63073005499 นายจักรพงศ� ค)ามาก
63073005500 นางสาววนิดา วงษ�นอก
63073005501 นางสาววรวรรณ เตชะมา
63073005502 นางสาวธมลวรรณ รับงาม
63073005503 นายชนม�ธณัช แก)วก�า
63073005504 นายเมธัส รอดพวงคํา
63073005505 นายปGยวัฒน� เมฆย้ิม
63073005506 นายศุภณัฐ พันธ�เสนา
63073005507 นางสาวณัฏฐ�รดา จราภัสสรานันท�
63073005508 นางสาวณัฐรดา จันทรส
63073005509 นางสาวพัชรี จันปุSม
63073005510 นายบัณฑิต เฉลิมรัมย�
63073005511 นายพงษ�สิทธ์ิ พ่ึงตน
63073005512 นายทวิชากร ขุนภักดี
63073005513 นายยุทธนา คําปาตัน
63073005514 นางสาวธัญญารัตน� ถ่ินชนก
63073005515 นางสาวณัฐสิณี ไฉไลสุขสมบัติ
63073005516 นางสาวฉัตรวดี ทัตตะพันธุ�
63073005517 นายนพรัตน� สุขปEญญา
63073005518 นางสาวจินตนา ทวีทรัพย�พานิช
63073005519 นางสาวกัณญ�ญาณัฐ บุญปก
63073005520 นางสาวอาทิตยา อโนพันธ�
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63073005521 นายณรงค�ฤทธ์ิ เสาโมก
63073005522 นายเอกรินทร� ภูทอง
63073005523 นางสาวปุณญดา ดิลกเวรุจน�
63073005524 นางสาวจุรีพร ตาหล)า
63073005525 นางสาวรติมา ม่ันมณี
63073005526 นางสาวธนัฏฐา เรืองงาม
63073005527 นางสาวพรญาณพรหม ทรัพย�โชติวรกุล
63073005528 นางสาวสุภักดี ผางแพ�ง
63073005529 นางสาวสุวิมล วีระปEญญาภรณ�
63073005530 นางสาวปGยพร แสนพินิจ
63073005531 นายชิษณุพงศ� บุญจีน
63073005532 นางสาววรินภรณ� บุญรักษา
63073005533 นางสาวมณีรัตน� ชัยจันทร�
63073005534 นายวุฒิพงษ� ต้ังประกอบ
63073005535 นางสาวสิริกร ศรีมณี
63073005536 นายยุทธนา เจโคกกรวด
63073005537 นางสาวอลิสา แวววิลัย
63073005538 นางสาวณัฏฐณิชา สักเล็กประดู�
63073005539 นางสาวเกษิณี ทิพย�กาวี
63073005540 นางสาวกรรณิการ� พลอามาตย�
63073005541 นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย�
63073005542 นางกัญณัฏฐ� กิจบุญอนันต�
63073005543 นายธัญกร ยงวิสุทธ์ิ
63073005544 นางสาวติรยา เทพารักษ�
63073005545 นายพีรพัฒน� โคตรฉวะ
63073005546 นางสาวภิญญดา ศรีโชติ
63073005547 นางสาวรดากร เพียรภักดี
63073005548 นางสาวสุภัสสรา ซ้ือไทรทอง
63073005549 นายวิทยา อินทร�สําราญ
63073005550 นางสาววรรณพร วจะสุวรรณ
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63073005551 นางสาวปาจารีย� สิโรตมรัตน�
63073005552 นางสาวจิรพรรณ พงษ�กองดี
63073005553 นางสาวสุจิตรา ธรรมชอบ
63073005554 นางสาวกนิษฐา วิลัยสุทธ์ิ
63073005555 นางสาววิภาวรรณ ตุรงค�เรือง
63073005556 นางสาวอังคณางค� สุนทอง
63073005557 นางสาวธนภรณ� อานามนาถ
63073005558 นายกิตติกวิน โรจนภิรมย�ทอง
63073005559 นายสมภพ มาวัชระสกุล
63073005560 นางสาวฤทัยกานต� ใจมา
63073005561 นางสาวสุมาลี ดวงทอง
63073005562 นางสาวอังคณา อยู�เกษม
63073005563 นางสาวสุภาพร หลําน)อย
63073005564 นางสาวโชษิตา แสงโนรี
63073005565 นางสาวชนิตา หวานชิต
63073005566 นายคัมภีร� เหมือนสิงห�
63073005567 นางสาวสุดารัตน� มรกฎสระน)อย
63073005568 นางสาวสุพัชริญา อาจหาญ
63073005569 นางสาวศิริกัลยา สุวรรณรมย�
63073005570 นางสาวสุนิสา มหัทธนะเจริญ
63073005571 นางสาวจิราภรณ� จันทร�อินทร�
63073005572 นายเศรษฐวัฒน� หงษษ�ทอง
63073005573 นายศิวัช สุขโข
63073005574 นางสาวปติยา เจริญสุข
63073005575 นางสาวธันยาวีร� นากวิกรัย
63073005576 นางสาวอาทิตยา โพธ์ิเอี่ยม
63073005577 นางสาวฑิตณัชกานต� บุญครอง
63073005578 นางสาวพัชรี เที่ยงธรรม
63073005579 นางสาวเลิศลักษณ� กิจพิทักษ�
63073005580 นางสาวอัญมณี เพ็ญพิมาย
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63073005581 นางสาวชฎาพร เดือยพิมพ�
63073005582 นายพรอนันต� ลี้ต๋ี
63073005583 นายสุวิทย� ปานทน
63073005584 นางสาวอณัศยา ประจิตร
63073005585 นายณัชพล พรมโสภา
63073005586 นางสาวอังคณา นิสสัยพันธ�
63073005587 นายพชร เอื้อพิทักษ�ญาติ
63073005588 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� สําราญจิต
63073005589 นางสาวจันทภา จันทะพิมพ�
63073005590 นายภาสกร ทองคํา
63073005591 นางสาวชฎาภรณ� ชัยบัง
63073005592 นางสาวปรียาภัณฑ� สอนวงษ�
63073005593 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณรัตน�
63073005594 นางสาวนุชนาฏ แสนโท
63073005595 นางสาวชฎาพร พละศักด์ิ
63073005596 นางสาวรสิการ� ไชยคําภา
63073005597 นางสาวบุญลิตา เจริญทรัพย�
63073005598 นางสาวธมลวรรณ สงวนศักด์ิ
63073005599 นางสาวณัฎฐวี ชาติขยัน
63073005600 นางสาวอัญชลี ทัศนมณเฑียร
63073005601 นางสาวสุรีพร โพธ์ิชัย คุณ 

63073005602 นางสาวกัญญาณัฐ ฝาระลึก
63073005603 นายเฉลิมพงศ� ทะทา
63073005604 นางสาวกรวสา ทัพเรือง
63073005605 นางสาวปาจรีย� พ่ึงคร)าม
63073005606 นางสาวเบญญาภา แก)วกัณฑา
63073005607 นางสาวภากมล ชั้นมณี
63073005608 นายทรรศวรรษ ดานาคแก)ว
63073005609 นางสาวกฤติกานต� คําจันทร�แก)ว
63073005610 นางสาวอัญชลี แสงงาม
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63073005611 นางสาวณัฐชยา ยอดศรี
63073005612 นายกนกศักด์ิ ภูทอง
63073005613 นางสาวบุริมนาถ บุษบงค�
63073005614 นางสาวศรศนันท� สุขวิสิฏฐ�
63073005615 นายสุรัตนติกาน คงสุข
63073005616 นางสาวเพชริตา เพชรคง
63073005617 นางสาวกฏชกร มะลิวัลย�
63073005618 นางสาวจิราภรณ� เด็ชพุฒ
63073005619 นายสุรชัย มีมงคล
63073005620 นางสาวณัฐดาว วงศ�จู
63073005621 นายยุทธนา น)อยทรง
63073005622 นางสาวโชติกา รัชคง
63073005623 นางสาวศิริลักษณ� สนธยามาลย�
63073005624 ว�าที่ ร.ต.กิตติพงษ� คําดี
63073005625 นางสาวบุญสิตา สมุทรัตน�
63073005626 นางสาวราตรี สุนันท�
63073005627 นางสาวปEณณรัตน� ระวีธีรวัฒน�
63073005628 นายอัครชัย พละดล
63073005629 นางสาวนันท�ณรัตน� สุดประเสริฐ
63073005630 นางสาววัฐภร อินธกรจินดา
63073005631 นางสาวจินดารัตน� รามศิริ
63073005632 นางนฤมล วงค�คํา
63073005633 นางสาวเสาวลักษณ� แก)วแกมจันทร�
63073005634 นางสาวศุภศิริ สนองสุข
63073005635 นางสาวหทัยพัทธ์ิ สุรกุล
63073005636 นายธุวานนท� คันทจิตร
63073005637 นางสาวจิรัชยา เรียนม่ัน
63073005638 นางสาวน้ําทิพย� ตุ)ยสา
63073005639 นางสาวสิริกร ปGOนทองพันธ�
63073005640 นายอนุเดช สุกันทา
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63073005641 นางสาวนิชาภา การะพันธ�
63073005642 นางสาวรุจิรา เฉลิมโชควัฒน
63073005643 นายณัฐวัฒน� อิทธิประทีป
63073005644 นางสาวอภิษฎา เพียกขุนทด
63073005645 นายณัฐกฤต ผลใหม�
63073005646 นายกรกฎ แก)วภักดี
63073005647 นางสาวณฐมน เพชรสงคราม
63073005648 นางสาววิจิตรา ชาติทอง
63073005649 นายพีรณัฐ นิลแก)ว
63073005650 นายอาทิตย� ยาหาญ
63073005651 นางสาววัชราพร แสงทอง
63073005652 นายชนาธิป ศิริพันธ�
63073005653 นางสาวนฤมล นามผล
63073005654 นายสรวิศ อยูeคํา
63073005655 นางสาวมณฑิตา วิทยาคม
63073005656 นายโชติอนันต� ศิริพิศ
63073005657 นางสาวศิริรักษ� บุญมี
63073005658 นางสาวเสาวลักษณ� กมล
63073005659 นางสาวอมรรัตน� แย)มเอม
63073005660 นายนพรัตน� ศรีกระจ�าง
63073005661 นางสาวพรทิวา อารีเอื้อ
63073005662 นางสาวหฤทัย แก)วมะไฟ
63073005663 นางสาวพรพรรณ ไชยทํา
63073005664 นางสาวพรชิตา มะโนเอื้อ
63073005665 นางสาวตวงพร มาลา
63073005666 นางสาวอังคณา บุญลาภ
63073005667 นายพีระพล เทพบุรี
63073005668 นางสาวบุษยมาศ ศรีเพียวไทย
63073005669 นางสาวลัทธพรรณ ภู�วิเศษ
63073005670 นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณศิริ
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63073005671 นางสาวเจนจิรา กวินชวนชิด
63073005672 นายนัยวัฒน� บุญสุข
63073005673 นางสาวศิวาภรณ� ชูกลิ่น
63073005674 นางสาวภัทรวดี ศรีวรรณ
63073005675 นายธนาวุฒิ สายแก)ว
63073005676 นายกิติคุณ บุหรี่ทอง
63073005677 นายศิริศักด์ิ ลักขษร
63073005678 นางสาวณิชากานต� เขียวสม
63073005679 นางสาวธัญกัญจน� ชมภูเสน
63073005680 นางสาวบุษยมาศ บัวหลวง
63073005681 นางสาวเบญจพร เปBOยมชาวนา
63073005682 นายศิลา ฝอยพิกุล
63073005683 นางสาวรังสิมา พร)อมปEจจุ
63073005684 นายไอยรา โขวัฒนชัย
63073005685 นางสาววิลาสินี เหมพัฒน�
63073005686 นางสาวมัทนพร อุ�นวิเศษ
63073005687 นางสาวนัฐยา เนียมพันธ�
63073005688 นายบดินทร� อุดมเดช
63073005689 นางสาวรณิดา เณรรักษา
63073005690 นางสาวเหมือนเดือน กมลธรรม
63073005691 นายวสันต� อัญทปEญญา
63073005692 นายคมชาญ จันทรสุกรี
63073005693 นางสาวรัตนาวดี โพธิสาร
63073005694 นายอัษฎาวุธ จงเจริญ
63073005695 นายเรวัตร ทองด�านเหนือ
63073005696 นางสาวสุกานดา ภิระบรรณ�
63073005697 นายยศพชรพิชญ� คําชนะ
63073005698 นางสาววิชุดา ทิพโชติ
63073005699 นางสาวพรธีรา พุทธโชติ
63073005700 นางสาวศศิภา สมงาม
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63073005701 นางสาวธัญลักษณ� ใจชิด
63073005702 นางสาววนิดา โคตรภู
63073005703 นางสาวธัญญ�ฐิตา สกุลศักด์ิธนโชติ
63073005704 นายปฏิพล ปฏิมาประกร
63073005705 นายปราโมทย� เอ็นดู
63073005706 นางสาวจุฬาลักษณ� ชมภู
63073005707 นางสาวพัชราวดี ชาติโรจันทร�
63073005708 นายอภินันท� แซมหิรัญ
63073005709 นางสาวณัฐนันท� พงษ�หัสบรรณ�
63073005710 นางสาวกรวิภา รังทิม
63073005711 นางสาวทิฆัมพร คําสิงหา
63073005712 นายพิชิต บุรีทอง
63073005713 นางสาวณัฐชา ขุนศรีรักษา
63073005714 นางสาวทัศนีย� รุจิพรสกุล
63073005715 นางสาวกชกร ช�างไม)
63073005716 นายณัฐวุฒิ เจริญวุฒิกุล
63073005717 นางสาวกาญจนา เจนจัดการ
63073005718 นายพงศ�ศิริ อนันตกูล
63073005719 นางสาววิลาวรรณ วรรณศิริลักษณ�
63073005720 นางสาวกมลชนก ปะสิ่งชอบ
63073005721 นางสาววนิดา เจริญกัลปP
63073005722 นางสาวอุษา สอนชาวเรือ
63073005723 นางสาวบุษรา กันหอม
63073005724 นางสาวกาญจนา ยะหัวฝาย
63073005725 นางสาวศรุตยา เปBOยมคุณภัทร
63073005726 นางสาวจรรยา ภูมี
63073005727 นางสาวพรทิพา ช�างสลัก
63073005728 นางสาวณปภัช จันทโสมย�
63073005729 นางสาวสาลินี โชคบูรณะ
63073005730 นายนครินทร� ปEญญาวงค�
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63073005731 นางสาวกานต�รวี ประเสริฐวงค�
63073005732 นางสาวสุนิสา ธาตุทอง
63073005733 นายวราวุฒิ ราชแพทยาคม
63073005734 นายชาญชัย นิลไสล
63073005735 นางสาวคุลิกา ฤทธ์ิเต็ม
63073005736 นางสาวชนาภรณ� แท�นมณี
63073005737 นางสาววารุณี ด)วงดี
63073005738 นางสาวทิพวรรณ เดชทะสร
63073005739 นางสาวจันทกานต� นักลํา
63073005740 นางสาวพิมพ�นารา ระดมทอง
63073005741 นางสาวธัญญลักษณ� ทองขาว
63073005742 นางสาวสุนิตรา รัตนโชติ
63073005743 นางสาวรัศมีดาว ภุมมารี
63073005744 นางสาวภัสสร ยอดประเสริฐ
63073005745 นางสาววิจิตรา พลต้ือ
63073005746 นางสาววี รยา เอ็นดู ราษฎร� 
63073005747 นางสาวณัฐนิชา ปูวาภิรมย�
63073005748 นางสาวพลธิภา แซ�ต๋ัน
63073005749 นายพิภพ รัตนปEญญา
63073005750 นางสาวชัญญรัศศ� กําเนิด
63073005751 นางสาวกชพร สาปCอง
63073005752 นางสาวประกามาศ กําจัดภัย
63073005753 นางสาวศศิวิมล เลาคา
63073005754 นางสาวรุ�งนภา ผึสันเทียะ
63073005755 นายกรวีร� อินจินดา
63073005756 นางสาวปนัดดา บึงสุวรรณ
63073005757 นางสาวสุวนันท� ปุลวามะระ
63073005758 นางสาวณัฐนันท� บินซายัน
63073005759 นางชุติมา ภิรมย�ทอง
63073005760 นางสาวจารุวรรณ วิเศษวิสัย
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63073005761 นางสาวพิกุลแก)ว มงคลช�วง
63073005762 นายจตุพร บาดขุนทด
63073005763 นายชายวิช นักเสียง
63073005764 นางสาวพัชรินทร� วงค�สมศรี
63073005765 นายพชรดล ไชยสงคราม
63073005766 นายธนธร อุทัยรัศมี
63073005767 นางสาวพวงทอง หม่ืนยุทธ�
63073005768 นางสาวณัฐกานต� ปานเกิด
63073005769 นางสาวอินทิรา จันทร�ศิริ
63073005770 นายไกรวิน มาศิริ
63073005771 นางสาวฤทัย ทรงทัน
63073005772 นางสาวชนามาศ หิตะจารีย�
63073005773 นายธนกร ล)อเทียน
63073005774 นายยุทธิชัย พรมจ)าย
63073005775 นายศรราม ประจง
63073005776 นางสาวจิรารัตน� เจนใจ
63073005777 นางสาวโยทะกาน หาญเสมอ
63073005778 นางสาวเนตรนภา ลดาอ)มพร
63073005779 นางสาววราพร ไทรนนทรี
63073005780 นางสาวณัฏฐริกา พลนิกร
63073005781 นางสาวชลธิชา กองเขียว
63073005782 นางสาวนรีรัตน� กีรติมงคลชัย
63073005783 นายณัฐภัทร ภู�ชัย
63073005784 นายอนุชา หล�าลาภ
63073005785 นางสาวบุษดี โคตพรหม
63073005786 นางสาวรติยา สิงห�คราม
63073005787 นางสาวกรานต�ศิริ บริบูรณ�มังสา
63073005788 นายพงศกร ลอยล�อง
63073005789 นางสาวธนาภา ชูณรงค�
63073005790 นางสาวนงค�นุช อินทะผล
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63073005791 นางสาวปรียานุช คูสกุล
63073005792 นางสาวลักขณา ด)วงพรม
63073005793 นางสาวสุธิดา แสงสว�าง
63073005794 นายปรมัตถ� วัฒนากูล
63073005795 นายณัฐพล นาคพวง
63073005796 นายวนรัช พันธุ�พิพัฒน�
63073005797 นางสาวจุฑากาญจน� อยู�นุ�ม
63073005798 นางสาวสณัชชา อุบลศรี
63073005799 นายธนพล วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ
63073005800 นางสาวสุกัญญา กอบสันเทียะ
63073005801 นางสาวพัชรี สินจ)าง
63073005802 นางสาวชุติภัค โลกสถาพร
63073005803 นายชาญวิทย� พราทิตย�
63073005804 นางสาวลักษิกา ม�วงศิลา
63073005805 นางสาวชนัญญา หลักคํา
63073005806 นางสาวฐิติมา ลิ้มสกุลทอง
63073005807 นายทัศน�พล ปCอมแช�ม
63073005808 นางสาววารุณี จันโนนแซง
63073005809 นางสาวสุนิสา สุขย)อย
63073005810 นางสาวจิตตรา วีระกุล
63073005811 นางสาววันทนีย� สุขเกษม
63073005812 นางสาวรัชดาภรณ� สายคําดี
63073005813 นางสาวกนกวรรณ อินทชัย
63073005814 นางสาวอนงค� วงษ�ม�วย
63073005815 นางสาววาสนา ชาตะพันธ�
63073005816 นางสาวอรอุมา ยะภักดี
63073005817 นายกานต�นิธิ ทิโน
63073005818 นายปฐวีกาญจน� จิตบรรจง
63073005819 นายภูริภัทร บุญนิมิตร
63073005820 นายกิตติพงษ� รัศมี
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63073005821 นางสาวศศิธร จันทเลิศ
63073005822 นางสาวสรัลชนา เลิศชวลิตานนท�
63073005823 นางสาวทุติยาภรณ� วันชูเสริม
63073005824 นางสาวทิพวรรณ จิตวัฒนา
63073005825 นางสาวสุนิดา ฟCาขาว
63073005826 นายทศพร เอียบสกุล
63073005827 นางสาวทิพยรัตน� สุจริตจันทร�
63073005828 นางสาวสุพิชญา ฤทธิตา
63073005829 นายชัยภัทร คํามีรักษ�
63073005830 นางสาวปEญญาพร พงษ�พยัคฆ�
63073005831 นางสาวพรชนก วงษ�บุญรอด
63073005832 นางสาวลลิดา สุนันท�
63073005833 นางสาวฐิติรัตน� อุ�นเรือน
63073005834 นายณัฐชนน เสือเพ็ชร
63073005835 นายวีระพล ทองสุข
63073005836 นายปฏิพล สัมมาวุฒิชัย
63073005837 นายนพรัตน� บัณฑิตย�นพรัตน�
63073005838 นางสาวพุทธารัฐ หัตถกอง
63073005839 นางสาวธิดารัตน� งอยภูธร
63073005840 นางสาวปรียาพร บ)านคร)อ
63073005841 นางสาวจิดาภา จํานงค�ผล
63073005842 นางเสาวณีย� เพ่ิมขรัวจํา
63073005843 นางสาวจารวี สายบัว
63073005844 นางสาวลักษณารีย� สุริศร
63073005845 นางสาวปานตะวัน แก)วยอดยาดี
63073005846 น.ส.สุนิสา สิงห�พัฒน�
63073005847 นางสาวจารุนันท� แม�นปdน
63073005848 นางสาวกรกนก เอี่ยมกิจ
63073005849 นางสาวสุนันทา ชาญพนา
63073005850 นางสาวจันทิมา เบ็ญชา
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63073005851 นายชวลิต พันธ�ทองศรี
63073005852 นายสมโชค ศรีสัมฤทธ์ิ
63073005853 นางสาวอัญชนา คีรีเขตต�
63073005854 นางสาวหยาดน้ําค)าง สิงห�คํา
63073005855 นายวรฆามินทร� หนูอุไร
63073005856 นางสาวกมลชนก หวังสะอิ๊ด
63073005857 นางสาวมานิดา ทองใบ
63073005858 นายธีรพงษ� สุขเกษม
63073005859 นายชัยวัฒน� ยศไกร
63073005860 นางสาวนันท�นภัส อัศวจารุวรรณ
63073005861 นางสาวณัฐชยา ไวยโชติ
63073005862 นางสาวนารถลดา พันธ�หนองหว)า
63073005863 นางสาวณันธิญา แช�มช)อย
63073005864 นายมัฌชณิชย� ปาละเขียว
63073005865 นายโชติธนินท� ชัยพิมลพงศ�
63073005866 นางสาวศิริพร เวียงเงิน
63073005867 นายนรารัตน� ใหมอ�อน
63073005868 นางสาวรวีวรรณ ศิลาอาสน�
63073005869 นางสาวจุฑารัตน� ศิลาอ�อน
63073005870 นายวิษณุพงศ� โสภา
63073005871 นายเอกบัณฑิต พัฒน�พระพรหม
63073005872 นางสาวกุลศิริญญา สร)อยพุฒญากรณ�
63073005873 นางสาวหงส�จิรา เอียดหนู
63073005874 นายธนาพงษ� เนินหาด
63073005875 นางสาววรดี ประเสริฐไทย
63073005876 นายพชรพล เต็มเจริญ
63073005877 นางสาวกรรณิการ� เนตรสุวรรณ
63073005878 นางสาวพิมพ�ใจ อรุณโชติ
63073005879 นางสาวอุมาภรณ� ทองกํ่า
63073005880 นางสาวอารียา เผ�าจัตุรัส
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63073005881 นางสาวสุพิชญา ศาสตร�บัณฑิต
63073005882 นางสาวอริยาภรณ� เสือคง
63073005883 นายธนกร รัตแพทย�
63073005884 นางสาวปรางทิวา ผิวอุบล
63073005885 นางสาวนุสรา ผ�องมณี
63073005886 นางสาววรางคณา บัวผัน
63073005887 นางสาววรมน มาตย�แพง
63073005888 ว�าที่ ร.ต.หญิงอัจชนันท� จงจิตร
63073005889 นางสาวแคทราย เสาะสมบูรณ�
63073005890 นายคณิต จารึกธรรม
63073005891 นางสาวภัทรวดี โพธ์ิวาที
63073005892 นางสาวนุจรีย� ปCานภูมิ
63073005893 นางสาวณัฐฑามาศ นุดสมบัติ
63073005894 นางสาวปGยวรรณ บารมี
63073005895 นางสาวศิริพร นาศพัฒน�
63073005896 นายณัฐชนนท� บุญรัตน�
63073005897 นายภัทรณัฐ ดีมา
63073005898 นางสาววรรณิสา โจนรัมย�
63073005899 นายตรีพล คุณแก)ว
63073005900 นายบัณฑิตย� สีทา
63073005901 นางสาวศิริพร ชมญาติ
63073005902 นางสาวอมรรัตน� มหาดไทย
63073005903 นางสาวเสาวนีย� นาบํารุง
63073005904 นางสาวนภสร ภาคศิริ
63073005905 นางสาวอาทิตยา สะสม
63073005906 นางสาวนภาพร ทองปCอง
63073005907 นายวีรวัฒน� จันทร�ไทย
63073005908 นางสาวพิมพา หาญใจไทย
63073005909 นางสาวศรัญญา ฉลองธรรม
63073005910 นางสาวน้ําทิพย� ปางชาติ
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63073005911 นางสาวอัญญาภรณ� หงษ�ทอง
63073005912 นางสาวรอตีกRะ สะระยะ
63073005913 นางธิดารัตน� ตันสัก
63073005914 นางสาวอรสา พายไธสง
63073005915 นางสาวนิภาพร หอมหวล
63073005916 นางสาวชุดาพร บุญสูง
63073005917 นายธนกร กันทัศ
63073005918 นางสาวนัชชา แสร�สุวรรณ
63073005919 นางสาวบุษรินทร� แสนคํา
63073005920 นายปรีชา ชัยประสิทธิกุล
63073005921 นางสาวสุภัทริยา อยู�คง
63073005922 นางสาวปGยะดา อาจประจัญ
63073005923 นางสาววัชรี ดีนวล
63073005924 นายภาสกร จงกลโสภา
63073005925 นายภัทรวัฒน� ฮวดจึง
63073005926 นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ
63073005927 นายอภิชาติ สระบัวทอง
63073005928 นายพีระศักด์ิ โคกสว�าง
63073005929 นายจักราวุธ รัตนกัลปพฤกษ�
63073005930 นางสาววชิราภรณ� ชูใจ
63073005931 นางสาวธิดาภรณ� ลีลาวนิชกุล
63073005932 นางสาวจุฑามาศ ชุมพรัต
63073005933 นายทวีศักด์ิ สุวรรณโชติ
63073005934 นายวัชระ การอินทร�
63073005935 นางสาวสุนิศา นนธิจันทร�
63073005936 นางสาววิศรุตา ดอนเมือง
63073005937 นางสาวภาวิณี ศรีทะชิต
63073005938 นางสาวศิริวรรณ นูแป
63073005939 นายสุรโชติ คีรี
63073005940 นางอังทิมา ปริ่มผล
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63073005941 นางสาวนิตยา พนุมรัมย�
63073005942 นางสาวอารียา อินธิสิทธ์ิ
63073005943 นางสาวธารารัต คําสีทา
63073005944 นางสาวพจนีย� วรเดชณรงค�กิจ
63073005945 นางสาวศิรินันท� อินทร�นาง
63073005946 นางสาวสุชัญญา นุชสมาน
63073005947 นางสาวศรัญญา วงศ�อินทร�
63073005948 นางสาวสุจิตรา พันธุ�วิเศษ
63073005949 นายภาณุพงศ� ศรีสุข
63073005950 นางสาววาสนา นิลสุวรรณ�
63073005951 นางสาวณัฐมา พุ�มพวง
63073005952 นางสาวฐิติกาญจน� สมานพันธ�สกุล
63073005953 นางสาวธันย�ชนก ทองมาก
63073005954 นายนครินทร� พิทยนนท�
63073005955 นายภูษิต อิษวัตธนากุล
63073005956 นางสาวรัตน�ชนก มนทักษิณ
63073005957 นายกฤษณะ แสงตรีสุ
63073005958 นายรัฐธรรมนูญ ชมภูพื้น
63073005959 นายเดชอุดม สิงห�สุวิช
63073005960 นายนิรุตม� โพธิชัย
63073005961 นายพศวีร� บังเกิดลาภ
63073005962 นางสาวจันตรา ฮุงหวล
63073005963 นายลัฆวีร� แย)มภู�
63073005964 นางสาวสุภาวดี โบราณ
63073005965 นางสาวสุพัตรา สุขเต็ม
63073005966 นางสาวธัญญารัตน� สุขใจ
63073005967 นางสาวอรวรรณ นันทบุตร
63073005968 นางสาวณัฐนรี ศรีสุข
63073005969 นางสาวเพชรรัตน� มาไกล
63073005970 นางสาวศิริญญา เปCาต)น
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63073005971 นายรุสดี สะแลแม
63073005972 นายศุภการ ดานพงค�
63073005973 นางสาวนภาพร เอี่ยมเผ�าจีน
63073005974 นายเอกวรินทร� เรืองรัตน�กูล
63073005975 นางสาวทิพวรรณ ลิขิตขจรกิจ
63073005976 นายอรรถวุฒิ สุรินทร�
63073005977 นายฤทธิรงค� เชื้อดวงผุย
63073005978 นางสาวชนิกานต� สังข�ใหม�
63073005979 นายนลธวัช จันทะพันธ�
63073005980 นางสาวนัสรินทร� แซสะ
63073005981 นางสาวนิรัฐสมล ทองสีมัน
63073005982 นางสาววณิชชา ลิ้มภักดี
63073005983 นางสาววนิดา คําเวโล
63073005984 นางภาวินี ธนะตา
63073005985 นายชยกร ชญาภานิพัฑฒ�
63073005986 นางสาววนิดา อินศิริ
63073005987 นางสาวญาธิดา สวนกุล
63073005988 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง
63073005989 นางสาวปGยนาถ ขุนศรี
63073005990 นายยุทธพิชัย จามน)อยพรม
63073005991 นางสาวสุดารัตน� เกตุมาลา
63073005992 นางสาวกันยรินทร� ซาตะกุล
63073005993 นางสาวอนงค�นาถ มะลิมาตร
63073005994 นางสาวปานตะวัน พันธ�ศรีสุข
63073005995 นายชาญวิทย� อุทัยเลี้ยง
63073005996 นายวิชัย คําศิริรักษ�
63073005997 นายณัฐวัตร ใจแก)วทิ
63073005998 นางสาวพัทธนันท� บุญเปCา
63073005999 นางสาวมนทิราพร ไทยเจริญ
63073006000 นางสาวเปBOยมสุข สุขเฉลิม
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63073006001 ว�าที่ร)อยตรีหญิงชนกนาถ เต�าแหลม
63073006002 นางสาวธิติสุดา แข็งพิลา
63073006003 นางสาวสุชาวดี ส�งกลิ่น
63073006004 นางสาวสิริกัลยา ตลึงจิตร
63073006005 นางสาวรัชนีกร ทาแดง
63073006006 นางสาวแก)วฤดี คําถากระปุSม
63073006007 นางสาวณัฐรดา ศรีคราม
63073006008 นายธนชัย จันทร�ทอง
63073006009 นางสาวณ ภัทร สิทธิคํา
63073006010 นายนันทพงศ� เขียวสี
63073006011 นางสาวเสาวักษณ� นิธินภิญโญ
63073006012 นางสาวนริศรา โพธิวัฒน�
63073006013 นางสาวลิปGการ� วิชัยตRะ
63073006014 ว�าที่ร.ต.หญิงแพรวพรรณ พิมพ�ศรี
63073006015 นางสาวพัชญ�สิตา แพทย�ชัยวงษ�
63073006016 นายนิพัทธ� เอมอิ่ม
63073006017 นางสาวเสาวลี เจาะรัมย�
63073006018 นายปวเรศ บุญมาก
63073006019 นายอํานาจ เสรีนิวัฒิ
63073006020 นายวีระวัฒน� สารมิตร
63073006021 นายถนัดกิจ ชูสง
63073006022 นางสาวสลิลทิพย� บํารุงกิจ
63073006023 นางสาวพุ�มพวง การะเกตุ
63073006024 นายณัฐวิชช� จินตนา
63073006025 นางสาววรรณิญา สุวรรณรัตน�
63073006026 นางสาวพัดชา นวลจันทร�
63073006027 นางสาวฟCา ยาหอม
63073006028 นางสาวรุ�งทิวา สีหาบุตร
63073006029 นางสาวอาณัมพิกา อักษรพิมพ�
63073006030 นางสาวสุธิดา แสนกําแพง
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63073006031 นายสิทธิชัย ดิษฐวิบูลย�
63073006032 นางสาวอินทิรา ปาทายะ
63073006033 นางสาวอัญมณี สอนสุกอง
63073006034 นายศราวุฒิ เย็นรัมย�
63073006035 นางสาวมนัญชยา อินทร�กอ
63073006036 นายชาคริตส พวงพอก
63073006037 นางสาวพิมพ�ใจ ปวงคํา
63073006038 นางสาวจินดารัตน� ดอกดาวเรือง
63073006039 นายวุฒิชัย คําสุดแสง
63073006040 นางสาวขนิษฐา นิจกรรม
63073006041 นายวรากรณ� จันทร�งาม
63073006042 นางสาวสุวนันท� คําบึงกลาง
63073006043 นายอํานาจ ตะกรุดเที่ยง
63073006044 นางสาวพิมพร สัพโส
63073006045 นางสาวกนกพร เสริสร)าง
63073006046 นายพิชย สุเมธีวัฒนกุล
63073006047 นางสาวภัทรธิรา ทองน)อย
63073006048 นางสาวศิริวรรณ ปรางจันทร�
63073006049 นางสาวยุวณัฐ มหายศปEญญา
63073006050 นายเด่ียว ไวมือ
63073006051 นายปฏิภาณ นามวงศ�
63073006052 นางสาววิไลวรรณ จันพิลึก
63073006053 นางสาวขวัญเรือน ปะสิ่งชอบ
63073006054 นางสาวนงลUักษณ� อิ่มเอี่ยม
63073006055 นายศิวนัฐ รัตน�รองใต)
63073006056 นางภัทริกา ศิริภักตร�
63073006057 นางสาวเจนจิรา ไชยเสริม
63073006058 นางสาวจารุวรรณ บุญศิริ
63073006059 นายจิตรกร พัฒนพูพัฒน�
63073006060 นางสาวหทัยรัตน� สุนประชา
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63073006061 นางสาวจุฬารัตน� ผ�องสุวรรณ�
63073006062 นายพชระ วิรัตน�ประเสริฐ
63073006063 นายกิณฐ�พัสส� เขียนประดิษฐ
63073006064 นายนราธร ผ�องศรีนวล
63073006065 นางสาวปาริสา วิศภักด์ิ
63073006066 นางสาวปGยะธิดา เจริญสม
63073006067 นางสาวมนัญชยา ภควัตมานพ
63073006068 นางสาวบงกช ธุระพันธ�
63073006069 นางสาวณัฐธิดา สาชิน
63073006070 นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง
63073006071 นางสาวแววพลอย มูลธิ
63073006072 นางสาวถวิล รินทะรักษ�
63073006073 นางสาวนัต พฤทธพงศ�
63073006074 นางสาวศิริธร มะโนมา
63073006075 นางสาวเอมิการ� ศรีธาตุ
63073006076 นางสาวฐิติรัชต� พิมพา
63073006077 นางสาวศิวพร ทัพนม
63073006078 นางสาวชุติกาญจน� สารทรัพย�
63073006079 นางสาวชนัญญา เต�งภาวดี
63073006080 นางสาวดวงกมล มีสีสุข
63073006081 นายศักดินันท� พงษ�รัตน�
63073006082 นางสาววราภรณ� ร�วมสกุล
63073006083 นายสาธิต ปริ่มผล
63073006084 นางวนิสา สีหานาม
63073006085 นางสาวริณดา บัวพันธ�
63073006086 นายวิชัย บุดาหน
63073006087 นางสาวภักษการ มาตรคําจันทร�
63073006088 นางสาววัชราภรณ� ชมชื่น
63073006089 นางสาววริยา ด�อนศรี
63073006090 นายกฤตภาส หุ�นทอง
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63073006091 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุข
63073006092 นางสาวฉวีวรรณ เสนา
63073006093 นางสาวศุภภากช เกิดวิชัย
63073006094 นางสาวสิริกาญจน� วรรณธนาสิน
63073006095 นางสาวนันทนิจ แสงชมภู
63073006096 นางสาวอนุตตรีย� สุตพันธ�
63073006097 นางสาวณัฏฐิพร คงเมือง
63073006098 นางสาววีรกานต� ชนะกาญจน�
63073006099 นางสาวภัทราพร ชาวเกวียน
63073006100 นางสาวสรญา นันตRะ
63073006101 นางสาวดวงจันทร� มนอิ่น
63073006102 นางสาวอาทิติยา โชติงาม
63073006103 นางสาวขนิษฐา เมฆงาม
63073006104 นางสาวพรรณิกา พลันการ
63073006105 นางสาววลัยพรรณ วงษ�จันทร�
63073006106 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ไทยแท)
63073006107 นายศาศวัต ญานกาย
63073006108 นางสาวเกศสุดา สุขขํา
63073006109 นางสาวธาราวรรณ เรืองภักดี
63073006110 นางสาวกาญจนา เฮียงโฮม
63073006111 นายพิบูลย�ชนะ ภูมูลนา
63073006112 นางสาวพิมพ�รดา นิยมพัฒนารักษ�
63073006113 นางสาวอินธุอร อังกฤษ
63073006114 นางสาวสุภัทรา วงศ�วราพันธ�
63073006115 นางสาวลดามาศ น)อยคํามี
63073006116 นายอลงกรณ� ทบวงศรี
63073006117 นายธัชพล เทพสุนทร
63073006118 นายชัยพร ศุภนัตร�
63073006119 นางสาวเบญจมาศ คําต๋ัน
63073006120 นางสาวดวงฤดี อิสาน
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63073006121 นายไมตรี ศิริโส
63073006122 นางสาวปราวดี วรวงศ�พิทักษ�
63073006123 นางปาลิดา ใจกัด
63073006124 นางสาวชุติมา แก)วละมุล
63073006125 นายวสันต� พิลาสุข
63073006126 นางสาวรัตนาพร สาตรเงิน
63073006127 นางสาวอรญา ตู)จินดา
63073006128 นางสาวอารินนาพร โคตรดก
63073006129 นางสาวธัญธิUมากร ชูเขาวัง
63073006130 นายเสกสรร ธนะตา
63073006131 นายสราวุฒิ ศรีภา
63073006132 นายชัยสิทธ์ิ แซ�เหลี่ยม
63073006133 นางสาวอรสา บุญเสริม
63073006134 นางสาวพรรวษา หม่ืนเข็ม
63073006135 นางสาวอัญชลี นิยมฤทธ์ิ
63073006136 นายสุวริศร� แก)วคําแดง
63073006137 นางสาวดารารัตน� ทูนไธสง
63073006138 นายตฤณภัท ศิริรัตน�
63073006139 นางสาวธัญชนก เปรมอ�อน
63073006140 นางสาวณัฐนันท� วัฒนา
63073006141 นางสาวรุ�งฤดี กองจินดา
63073006142 นายวศินพล ดนตรีเสนาะ
63073006143 นายอรรถพล จิระกาญจนากิจ
63073006144 นายกวิน เหมาะประมาณ
63073006145 นางสาววาริชา เทพตาแสง
63073006146 นางสาวจีรนันท� จันทรชม
63073006147 นางสาวสุนิสา ศรีนพกร
63073006148 นางสาวชุลีพร ทรงชน
63073006149 นางสาวสุพรรณี ศิริวิลัย
63073006150 นางสาวนิสา ลิพันธ�
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63073006151 นายอคิราห� มีทรัพย�
63073006152 นางสาวสุกัญญา จํารัสแสง
63073006153 นางสาวกชมน ภัคศิริไพศาล
63073006154 นางสาวชนิกา ปุกสร)อย
63073006155 นางสาววารีรัตน� จิตต�สม
63073006156 นางสาวพรพิมล สุขทัศน�
63073006157 นางสาวเดือนเพ็ญ พงษ�พันธ�
63073006158 นางสาวอุกลา สิงห�สุวิช
63073006159 นางสาวทัศนลักษณ� แสงผ�อง
63073006160 นางสาวจาริยา พัดเย็นฉํ่า
63073006161 นายชัชวาล การุญบริรักษ�
63073006162 นางสาวจารุวรรณ วงเวียน
63073006163 นางสาวชลธิชา พรหมบุตร
63073006164 นายธเนศ ไตรพิษ
63073006165 นายกฤตนัน คําจีระ
63073006166 นางสาวปBติภรณ� จินตนะ
63073006167 นายรชานนท� ละอองทอง
63073006168 นางสาวสุรางค� ทองสุวรรณ�
63073006169 นายชนะพงษ� จันโทกุล
63073006170 นางสุกานดา มลิแย)ม
63073006171 นางสาวกาญจนาภรณ� สังข�สุวรรณ�
63073006172 นางสาวอําพา รสสุคนธ�
63073006173 นางสาวศศิกานต� โคตะนารถ
63073006174 นายณพงศ� โกศล
63073006175 นางสาวศิริพร ไชยรัตน�
63073006176 นางสาวสิริวรรณ กันหลวง
63073006177 นางสาวนนทิยา พลหนองคูณ
63073006178 นางพิมพาพร ภู�ม่ัง
63073006179 นางสาวสุดาพร ตามสายสุด
63073006180 นางสาวนิอรอุมา ปาระ
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63073006181 นางอัญชัญ โคเลิศ
63073006182 นางสาวพิมพกานต� เทียมแสน
63073006183 นายนคร กองกุณะ
63073006184 นางสาวอนัญญา ศรีภิรมย�
63073006185 นางสาวน้ําผึ้ง หาญเทศ
63073006186 นางสาวกัลยรักษ� หม่ันหาดี
63073006187 นางสาวปภาวรินท� เปรมสุริยนันท�
63073006188 นางสาวภัสทยากานต� ไดรินธนชัยกุล
63073006189 ส.ต.ท.วุฒิพงษ� ดอนปรีชา
63073006190 นางสาวพัชรินทร� ปEญญาสูง
63073006191 นางสาวลัดดาวัลย� ต้ังสมสุข
63073006192 นางสาวสุวิมล มูลทองชุน
63073006193 นางสาวสวรินทร� กฤตานุสรณ�
63073006194 นางสาวเบญจภรณ� ตาลกูล
63073006195 นางสาวสิเรียม เสาแบน
63073006196 นางสาวเวณิกา พัศดารักษ�
63073006197 นางสาวอัญชัญ คิดอ�าน
63073006198 นางสาวกรกฎ ชั้นประเสริฐ
63073006199 นางสาวจินตนา ศรีเสริมสุข
63073006200 นางสาวนิธินันท� ขันธรักษ�
63073006201 นายอัฐชานนท� เริ่มอุปถัมภ�
63073006202 นางสาวนิศารัตน� บุญรอด
63073006203 นางสาวนุชนารถ พืชพันธุ�
63073006204 นางสาวพิมพ�นิภา พรมถานา
63073006205 นายนฤปนาถ ชูคง
63073006206 นายจิรพิชัย ตาวงศ�
63073006207 นางสาวขวัญดาว น)อยบ)านปSา
63073006208 นางสาวนิธินันท� หิรัญบุญวรานันท�
63073006209 นายกิตติพงศ� มีขวด
63073006210 นางสาวปวีณา ภูอาษา
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63073006211 นายอานุภาพ ทองศรีสมบูรณ�
63073006212 นายภควัชร สหพงศภัค
63073006213 นางสาวกีรติ สินธุนาวา
63073006214 นายจารุวัจน� อุ�นถ่ิน
63073006215 นางสาวอัณณ�ชญา ชื่นบาน
63073006216 นายกริชฐพร คุ)มโนนไชย
63073006217 นายบัลลังก� พุ�มโพธ์ิทอง
63073006218 นายเกริกชัย นะติกา
63073006219 นางสาวโชติมา มะลิลาวัลย�
63073006220 นางสาวนิดสา จันทร�งาม
63073006221 นางสาวอภาพร มณีน)อย
63073006222 นางสาวสุรัตน�ดา จอมทะรักษ�
63073006223 นางสาวอุมาพร พันโบ
63073006224 นางสาวสุดาพร ครองชนม�
63073006225 นางมนสรัญ สุทธิวาศ
63073006226 นางสาวธมลวรรณ นุ�นละออง
63073006227 นายธนากร โพธิสาร
63073006228 นางสาวสุกานดา บุญศรัทธา
63073006229 นางสาวชนนิกานต� ศรีมูล
63073006230 นายปEญญา โห)ประเสริฐ
63073006231 นายกรธวัช อํานวยชัยศิริ
63073006232 นายสุทธิพงษ� แสนศรี
63073006233 นางสาวปภัสสร จันทรราช
63073006234 นายนันทวัฒน� บุญผาย
63073006235 นางสาวรักษิณา ปEiนเลิศ
63073006236 นางสาวสุพาวดี ปลื้มสําราญ
63073006237 นายยุทธพล ประโมจนีย�
63073006238 นางสาวกวีณา ปสันตา
63073006239 นางสาวอัญธิกา วิวัฒน�ไพบูลย�
63073006240 นายรุ�งรัตนะ มลิแย)ม
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63073006241 นางสาวลักขณา วะชุม
63073006242 นางสาวกาญจนา มุ)ยขาล
63073006243 นายเนติพงษ� จังอินทร�
63073006244 นางสาวรุ�งนภา ไพรวัลย�
63073006245 นางสาวไพจิตร หล)าพรหม
63073006246 นางสาวสุภาวดี อยู�สุข
63073006247 นางสาวพิชญากานต� มณีชัยกุล
63073006248 นายกฤตธรรม ขาวดี
63073006249 นายกฤษฎา วัฒนะบุตร
63073006250 นายชลิต แฝงบุดดา
63073006251 นางสาวมนัสวิน หลําสาย
63073006252 นายวรรณลักษณ� ดวงชื่น
63073006253 นางสาวนพิษฐา อัศการกิจ
63073006254 นายภาณุเดช สดศรี
63073006255 นางสาวศลิษา สุริการ
63073006256 นายศักด์ิศิพงษ� คําดี
63073006257 นายสิทธารถ ทั่งแสง
63073006258 นายกฤติน บัวพันธ�
63073006259 นางสาวธนภร เดชะคุณาสิน
63073006260 นางสาวอนุธิดา พูลเพรียบพร)อม
63073006261 นางอรอุมา วิบูลย�พันธุ�
63073006262 นายลิขิต ศิริ
63073006263 นางสาวธาริณี โอวาท
63073006264 นางสาวมิลตรา โสภา
63073006265 นางสาวศศิธร เครือวงศ�
63073006266 นางสาวธัญรดี แสงหา
63073006267 นางสาวปEญจทรัพย� นามจันทร�
63073006268 นางสาวจินดารัตน� เพลิดพราว
63073006269 นางสาวญารัชนี โภโค
63073006270 นายสมชาย เพ่ิมทอง
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63073006271 นางสาววิภาวี ศุภพร
63073006272 นายม�านฟCา สามารถ
63073006273 นายชนาธิป ชูดํา
63073006274 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทสิทธ์ิ
63073006275 นางสาวทัดดาว อินยอด
63073006276 นางสาวพลอยไพลิน แกมแก)ว
63073006277 นางสาวสุภัสสร ผิวขํา
63073006278 นางสาวสุรีรัตน� เรือนเหมย
63073006279 นายจักรกริช ศรีสุพพัตพงษ�
63073006280 นางสาวศศิกร มหาพล
63073006281 นายเกริกฤทธ์ิ สุธรรม
63073006282 นางสาวมณีรัตน� ทองจันทร�
63073006283 นางสาวคนธนันท� อุตชุมพิสัย
63073006284 นางสาวนัยนา เมาะราษี
63073006285 นางสาวมุขสุดา สุรสถิต
63073006286 นางสาวอรพรรณ ประดิษฐ�
63073006287 นางสาวณิศศา สาลีกิจ
63073006288 นางวรนุช ถามูลเลศ
63073006289 นางสาวชนากานต� ประดิษฐบุญ
63073006290 นางสาวชนัญชัญญณัฎฐ� กะโพธ์ิ
63073006291 นางสาวสุชิตา สดใส
63073006292 นายธวัชชัย จิตอารี
63073006293 นายสันติ วินิจชอบ
63073006294 นางสาวกัญจน�ภัสนันท� ศรีไส
63073006295 นางสาวอมรรัตน� ภูมิลักษณ�
63073006296 นางสาวจารุวรรณ อิ่มอุไร
63073006297 นายธนกร ค)าขายกิจธวัช
63073006298 นางสาวอาภัสรา ชอบรส
63073006299 นางสาวอัปสร ศรีคันชัย
63073006300 นายวิศรุต พุทธดิษร
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63073006301 นายณัฐนนท� ขําคม
63073006302 นางสาวกัญญาวีร� ไชยวงศ�
63073006303 นายพุฒิพงศ� หังสบุตร�
63073006304 นางสาวกฤษณา พิสกุล
63073006305 นางสาวปนัดดา แก)วหาญ
63073006306 นางสาวสุรีย�ธร เถาหอม
63073006307 นายธนากรณ� ดีอ�วม
63073006308 นายรัฐศาสตร� พรมฉิมพลี
63073006309 ว�าที่ร)อยตรีศักดาวุฒิ เจนคิด
63073006310 นางสาวอมิตา รวยกระบือ
63073006311 นางสาวกัญญา หาญศึก
63073006312 นางสาววรัญญา รังหอม
63073006313 นายวิษณุ เครือพรมมินทร�
63073006314 นางสาวนิพัทธา เสาวกุล
63073006315 นางสาวธันยธร โภคาเพ็ชร
63073006316 นายอภิชาติ อินทร�หวาน
63073006317 นางสาวณฤศภา พิมพา
63073006318 นางสาวสโรชา เพชรชู
63073006319 นางสาวนพรัตน� มูลหล)า
63073006320 นางสาวจีระพร พุดจีบ
63073006321 นางสาวสุวรรณี วงศ�แดง
63073006322 นางสาวหัทยา หนูดาษ
63073006323 นางสาวเสาวลักษณ� คําภาหล)า
63073006324 นางสาววิยะดา ไกยะวัตร
63073006325 นางสาวมัลลิกา สวนบุรี
63073006326 นางสาวกฤษณา สีมันตะ
63073006327 นางสาวเจนจิรา เจริญนาน
63073006328 นางทับทิม ทองสวัสด์ิ
63073006329 นางสาวเบญจา สารสุวรรณ�
63073006330 นางสาวนลินทิพย� วาจาสิทธ์ิ
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63073006331 นางสาวภัทราภรณ� คนว�อง
63073006332 นางสาวนาตยา วังคีรี
63073006333 นางสาวนภา สมัครเขตการ
63073006334 นายสุรบดินทร� เพ็ชรฉํ่า
63073006335 นายทรัพย�อนันต� โฮ�หนู
63073006336 นายพุทธันดร วงศ�สมบูรณ�
63073006337 นางสาวณัฐธิดา ทองคําดี
63073006338 นางสาวชวลิดา ฟEงปรัชญากุล
63073006339 นางสาวชุติปภา หัถวงษ�
63073006340 นางสาวสุกัญญา เรือนไทยสกุล
63073006341 นายจิรัฏฐ� กําเนิดสินธุ�
63073006342 นางสาวพิมสุดา ตะเพียนทอง
63073006343 นางสาววราภรณ� ชอนพา
63073006344 นายสละ สามัญตา
63073006345 นายชานนท� กาวิน
63073006346 นางสาวจุฑารัตน� แก)วพริ้ง
63073006347 นางสาวภัทรียา วิกสุวรรณ
63073006348 นายจรัล ภูกองไชย
63073006349 นางสาวพรจิรา ดวงคํา
63073006350 นางสาวกัญญพัชร วรพรพิพัฒน�
63073006351 นางสาวปวีณา ต่ิงแตง
63073006352 นางสาวลําใย จันทร�สด
63073006353 นางสาวสุนาภา ผลสว�าง
63073006354 นางสาวเจนจิรา ถํ้าสุวรรณ
63073006355 นางสาวศิริพร เลี่ยมพรมราช
63073006356 นางสาวณัฐพร ศรีวิเชียร
63073006357 นางสาวยลดา จันทพันธ�
63073006358 นางสาวปวีณ�สุดา รักษา
63073006359 นางสาวจินตนา เม�นสุวรรณ�
63073006360 นางสาวปภัสรา ดวงโสมา
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63073006361 นางสาวณัฐธิดา ธิตะเชียง
63073006362 นางสาวกฤติยา จันมา
63073006363 นางสาวน้ําผึ้ง ประอินทร�
63073006364 นางสาวนพรัตน� คําศรี
63073006365 นางสาวอลิษา จันดาหัวดง
63073006366 นายเสกสรร ท)วมเอี่ยม
63073006367 นางศศิธร สุนรกุมภ�
63073006368 นายภาคภูมิ ใจสุดา
63073006369 นางสาวยุภาดา ดอนประจง
63073006370 นางสาวดวงเดือน จันทร�แดง
63073006371 นายสุริยา ทุดปอ
63073006372 นางสาวอังสนา หนูหล่ํา
63073006373 นางสาวณฐิตา นันทะเสน
63073006374 นางสาวมณีรัตน� บุญเกิด
63073006375 นางสาวพรสุดา ขจรเมือง
63073006376 นางสาวเสาวลักษณ� การกุณา
63073006377 นางสาวกัลย�คเณพร ไทยประยูร
63073006378 นางสาวเพ็ญพักตร� ท�วมไธสงค�
63073006379 นางสาวณัฐพร สัตยาพงษ�
63073006380 นางกนกอร หมุนชู
63073006381 นางสาวธันย�ชนก โนราช
63073006382 นางสาวนัฐริกา จอมภา
63073006383 นางสาวสุนิสา นุ�นสังข�
63073006384 นางสาววริศรา ศิรินาค
63073006385 นายพันธ�ศักด์ิ สีสุก
63073006386 นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ�ชัย
63073006387 นางสาวสุวลักษ� พลชลี
63073006388 นางสินีนาฏ สุขเกษม
63073006389 นางสาวปวีณา กรัสประพันธ�
63073006390 นางสาวกัลยา สาโท
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63073006391 นางสาวนวพร ทรัพย�บรรจง
63073006392 นางสาวนิภาพร แข็งแรง
63073006393 นายวรรณนิเวศน� ช�างทําร�อง
63073006394 นางสาววทันยา สีคต
63073006395 นายสุรกานต� ฝEiนเครือ
63073006396 นางสาววริศรา จรบุรี
63073006397 นายอานันท� ทวาเรศเรืองคาม
63073006398 นางสาวโสรยา ขาวผ)วน
63073006399 นางสาวธัญกร วิชัยโย
63073006400 นางสาวนิภาวรรณ ทั่งคํา
63073006401 นางสาวพรวดี มะลิซ)อน
63073006402 นางสาวรัตติยา แสงแก)ว
63073006403 นางสาวรัตนา โพธ์ิทัย
63073006404 นางสาวพิกุล ยืนยง
63073006405 นางสาวธีรดารัตน� จันทร�ชุม
63073006406 นางสาวสุวรรณี ดําอรุณ
63073006407 นางสาวพรรณี โพธ์ิตาด
63073006408 นางสาวอาภาภัทร กาญจนพานิชย�
63073006409 นางสาวจันทร�เพ็ญ ปลอดดี
63073006410 นายปองภพ แพงวิเศษ
63073006411 นางสาวชนาณัติ พูลพลาธิป
63073006412 นางสาวพิมลธีรา ประณิธานวิทยา
63073006413 นางสาวเพ็ญนภา พิลึก
63073006414 นางสาวนัฐภรณ� บุญมาก
63073006415 นายชิษณุพงศ� ทองหนู
63073006416 นางสาวขวัญตา เบ็ญจะขันธ�
63073006417 นางสาววรลักษณ� เฉ่ือยทอง
63073006418 นางสาวปรียานุช ศรีสม
63073006419 นางสาวปาณิสรา ยะธา
63073006420 นายอุทัยทัศน� โสมสัย
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63073006421 นางสาวลลิตา เพียร�สัน
63073006422 นางสาวพัทธ�ชนก มณีศรี
63073006423 นางสาวณัฐพร พรมสุดา
63073006424 นายธีรยุทธ� สุจิณโณ
63073006425 นางสาวลลิตา อิ่มชมชื่น
63073006426 นางสาวสรัญญา ต้ังโซRะ
63073006427 นางสาวกันตพร นระทีทาน
63073006428 นางสาวพิทยารัตน� เรือนคํา
63073006429 นางสาวแก)วทิพย� ไตรชลาสินธุ�
63073006430 นายอมรเทพ สิงห�น)อย
63073006431 นายกิตติพันธ� สมรัตน�
63073006432 นายศุภสิน ทับศรี
63073006433 นางสาวบุษญา บุญเฟรือง
63073006434 นางสาวเพ็ญธิกา ลอยเทพ
63073006435 นายมฆวัต กัลปพฤก
63073006436 นายภูริวัฒก� โทสุรินทร�
63073006437 นายกฤตภพ ธนบุญสมบัติ
63073006438 นายพฤทธ� สรวมศิริ
63073006439 นางสาวไอลดา สังข�ทอง
63073006440 นายณัฐกิตต์ิ ชนะสุข
63073006441 นางสาวกานต�รวี ต้ังชีวินศิริกุล
63073006442 นางสาวณัฐวารีย� เอี่ยมสุวรรณ�
63073006443 นางสาววงศ�นภา จันทร�เเดง
63073006444 นางสาวภรทิพย� พิลาบุตร
63073006445 นางสาวเพ็ญพิชชา พลอยวิลัย
63073006446 นายอัครพงษ� โพดี
63073006447 นางสาวเรวดี เวียงนนท�
63073006448 นางสาวธนชนก สุระพรหมพิมุข
63073006449 นางสาวธนัญญา บุญทอง
63073006450 นางสาวชนนิกานต� ทองมูล

หน)า 215 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073006451 นายสิทธิศักด์ิ เผือกสม
63073006452 นางสาวศิริวิมล โพนธาตุ
63073006453 นางสาวนฤมล หอมชื่น
63073006454 นางสาวกัญจนา นาถธนกุล
63073006455 นางสาวสวรินทร� กลั่นฤทธ์ิ
63073006456 นางสาวภานุมาศ นินทะราช
63073006457 นางสาวสุรีมาศ ปาละ
63073006458 นางสาวชัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
63073006459 นายอภิวัฒน� ลือเรื่อง
63073006460 นายศรวัสย� ผ�องภักภูดินันท�
63073006461 นายชยพล แก)วไชย
63073006462 นายทีปต� ชัยลังกา
63073006463 นางสาวปาริชาติ จิตต�โสม
63073006464 นางสาวจุฑามณี ถาวรกุล
63073006465 นายกิตติธัช รักความสุข
63073006466 นายชยุต วีระยุทธศิลปP
63073006467 นางสาวอําพร แซ�โง)ว
63073006468 นายคณิน  )วรรธนะเศรษฐ
63073006469 นายธีระวุธ โคตรบรม
63073006470 นายถิรพุทธ์ิ พิมล
63073006471 นายวิศรุต เดชโชติวณิชย�
63073006472 นางญาณิศา สายมาศ
63073006473 นางสาวนิลาวัลย� ไชยวรรณ�
63073006474 นางสาวจามจุลี บทมูล
63073006475 นางสาววันวิสา ชนะวงษ�
63073006476 นางสาวสุมิตรา วงษ�ยอด
63073006477 นางสาวพัชรา แก)วตา
63073006478 นางสาววิลาพร พลยาง
63073006479 นางสาวศศิวิมล นามประดิษฐ�
63073006480 นายปฏิภาณ โฉมแดง
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63073006481 นางสาวจารุวรรณ พรมนอก
63073006482 นายพีระพันธ� รักชาติ
63073006483 นายณัฐวุธ กองลุน
63073006484 นายตุลาการ เชยจันทา
63073006485 นายอนุพงศ� วงษ�ศรี
63073006486 นายวสันต� สุนทรกิจประไพ
63073006487 นางสาวอมรรัตน� กาศสมบูรณ�
63073006488 นางสาวชนินทร�ยาดา สุขบัว
63073006489 นางสาวณัฐกฤตา วรรณมูล
63073006490 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโณ
63073006491 นายวรพรต สุขสวัสด์ิ
63073006492 นางสาวทิวา วงศ�ประเทศ
63073006493 นางสาววรัญญา เตรมะวงศ�
63073006494 นางสาวธิดารัตน� นกฉลาด
63073006495 นายภมร บุญมาลี
63073006496 นางสาวนิรามัย มุมวัน
63073006497 นางสาวธันยพร เอี่ยนเล�ง
63073006498 นางสาวศิริรัตน� รัตยัง
63073006499 นางสาวจันจิรา สุระเสียง
63073006500 นางสาวเบญจวรรณ กียะสูตร
63073006501 นางสาวธัญญาลักษณ� ฟองย)อย
63073006502 นางสาวชนิสรา สุนารัตน�
63073006503 นางสาวจุไรรัตน� รุ�งเรือง
63073006504 นายปรเมศ ธนานุวัฒนะกุล
63073006505 นางสาวนภัสรา สอนบุญชู
63073006506 นางสาวฉัตราพร จําเริญทิพย�
63073006507 นางสาวศิริลักษณ� วันแก)ว
63073006508 นางสาวบุญทิรา สุขประยูร
63073006509 นางสาวพัชรพร บุญพิมพ�
63073006510 นายดนุพนท� บินซายัน
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63073006511 นางสาวสุภาวดี บํารุงจิตต�
63073006512 นายสุโกศล เชวงศักดา
63073006513 นางสาวประภัสสร มารศรี
63073006514 นางสาวสุพิชญ�ชญา พรมงามธนพัฒน�
63073006515 นางสาวพรทิพย� ชูเชิด
63073006516 นางสาวกาญจนา วางโต
63073006517 นางสาวจันทกานต� ราบอาสา
63073006518 นางสาวปGยะพร สายยศ
63073006519 นางสาวดวงพร คําสุข
63073006520 นางสาวจรัญญา กองลี
63073006521 นางสาวจิตรา สิงห�เสนา
63073006522 นางสาวณิชาพัฒน� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63073006523 นางสาวอริศรา เรืองรุ�ง
63073006524 นายณัฐพงษ� จุ)ยกระโทก
63073006525 นางสาวอรชา พันธ�เมือง
63073006526 นายมงคล จุ)ยต�าย
63073006527 นายทรงพล คําสะอาด
63073006528 นายอนุพงษ� วิวัฒน�รัตนกุล
63073006529 นางสาวกิติยา ปูSแสง
63073006530 นางสาวพณิตนันท� สินพรหมมา
63073006531 นายศุภกร เศรษฐพฤกษา
63073006532 นางสาวปรียานุช ภักดี
63073006533 นายอัสรวีณย� คงโต
63073006534 นางสาวเบญจา ชื่นศิริกาญจน�
63073006535 นางสาวขนิษฐา ภูมี
63073006536 นางสาวปฐมาวดี ศรีจํานงค�
63073006537 นางสาวจิรัชญา เสาวรส
63073006538 นางสาวจุฬารัตน� บุญคง
63073006539 นางสาวหยกมนี อินตุ)ม
63073006540 นายวิศักด์ิดา เวียงจันทร�
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63073006541 นางสาวจิราภรณ� วรรณโนมัย
63073006542 นางสาวจิดาภา ประทุมเทศ
63073006543 นางสาวธันยธร แย)มย้ิม
63073006544 นายสันติสุข ขันนอก
63073006545 นางสาวอรชร ชื่นจิตร
63073006546 นางสาวณิชกานต� ภานูราช
63073006547 นางสาวหทัยชนก เสง่ียมใจ
63073006548 นางสาวสุชาดา เคหะธรรม
63073006549 นางสาวโสภา การินทร�
63073006550 นายจักรกฤษณ� ชาวบน
63073006551 นางสาวศศิธร พริกจํารูญ
63073006552 นางสาวศิวพร อินเพย
63073006553 นายศราวุฒิ สุขสนั่น
63073006554 นางสาวพรรณธิพา อินตRะวงค�
63073006555 นางสาวเพชรรัตน� สังขพันธ�
63073006556 นางสาวปGยาภรณ� วัฒนุชชา
63073006557 นางสาวอรรถยา ชุมทอง
63073006558 นางสาวอรณิชา หรุ�นเกิด
63073006559 นางสาวฐิติกานต� แมดเจริญ
63073006560 นางสาวประภัสสร แน�นหนา
63073006561 นางสาวกนกทิพย� สุวรรณคํา
63073006562 นายย่ิงยง แสวงนาม
63073006563 นายพิชิตพงษ� ชาญสําโรง
63073006564 นางสาวดวงกมล สอนสมนึก
63073006565 นายนครินทร� บุญอินทร�
63073006566 นางสาวศิริพร โกไศยกานนท�
63073006567 นางสาวพัชริดา พลคชา
63073006568 นายวัทธิกร แสงอรุณ
63073006569 นางสาวสุกันยา ศรีบุษย�
63073006570 นางสาวพีรภาว� ชาวนา
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63073006571 นายสมพร พงษ�ก่ิง
63073006572 นางสาวนันท�นภัส นาคเล็ก
63073006573 นางสาวณัฐกานต� ศรีพิทักษ�
63073006574 นางสาวพิกุล สีมะนัด
63073006575 นางสาวบุษรัตน� ปoงสมบูรณ�
63073006576 นายปุณยวิช บินรัมย�
63073006577 นายทรรศนะ วิเศษพันธ�
63073006578 นางสาวสุภัสสรณ� วัฒนเมธานนท�
63073006579 นางสาวสุนันทา แสนสุข
63073006580 นายณัฐดนัย คําเขียว
63073006581 นางสาวสิริณา ชํานา ญ ชล
63073006582 นายชัญชกร ใจเที่ยง
63073006583 นางสาวจรรยารักษ� จูอําไพ
63073006584 นายคุณากร ทองคําโฮ)ง
63073006585 นางสาวนัฐมล สุขมีย่ิง
63073006586 นางสาวทิพย�สุดา อนันตประยูร
63073006587 นางสาวภัทรพร แสงสัมพันธ�
63073006588 นางสาวปาจรีย� สมเงิน
63073006589 นางสาวรมฤดี เกษแก)ว
63073006590 นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย�
63073006591 นางสาวชนาพร สุขขารมย�
63073006592 นายสรายุทธ� สุจิณโณ
63073006593 นางสาวสุพัตรา เต็มศิริ
63073006594 นางสาวนิชกานต� ก)านเพชร
63073006595 นายสุทัศน� ก)อนจันทร�เทศ
63073006596 นางสาวพัชรินทร� ไชยลังกา
63073006597 นางสาววิภาวรรณ ด�านนอก
63073006598 นางสาวนวรัตน� ศรีสุวรรณ
63073006599 นางสาวสุวภัทร หารโสภา
63073006600 นางสาวญาณิศา โสภา
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63073006601 นางสาวภัทรญา สาครพานิช
63073006602 นางสาวทัศนีย� ผ�องคณะ
63073006603 นางสาวภิญญดา เรือนจักร�
63073006604 นางสาวศุภมาส เปลี่ยนเดช
63073006605 นางสาวสหัชรัตน� สุขธัมรงค�
63073006606 นายพิสุทธ์ิ ชัยวีรกุล
63073006607 นางสาวกัญญาภัค พรมสาร
63073006608 นางสาวน้ําฝน กันนิคม
63073006609 นางสาวสุภิญญา เดชสุรางค�
63073006610 นางสาวณัฐมล บุญเจือ
63073006611 นายกรวิชญ� ภู�พงศ�ประพันธ�
63073006612 นางสาวนันทินี ห�างไกลพุ�ม
63073006613 นายพงศกร สุริโยภาส
63073006614 นางสาววิชชุลดา ภูทิพย�
63073006615 นางสาวสิรินาถ สนอุป
63073006616 นางสาวนิธิดา อมรชัยดลวัฒน�
63073006617 นายวัชรินทร� ภักดีรักษ�
63073006618 นายณัฐนนท� จันทสิทธ์ิ
63073006619 นางสาวเบญญาภา ธัญกรวัฒนา
63073006620 นางสุภาวดี อัสสาไพร
63073006621 นายศมนันท� สัวขุนทด
63073006622 นางสาวสลักจิตร ทองหล�อ
63073006623 นายนัดพบ คุณโฑถม
63073006624 นายศิลา งามสมชล
63073006625 นายปริญญา รักสุทธี
63073006626 นายธีระ ศรีบุญเรือง
63073006627 นางสาวรวิวรรณ แซ�โง)ว
63073006628 นายพศวีร� ชมชื่น
63073006629 นางสาวอภิชญา จ้ีสละ
63073006630 นางสาวสิริวรรณ แสงชูติ
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63073006631 นางสาวชุติมา รักษาวงศ�
63073006632 นายเกียรติศักด์ิ สันดิตถ�
63073006633 นางสาวเนตรนภา เงินนา
63073006634 นางสาวกนกอร ตระกูลไทย
63073006635 นางสาววริศรา ถาวร
63073006636 นางสาวพัชนิดา จันทร�กลางเดือน
63073006637 นางสาวสุดารัตน� พานอ)วน
63073006638 นางสาวสมฤทัย อุประถา
63073006639 นางสาวขวัญใจ ภูยืด
63073006640 นางสาวสกุณา ขัตติ
63073006641 นางสาวพรวไล อินถา
63073006642 นางสาวแพรพลอย บํารุงสวน
63073006643 นางสาวอริษา พงษ�เจริญศิริกุล
63073006644 นางสาวณิชชา เฉลิมเลิ้ม
63073006645 นายจีระศักด์ิ มีบุญ
63073006646 นางสาวรัตวรรณ รังษี
63073006647 นางสาวพิชญสุดา ปรางศรี
63073006648 นางสาวพิมพกานต� ศรีสวัสด์ิ
63073006649 นางสาวกาญจนา จันทร�ทองดี
63073006650 นางสาวสุณิสา สุยะใจ
63073006651 นางสาววนิชา วิวัฒน�วานิช
63073006652 นางสาววรรณนภา สีฟCา
63073006653 นายภานุวัฒน� ชะนากลาง
63073006654 นายศิริสิทธ์ิ ทสามนต�
63073006655 นายปGยวัฒน� ลุนคําโต
63073006656 นางสาวณัฐกฤตา เรียงใหม�
63073006657 ว�าที่ร)อยตรีณัฐวุฒิ อะกะเรือน
63073006658 นางสาววริศรา สารสุวรรณ
63073006659 นางสาวปรีดา สุขสําราญ
63073006660 นางสาวแคทลียา เพ็งเขียว
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63073006661 นางสาววรรษมล ทัพเพียร
63073006662 นายพิมุข คนาจันทร�
63073006663 นางสาวสุกัญญา สิงห�ใจชื้น
63073006664 นางพรพรรณ ราชพิทักษ�
63073006665 นางสาวฐิติรัตน� สว�างกุล
63073006666 นางสาววันมงคล ดวงราช
63073006667 นางสาวสุรีย�พร รัตนะสิน
63073006668 นายพงศ�ภัค ว่ิงเร็ว
63073006669 สิบเอกฤทธิไกร วันรังษี
63073006670 นางสาวศศิธร แก)วทา
63073006671 นางสาวสุภาวดี พุดบุรี
63073006672 นายภาสฐพงษ� คีรีรัตนเวทย�
63073006673 นางสาวจารุวรรณ มัณยานนท�
63073006674 นายวัฒนา สาสุข
63073006675 นางสาวสุดารัตน� ศรีพิมล
63073006676 นายสิทธิโชค ศรีจันทร�
63073006677 นางสาววิไลพร หอมวัฒนา
63073006678 นางสาวธัญจิรา พวงทอง
63073006679 นายปEณณวิชญ� กุลจู
63073006680 นางสาวจันศิลา ญาติเจริญ
63073006681 นางสาวนลินี เทพหมอยา
63073006682 นางสาวรัชนก อ)วนล้ํา
63073006683 นางสาวภัคธดา ทองหลอม
63073006684 นางสาวชัญญพร สิทธิพัฒนไพศาล
63073006685 นางสาวน้ําอ)อย วงศ�มา
63073006686 นางสาวอลิษา ปวงกาซ)อน
63073006687 นางสาวสุพิชญา เกตุจินสา
63073006688 นายฉัตรชนกร นิลเนตร�
63073006689 นางสาวสุธาธิณี สีใส
63073006690 นางสาวสุชัญญา โชติรัตน�

หน)า 223 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073006691 นางสาวจิณห�วรา เหล�าอัน
63073006692 นายชวิศ แย)มสมบัติ
63073006693 นางสาวฉันทิกา อินทรากูล
63073006694 นายธวัชชัย จันใจวงศ�
63073006695 นางสาวอัจฉรา คําลือ
63073006696 นางสาวนีรนุช บุญประเวศ
63073006697 นายสุทธิพร อ�อนรักษ�
63073006698 นางสาวกิตติยา ทะนวนรัมย�
63073006699 นางสาวสายแก)ว จันทร�โสภา
63073006700 นางสาวณภัสนันท� เกียงคํามูล
63073006701 นางสาวสุภาวดี ไตรรักษ�
63073006702 นางพัทธยานี คณะสุข
63073006703 นางสาวอภิญญา คํ้าคูUUณ
63073006704 นางสาวศรัณยา เชษฐานันท�
63073006705 นางสาวอริญชยา คําปวง
63073006706 นางสาวภัสสร ศิศาริกรณ�
63073006707 นางสาวชาลิตา สุปน
63073006708 นางสาวกรกมล อ�อนอําไพ
63073006709 นางสาวณัฏฐา มนูกุล
63073006710 นางสาวพัณณิตา ชนาพงษ�จารุ
63073006711 นายวรพรต สมบัติมล
63073006712 นางสาวพวงผกา ใจeใจ
63073006713 นางสาวเปรมจิตร สว�างเมือง
63073006714 นายปฏิภาน ฉิมศรี
63073006715 นางสาวกนกอร แจ�มจํารัส
63073006716 นางสาวเสาวณีย� ช)างแก)วมณี
63073006717 นายนวพล พันธุ�วร
63073006718 นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ�
63073006719 นายบุญประเสริฐ บุดดาวงศ�
63073006720 นายวรากร หาทรัพย�

หน)า 224 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073006721 นายวรรณรัตน� วัดบุญเลี้ยง
63073006722 นางวาสนา ผสมทรัพย�
63073006723 นางสาวภวิษย�พร ดาโอภา
63073006724 นายนราธิป ไชยราช
63073006725 นางสาววิภาภรณ� ทองยา
63073006726 นายธนพงษ� ปรึงเปBOยมสุข
63073006727 นางสาวทัศณา ทวงกระโทก
63073006728 นางสาวแก)วตา จงจิต
63073006729 นางสาวศรีประภา หล)านามวงค�
63073006730 นางสาววิภาวรรณ โพลงขุนทด
63073006731 นายชัยธวัช ทิพวงค�
63073006732 นายประกาศิต ทองสุวรรณสม
63073006733 นายณัฐภัทร สุขสว�าง
63073006734 นางสาวปนัดดา โมครัตน�
63073006735 นางสาวบุญญารัตน� คล)ายแก)ว
63073006736 นางสาวนภัสวรรณ อรีแก)ว
63073006737 นางสาวสุพัตรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
63073006738 นายปาฏิหารย� เกิดสว�าง
63073006739 นางสาวฐิติพร งามกมลรัตน�
63073006740 นายอธิวัฒน� นิยมชน
63073006741 นางสาวสารินีย� เจยาคม
63073006742 นายธาราศักด์ิ วงศ�ศิริ
63073006743 นางสาวกุลธิดา เหนือบุดดา
63073006744 นายกฤษฎา มหากิจไพศาล
63073006745 นายนฤเบศ พ่ึงพร
63073006746 นางสาวนิภาภรณ� เขียวลา
63073006747 นางสุจิตรา ตะเกียงพล
63073006748 นายเทวินทร� ศรียาบ
63073006749 นางสาวกานต�สิริ วงษ�จันลา
63073006750 นางสาวฐิติมา เรืองศรี
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63073006751 นางสาวจินดารัตน� ชูช�วย
63073006752 นางสาวณัฎฐาภรณ� บุญโยประการ
63073006753 นายนที นาสมใจ
63073006754 นายภาณุพงษ� ทรัพย�สุนทร
63073006755 นางสาวธนกร วัฒนะ
63073006756 นายคณาธิป เพาะเจริญ
63073006757 นางสาวอริศา อ�อนสุวรรณ
63073006758 นายสิทธิศักด์ิ ขมสนิท
63073006759 นางสาวณUัฐจิรา ไกรทอง
63073006760 นายวีรกร อัจฉริยอุเทน
63073006761 นางสาวจิราพร สุขก)อน
63073006762 นางสาวพิชชานันท� อยู�เรือง
63073006763 นางอรวรรณ ทั่งทอง
63073006764 นางสาวไอรดา นาคยา
63073006765 นางสาวธนาพร พิริยะสุทธ์ิ
63073006766 นางสาวจันทร�จิรา ระลาคี
63073006767 นางสาวณัฐสุดา ขาวเหลือง
63073006768 นายเสฏฐวุฒิ อุปฮาต
63073006769 นางสุชาดา ชุติมานุกูล
63073006770 นางสาวณัฐนันท� จิตต�บรรจง
63073006771 นางสาวเบญญทรัพย� พานดง
63073006772 นางสาวภัสภรณ� เสนาะศัพท�
63073006773 นางสาวมัลลิกา ตันอ)ย
63073006774 นางสาวสุนิสา อินทนนท�
63073006775 นายวิรัช วุฒิสาร
63073006776 นางสาวจิตรลัดดา นRะทิพย�
63073006777 นายพรเทพ ปรสันติสุข
63073006778 นางสาววิภาวรรณ ทั่งพรม
63073006779 นางสาวนฤมล เอกรัตน�วิไล
63073006780 นายพงศ�ปณต จอมพาลี
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63073006781 นางสาวจันทร�เพ็ญ ยาเงิน
63073006782 นายภานุพงศ� รัชคง
63073006783 นายณัฐนนท� สีหสกุล
63073006784 นางสาวศิริรัตน� สพโชค
63073006785 นางสาววันทนา อ�วมวงษ�
63073006786 นางสาววรารัตน� บูระประทีป
63073006787 นางสาวสุดารัตน� นวลจันทร�
63073006788 นางสาวนิศากร แข�งขัน
63073006789 นายพิสิทธ์ิ เหล�าอัครชัย
63073006790 นางสาวศิริพร จีนศาตร
63073006791 นางสาวสุพิชญา สอนใจ
63073006792 นางสาวจิราภรณ� เสกตระกูลภิญโญ
63073006793 นายวุฒิพงษ� พิมยะวงค�
63073006794 นางสาววิจิตรา มะลิลาย
63073006795 นายอภิชาติ รินคํา
63073006796 นางสาวทิพธัญญา อจลบุญ
63073006797 นายปราชญา เอี่ยมสอาด
63073006798 นายนฤทธ์ิ เลิศภัทรปรีชา
63073006799 นางสุนีย� อินทพันธ�
63073006800 นางสาวจีรภา ชินวงษ�
63073006801 นางสาวจิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร
63073006802 นางสาวสุมิตา ดีไทย
63073006803 นายชาญณรงค� พลเย่ียม
63073006804 นายวนัสนนทน� เนตรบุตร
63073006805 นายนพรัตน� ดีแก)ว
63073006806 นางณิชกานต� เทียมศรี
63073006807 นายศิริชัย ประทีปทอง
63073006808 นายคณิต หิรัญรุ�ง
63073006809 นางสาววรรณิศา วงศ�ไชย
63073006810 นางสาวพร ชัยวันดี
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63073006811 นายสินชัย หมอนทอง
63073006812 นายรชต สุทธิประดิษฐ�
63073006813 นางสาวอุมาพร เสนคราม
63073006814 นางสาวณัฏฐ�ชุดา วงเสน
63073006815 นางสาวธนภรณ� เชิดชมกลิ่น
63073006816 นางสาวสุดารัตน� อิ่มอุไร
63073006817 นายชนภัทร วรรษติวงศ�
63073006818 นางสาวจารุวรรณ บรรจงด)วง
63073006819 นางสาวผกามาศ วรวัฒนานนท�
63073006820 นางสาวกมลววรณ โพธ์ิชัยทอง
63073006821 นางสาวสกาวเดือน ดวงฤทัย
63073006822 นายอนิวัตร นะทะศิริ
63073006823 นางสาวเจนจิรา สุธรรม
63073006824 นางสาววโรชา สําแดงผล
63073006825 นางสาวสุนันทา สุขอําไพ
63073006826 นางสาวนันท�นิชา ธานินทร�สุรวุฒิ
63073006827 นางสาวเมธาวี ศรีฉันทะมิตร
63073006828 นางสาวสุรัญญา อิโน
63073006829 นายชัชวาล ทีขะระ
63073006830 นายบรรณรต นพนรินทร�
63073006831 นายจารุกิตต� ยาระษี
63073006832 นางสาวอรวรรณ อ่ําสกุล
63073006833 นางสาวเบญจา จันทร�ชมภู
63073006834 นางสาวเบญญา ทองพลับ
63073006835 นางฐิติกานต� สุมลวรรณ
63073006836 ส.อ.หญิงนิรชา กันวิไล
63073006837 นายเอกพจน� พันธ�มูล
63073006838 นายเอกอาทิตย� สมจันทร�
63073006839 นางสาวกมลทิพย� สํารวมธรรม
63073006840 นายพิพัฒน� พุทธรักษา
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63073006841 นางสาวนภนต�พร คงรัตน�
63073006842 นางสาวธัญญารัตน� งาวิจิตร
63073006843 นางสาวอัจฉรา วิจิตรเวชการ
63073006844 นางอภิญญา สอนดี
63073006845 นางสาวพรพรรณ มะปรางอ�อน
63073006846 นายธีรวัฒน� มหพันธ�
63073006847 ว�าที่ร)อยตรีธนกร ปานนิล
63073006848 นายมนศักด์ิ โกษาทอง
63073006849 นางสาวปรางค�วลัย เวียงแก
63073006850 นายทศพล สีมืด
63073006851 นางสาวณัฐธิรัตน� ขวัญศรี
63073006852 นางสาวสมพัตรสรณ� สุริย�
63073006853 นางสาวปนัดทรา ลายระยะพงษ�
63073006854 นางสาวไพลิน สีลอด
63073006855 นางสาววรดา จรรยาธรรม
63073006856 นายภาคภูมิ อารีรัตนชัย
63073006857 นายดุรงฤทธ์ิ ดุลคนิต
63073006858 นายอลงกรณ� ถวิล
63073006859 นางสาวมณีพรรณ ทองจร
63073006860 นายอนุรักษ� หีตชนา
63073006861 นายทศพล โพธ์ิทอง
63073006862 นางสาวจิรวรรณ ดูพร)อม
63073006863 นายรังสิวุฒิ บัวรื่น
63073006864 นางสาวยลดา อิ่มถวิล
63073006865 นางสาวทิพย�สุคนธ� อันประเสริฐ
63073006866 นายพุฒิพัฒน� เนื่องจํานงค�
63073006867 นางสาวดลพร ปEญญา
63073006868 นางสาวมนรวี อินปEVน
63073006869 นางสาวพชรภรณ� ลือกําลัง
63073006870 นางสาวดวงกมล ศรีประวัติ
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63073006871 นายกีระวัฒน� ใบแก)ว
63073006872 นางไพรัตน� ทองพร
63073006873 นางสาวรัสรินทร� ว�องสวัสด์ิ
63073006874 นางสาวจิราภรณ� อันนอก
63073006875 นางสาวศศิกานต� แก)วน�วม
63073006876 นางสาววรากร สุขเจริญโชคดี
63073006877 นางสาวนิตยา วันเชื้อ
63073006878 นางสาวนพรัตน� ดาวไสว
63073006879 นางสาวญาณิศา เข่ือนเชียงสา
63073006880 นางสาวปภัสชาดา จันทร�สด
63073006881 นางสาวสุพรรษา ตันซา
63073006882 นางสาวณัฐปภัสร� พากเพียร
63073006883 นางสาวก่ิงกาญจน� พันจันดี
63073006884 นางสาววราภรณ� ทองคํา
63073006885 นางสาวหิรัญนิการ พลห)า
63073006886 นางสาวปGยมาศ อิ่มวรคุณ
63073006887 นายศุภศักด์ิ ปราณีสอน
63073006888 นางสาวสัณฐิตา จันทรมณี
63073006889 นางสาวสุภลักษณ� บุญประคม
63073006890 นางสาวสมิตา กุลวัฒนะเทพ
63073006891 นางสาวศิริรัตน� จันทะรักษ�
63073006892 นายกัมพล จันน)อย
63073006893 นางสาวขวัญฤทัย ธรรมสุวรรณ�
63073006894 นางสาวกฤติยาภรณ� โสภา
63073006895 นางสาวภาวินี นาคลา
63073006896 นางสาวจรัญญา ปEญญากมลกิจ
63073006897 นางสาวประภัสสร บึงสุวรรณ
63073006898 นางสาวสุกัญญา มาศวรรณา
63073006899 นายเสกสรร สินมาก
63073006900 นายธิรนัย มูลจัด
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63073006901 นางสาวศิรินทิพย� ประสงค�สุข
63073006902 นายคณวัฒน� อนันต�สิทธิพร
63073006903 นางสาวศุภนุช เพชร�พิชัย
63073006904 นางสาวนิศารัตน� เหลืองวัฒนา
63073006905 นางสาวเจนจิรา ทองทับทิม
63073006906 นายจักพงศ� พฤทธิไพฑูรย�
63073006907 นายฐาปกรณ� สุปGยาภรณ�
63073006908 นางสาวสุวิมล หรรษาพันธุ�
63073006909 นายธวัชชัย ศรีวิชัย
63073006910 นางสาววิชุดา ท�าประดุจ
63073006911 นางสาวกัลยาณี ดวงกางกอ
63073006912 นายชนน คําสมศรี
63073006913 นางสาวจรรยาวดี กํ่าแก)ว
63073006914 นางสาวชัชฎาพร อรัญวงศ�
63073006915 นายสุรศักด์ิ บุญปEน
63073006916 นางสาวศณัชชา รอดทองสุข
63073006917 นางสาวจงกลณี วิไลพัฒน�
63073006918 นางสาวศศิวิมล ศอกกลาง
63073006919 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุปGนะ
63073006920 นางสาววราภรณ� ยาตรา
63073006921 นางสาวรวิอร กรีวัชรินทร�
63073006922 นางสาวสายสมร สายพันธ�
63073006923 นายนัฐวุฒิ บุตรตาราช
63073006924 นายศราวุธ ดอนชาไพร
63073006925 นางสาวอุดมลักษณ� ทองผา
63073006926 นายสรวิชญ� อัตรา
63073006927 นางสาวธัญญาลักษณ� โสภูงา
63073006928 นางสาวสุธาทิพย� กอหรั่งกูล
63073006929 นางสาวพัชรี อินทร�งาม
63073006930 นางสาวพรสุดา พรมโคตร
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63073006931 นายปEณณปวัฒน� เบ)าจันทร�
63073006932 นางสาวอภิสรา วสุนันต�
63073006933 นายภาณุวัฒน� คงอยู�
63073006934 นายอนุวัฒน� ดีน)อย
63073006935 นางสาวชุติมา สุทธิบูรณ�
63073006936 นางสาวอรสา อ�อนบึงพร)าว
63073006937 นางสาวธัชยา ไหมพรหม
63073006938 นายนิพนธ� ริมรักษา
63073006939 นายยศวริศ สิทธิวงค�
63073006940 นายรัชวุฒิ จันทเปรมจิตต�
63073006941 นางสาวสิริไพลิน วินิจฉายะจินดา
63073006942 นางสาวภัทรภร ธนสิษฐ�กุล
63073006943 นางสาวศุภรัตน� เพ่ิมพูล
63073006944 นายอมร ศิลปชัย
63073006945 นายฤกษ� อ�อนอินทร�
63073006946 นายวนากรณ� บุญลาภฉายแสง
63073006947 นางสาวอังคณา น)อยช�างคิด
63073006948 นางมนฤดี คําเอก
63073006949 นางสาวอัมรา วรวงษ�
63073006950 นางสาวสุกัญญา เพชรอินทร�
63073006951 นางสาวพัชรินทร� วังวร
63073006952 นางสาวดวงกมล แสนสงวน
63073006953 นางสาวจิราธิป จันทราช
63073006954 นางสาวธนพร แก)วเชียงทอง
63073006955 นางสาวจุฑามาศ บุญบัวทอง
63073006956 นางสาวเจนจิรา มีสิมมา
63073006957 นายฉัตรชัย แก)วคํา
63073006958 นางสาวศุภมาส วิญญารัตน�
63073006959 นางสาวนลินี กาวิชัย
63073006960 นางสาวสิวาภรณ� รามจาตุ
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63073006961 นายเทวินทร� นักธรรม
63073006962 นางสาวสุจิตรา สุสุข
63073006963 นางสาวรดา พุกพิกุล
63073006964 นายสุวิจักขณ� ทองจันทร�
63073006965 นางสาวชนัญชิดา หวานชะเอม
63073006966 นางสาวชนิสสรา บุญงาม
63073006967 นางสาวอุษา หัสดี
63073006968 นางสาวณัฐธิรา แลสันกลาง
63073006969 นางสาวอารีรัตน� ปรีชานุกิจ
63073006970 นางสาวอัญชลี ตาเมือง
63073006971 นางสาวพรนิภา ศรีพินิจ
63073006972 นางสาวอุบลวรรณ สว�างฉาย
63073006973 นางสาวนรีพัฒน� นรีพัฒน�ปGติภัทรธิรนันท�
63073006974 นางสาวพรพิมล นนทวงค�
63073006975 นางทิพวัลย� แย)มคร)าม
63073006976 นางสาวสุชาดา ชื่นดี
63073006977 นายเมธาพันธ� สมนึก
63073006978 นางสาวตติยา เจริญคง
63073006979 นางสาวจุฑารัตน� เดิงขุนทด
63073006980 นางสาวณัฎฐธิดา สาขาคํา
63073006981 นางสาวณัฏฐราวดี สังข�แสงใส
63073006982 นางสาวภัสสร เพ็งสา
63073006983 นายบุญต�อ นนทพจน�
63073006984 นางสาวศิริพร เพ็ญกาศ
63073006985 นางสาวอนงค�รัตน� อนุวารีพงษ�
63073006986 นางณัฐณิชา เสือเล็ก
63073006987 นางสาวสินีนุช โกรดประโคน
63073006988 นางสาวภัคจิรา บัวนวล
63073006989 นางสาวสุพัตรา วงค�เขาอ�อน
63073006990 นายปฏิภาณ ธนรักษณ�
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63073006991 นางสาวอาริยมาภรณ� ธูปเรือง
63073006992 นางสาววีรญา สมการ
63073006993 นางสาวพรพิไล ลือชา
63073006994 นายณัฐธชัย ถาวรผล
63073006995 นายอนุวัตร แสงสด
63073006996 นางสาวอรจิรา ฮายีมา
63073006997 นางสาวนันทิกา ลิขิต
63073006998 นางสาวเจตปรียา รีฮาเซ็น
63073006999 นางสาวกิตติยา คงเปลี่ยน
63073007000 นางสาวพรพิมล บริบูรณ�
63073007001 นายณัฐวัฒน� ทองมนต�
63073007002 นางสาวชยาภรณ� บุตรพิชัย
63073007003 นายนัฐพงษ� ซ่ือสัตย�
63073007004 นางสาวอรไพลิน เนียมรอด
63073007005 นางสาวจิราพร พาที
63073007006 นางสาวณัฐกฤตา อุดมผล
63073007007 นางสาวจีราพร เกษทองมา
63073007008 นางสาวณภัชจิตรา เรือนศักด์ิ
63073007009 นางสาวดลนภา จันทร
63073007010 นายอุกฤษฎ� เตรณานนท�
63073007011 นางสาวพรวิมล กอเดช
63073007012 นางสาวสิริรัตน� ศรัทธา
63073007013 นางสาวสุวรรณี พรหมจุล
63073007014 นายธนกฤต โภคินจิรธนา
63073007015 นางสาวอัจฉริยา ทองเจียม
63073007016 นางสาวสุจิตรา ทาสีภู
63073007017 นางสาวพรรณนิภา สีดาโคตร
63073007018 นางสาวมณฑิดา อาลัย
63073007019 นางสาวรัตน�สุดา ขันแก)ว
63073007020 นางวนิดา สอนรัตน�
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63073007021 นางสาวศิรินภา จรัตน�
63073007022 นายฤทธิชัย ตายะ
63073007023 นางสาวพรกมล เปBยบุตร
63073007024 นางสาวมานิกา บัวคง
63073007025 นางสาววรรณเลขา เกิดมณี
63073007026 นางสาวกมลพรรณ การะเกตุ
63073007027 นางสาวขวัญศรี ปEญญานาค
63073007028 นายประยงค� ทวีชัย
63073007029 นายจิตรกร ศรีวะสุทธ์ิ
63073007030 นายปGยพงษ� ทองทวี
63073007031 นางสาวสาธิกาญจน� คายทอง
63073007032 นายสรวิศ เกียรติภัทราภรณ�
63073007033 นางสาวนิรันตรี ชาตัน
63073007034 นางสาวมาริษา เงาเรือง
63073007035 นายสุระเกียรติ บุสนาม
63073007036 นางสาวอังคณา ทับทิม
63073007037 นางสาวปวีณา สุทาบุญ
63073007038 นางสาวพักตร�ลีลา พิทักษ�พล
63073007039 นางสาวณัฏยา จ�าชัยภูมิ
63073007040 นางสาวกาญจนา ครูศรี
63073007041 นางสาวพิมพ�นิภา สิริประชาชัยกุล
63073007042 นายฐานวีร� จันทวาท
63073007043 นางสาวจันจิรา ผาธรรม
63073007044 นางสาวพัชนีวรรณ โตRะงาม
63073007045 นางสาวรัชนี ปาละโค
63073007046 นายวีรากร กุลสัมพันธ�ชัย
63073007047 นายนันทกร ตันยง
63073007048 นางสาวนุชนาถ บุญทศ
63073007049 นางสาวณัฏฐริณีย� ลําพูน
63073007050 นายพีรพงษ� อาจไพริน
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63073007051 นางสาวศิริณภา สงวนนาม
63073007052 นางสาวรุจิรา ตะดิ
63073007053 นางสาวทิพวัลย� รุ�งเรือง
63073007054 นางสาวมธุรส ดวงแก)ว
63073007055 นายวุฒิกร พ่ึงภพ
63073007056 นายบุญกิตต์ิ ชมศิริ
63073007057 นางสาวปGยะทิพย� วรนุช
63073007058 นางสาวอรญา เนตรสูงเนิน
63073007059 นางสาวสุนันทา ประกอบกิจ
63073007060 นางสาวสุทธิดา ปGดตะ
63073007061 นางสาวศิริพร ทองแขวนอยู�
63073007062 นางสาววาสนา แซ�แต)
63073007063 นายสมเกียรติ พูลสวัสด์ิ
63073007064 นายจักรพล แก)วสอาด
63073007065 นางสาวอัจฉริยะ ชาญด)วยกิจ
63073007066 นางสาวกิตติกา ฉิมทอง
63073007067 นางสาวกมลวรรณ อวยพร
63073007068 นางสาวภาณุมาศ ปGงหา
63073007069 นางสาวจิรภาภรณ� สุขีพันธ�
63073007070 นางสาวรัตนพร แน�นนันท�
63073007071 นางสาววลินดา จันทรางกูล
63073007072 นางสาวช�อผกา นวนสวาท
63073007073 นางสาววรวรรณ พรหมมา
63073007074 นายธีรวัฒน� แย)มอาษา
63073007075 นางสาวจุฑามาศ ลุนบง
63073007076 นางสาวอรวรรณ พรนิชสกุล
63073007077 นางสาวจิราวรรณ เคร�งกําเนิด
63073007078 นายนราธร สีชน
63073007079 นางสาวพัชรินทร� แสงชาติ
63073007080 นายธีรภัทร สําเร็จกิจ
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63073007081 นางสาวปGยวรรณ ตะเภาพงษ�
63073007082 นายกรกฎ ยวดย่ิง
63073007083 นางสาวภัทรวดี ฉิมพาลี
63073007084 นางสาวอรุณกมล เจาะสุนทร
63073007085 นางปEทมพร พวงแก)ว
63073007086 นางสาวนัทธมน สุวรรณดํารงชัย
63073007087 นางสาวชิราพร ภักดีคํา
63073007088 นางสาวธิดารัตน� จันขามปCอม
63073007089 นางสาวสุพัตรา เปfนไทย
63073007090 นางสาวสุนันธา กองศรี
63073007091 นางสาวนวณัฐ บัวหม่ืนชล
63073007092 นางสาวสร)อยสกุล เหลืองวิลัย
63073007093 นายกฤตกนก ส�างแย�ว
63073007094 นางสาวกวิตา ไม)งาม
63073007095 นางสาวพินิจเนตร แสวงทรง
63073007096 นางสาวสุพัฒตรา ผักกาดทอง
63073007097 นางสาวเพ็ญนภา รัตนอาสา
63073007098 นางสาววนัธพร มหาศิริ
63073007099 นายพลกริช มีชื่อ
63073007100 นางสาวปุณยนุช อุ�นเรือน
63073007101 นายชวลิต จันทร�เจ)า
63073007102 นางสาวพิไลวรรณ ทองอ)ม
63073007103 นายแก�นชัย พงษ�เพ็ชร
63073007104 นายไพรัช ประทุมพันธ�
63073007105 นางสาวประภัทสรา ไชยานนท�
63073007106 นางสาวเสาวลักษณ� วิลันทนา
63073007107 นายวิทวัส เธียรวุฒิกานต�
63073007108 นางสาวนิภาพร ไทยเสรีวัฒนา
63073007109 นายชัยวัฒน� หนูสงค�
63073007110 นายฐิติพงศ� ศรีสรวล
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63073007111 นางสาวณธษา เสียงเลิศ
63073007112 นางสาวสุภาพ ทองย�อน
63073007113 นางสาวณัฐวรรณ เทพละ
63073007114 ส.ต.ท.เทพพิทักษ� จําปาทอง
63073007115 นางสาวณัฐพร เสนา
63073007116 นางสาวเจนจิรา ในทอง
63073007117 นางสาวทับทิม ดอนลาดลี
63073007118 นายภานุวัฒน� สมานจิต
63073007119 นายบุญสร)าง ปานผา
63073007120 นายกัณฑ�ธภัทร ชาลี
63073007121 นางสาวณัฐธิดา แสนจันทร�
63073007122 นางสาวพิมพ�วิภา แคว)งใจ
63073007123 นางสาวสุชาดา พ�อค)า
63073007124 นางสาวกัตติกา พรพรม
63073007125 นางสาววิไลลักษณ� สังขรุจน�
63073007126 นางสาวพรรณี วาสนาชอบ
63073007127 นางสาวประดับพร ตะเคียนงาม
63073007128 นางสาวพัชรา จันทร
63073007129 นางสาวอนุสรา บัวพา
63073007130 นางสาวฝนทิพย� ผลสวัสด์ิ
63073007131 นายปฏิภาณ โปทอง
63073007132 นางสาวภัสราภรณ� เคนไชยวงค�
63073007133 นางสาวอัจฉราพรรณ� บรรจง
63073007134 นางสาวมนัสริน กองกาญจน�
63073007135 นายทวี ชื่นตระกูลชัย
63073007136 นางสาวทรรศิกา ภารประดับ
63073007137 นางสาวสุพิชฌาย� ศรีพรม
63073007138 นายธนุท สินสุวรรณ�
63073007139 นางสาวญาดา กากแก)ว
63073007140 นางสาวธิดารัตน� แสนคําดี
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63073007141 นายโอภาส แต)มทอง
63073007142 นางจรรยา เจริญรื่น
63073007143 นายสิทธิพร ตรีไชย
63073007144 นางสาวณัฏฐ�ชญา ประสพลาภ
63073007145 นายเศรษฐี อ่ําบางกระทุ�ม
63073007146 นางสาวเจนจิรา ม)าแก)ว
63073007147 ส.ต.ต.ภานุ วิริธัชวีร�
63073007148 นายฉัตรวรงค� หงษ�สุวรรณ
63073007149 นางสาวจรรยาพร พูนดี
63073007150 นางสาวศิริพร มัติโก
63073007151 นางสาวพรรณนารา คํารศ
63073007152 นางสาวบุษยา อนุจรรยา
63073007153 นางสาวชลธิชา จุลพันธ�
63073007154 นางสาวสุมณฑา ศิริรักษ�
63073007155 นางสาวกัญญารัตน� สุดศรี
63073007156 นางสาวศิรประภา ปราบชายแดน
63073007157 นางสาวณัฏฐกันย� แดงเพ็ชร
63073007158 นายณัฐกิตต์ิ สิงห�โต
63073007159 นางสาวกัญญาภัค อุส�าห�ดี
63073007160 นายอชิระ โสธรรมมงคล
63073007161 นางสาวชนัญชิดา อินชะนะ
63073007162 นางสาววัชรีภรณ� สุขประเสริฐ
63073007163 นางสาวณิชกมล ดีวงษา
63073007164 นางสาวอมราภรณ� พินเกาะ
63073007165 นายเชาวรินทร� โชติอิงคนันท�
63073007166 นางสาวธมนวรรณ อังคะหิรัญ
63073007167 นางสาวบุษบา สิงห�ไพร
63073007168 นายกิตติคุณ เครือสูงเนิน
63073007169 นายอภิสิทธ์ิ วิยานันท�
63073007170 นางสาวฐปนัท ชูสวัสด์ิ
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63073007171 นางสาวปEณนาพร โชติสุวรรณ�
63073007172 นางสาวนิภัทธรา อานนทเสถียร
63073007173 นางสาวปาณิสรา สอสอน
63073007174 นางสาวเสาวลักษณ� สอาดรัตน�
63073007175 นางสาวสุภัทรา ปEงอักษร
63073007176 นางสาวสุกัญญา มณีวงศ�วิจิตร
63073007177 นายสุภิชัย ปEญญาอนันต�วงค�
63073007178 นายธนวรรษ บุญระยอง
63073007179 นางสาวจุฑามาส วรนาวิน
63073007180 นางสาวณิชนันทน� ดีมาก
63073007181 นายศิวกร ศรแก)ว
63073007182 นางสาวสิตานันท� ชัยประเศียร
63073007183 นางสาวกฤติยา ในเกาะ
63073007184 นางสาวปEทมาวดี ปานดี
63073007185 นายกิตติทัต ปานทอง
63073007186 นางสาวโสรัจ บุญประกอบ
63073007187 นายภูเบศ ประทุมวรรณ
63073007188 นางสาวรัชดาพร อนันต�
63073007189 นางสาวธัญญาภรณ� รินโยธา
63073007190 นางสาวพัชรวรี พีธรากร
63073007191 นางสาวอัจฉริยา กระเเสร�ชล
63073007192 นางสาวกิติมา นิธินันท�
63073007193 นายรัฐพล รัตนอร�ามสวัสด์ิ
63073007194 นางสาวเดือนฉาย กองสินแก)ว
63073007195 นางสาวสุกัญญา จิระกาญจนากิจ
63073007196 นางสาวดิศราพร จันทาเทพ
63073007197 นางสาวสุปราณี แซ�ลี
63073007198 นางสาวปรียา สุวรรณทา
63073007199 นางสาวศิรินันท� ยุบลศิริ
63073007200 นางสาวสุพรรษา เขาวงค�
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63073007201 นางสาวปGยะฉัตร คงพิรุณ
63073007202 นายศรายุทธ โนประโคน
63073007203 นายคําพล ก่ิงเกษ
63073007204 นายเกียรติศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ
63073007205 นายชินกฤต ดวงเกตุ
63073007206 นางสาวจิรนันท� แย)มชุติ
63073007207 นายจักรพันธ� ใจอินทร�
63073007208 นางสาวศุภิสรา ปานเลิศ
63073007209 นางสาวจรรยา ชมเมิน
63073007210 นางสาวจิดาภา ศรีบุรินทร�
63073007211 นายศราวุฒิ ใยวังหน)า
63073007212 นางสาวศิริพร จันทร�ทิพย�
63073007213 นายณรงฤทธ์ิ เมืองคุณ
63073007214 นางสาวสุภัณฑารัตน� มัจฉามารถ
63073007215 นางสาวเสาวลักษณ� สุขสบาย
63073007216 นางสาวกาญจนาพร อยู�เจริญ
63073007217 นายจักรพันธ� น)อยหิรัญ
63073007218 นายตะวัน มงคลทรัพย�
63073007219 นางสาววิภาพร ภูสมสี
63073007220 นางสาวนนท�ธณัฐ� เขียวม่ัง
63073007221 นางสาวประภาพร สินศาสตร�
63073007222 นางสาวกนกวรรณ คู�สุวรรณกุล
63073007223 นายณรงค�ศักด์ิ กาเส็มสRะ
63073007224 นางสาวพมลพร เนตรสุภาพ
63073007225 นางสาวจิรัชพรรณ สุขนคร
63073007226 นายกิตติพิชญ� พันธุ�เจริญสุข
63073007227 นางสาวทัศนีย� เอี่ยมอําพร
63073007228 นางสาวกชกร สุขเอม
63073007229 นางสาวอภิญญา เชื้ออิบ
63073007230 นางสาวนิศารัตน� ไสยรส
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63073007231 นางสาวทิพวรรณ พันทา
63073007232 นางสาวกฤติยาภรณ� วงศ�ขัน
63073007233 นางสาวปGยภรณ� บุญที
63073007234 นางสาวนุชนาถ มาลาทอง
63073007235 นายวัชรนันท� โสภาอุทก
63073007236 นายกันตภณ สุวรรณผา
63073007237 นางสาวกชกร ถนอมรอด
63073007238 นายพงศกร ภูงามเงิน
63073007239 นางสาวชลธิยา พูลเพ่ิม
63073007240 นางสาวพิชญดา คะเลรัมย�
63073007241 นางสาวพรพิมล วิศัก
63073007242 นางสาวอรอนงค� มาตายะสี
63073007243 นางมยุรี บํารุงวงษ�
63073007244 นางสาวภัทริกา วะราพุทธ
63073007245 นายบูชิต ชูเชิด
63073007246 นางสาววชรพร จันทร�ฉลอง
63073007247 นางสาวจินตนา บุญสิทธ์ิ
63073007248 นางสาววาสนา แก)วมูนนา
63073007249 นางน้ําฝน ศรีเสริม
63073007250 นายวรวุฒิ เล็กชะอุ�ม
63073007251 นายณัฐสกนธ� สุวรรณมณี
63073007252 นางสาวณิชาภา โรหิตรัตนะ
63073007253 นายพีรวิชญ� รักความสุข
63073007254 นางสาวสุโกมล บุญญนรังษี
63073007255 นางสาวสุกัญญา สําราญศิริกุล
63073007256 นางสาวธนวันย� พรหมไชยศรี
63073007257 ว�าที่ร)อยตรีกญิงนริศรา ตราเงิน
63073007258 นางสาวภาณุมาศ แช�มล)วน
63073007259 นางสาวพรสุดา บุตรคําลือ
63073007260 นางสาวจินดารัตน� โพนดวงกรณ�
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63073007261 นางสาวเบญจพร คูณแก)ว
63073007262 นางสาวนัดดา วรรณสิริ
63073007263 นางสาวพนิดา เทพรัตน�
63073007264 นางสาวศิริรักษ� เทียมชัยภูมิ
63073007265 นางสาวภาสินี เมธาภัทรธร
63073007266 นางสาวบุญนฤณี บุตรพรม
63073007267 นางสาวสกุลณา มาลาศรี
63073007268 นางสาวณัฐกานต� คงพ่ึง
63073007269 นางสาวอัจฉราพรรณีย� โมรัฐเถียร
63073007270 นายณรงค�ชัย เกิดรุ�ง
63073007271 นางสาวจวงจันทร� พลับทอง
63073007272 นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ�
63073007273 นางสาวมุกดา ทานโสดถี
63073007274 นายณสตพร สินธุวา
63073007275 นางสาวพรวลัย ศรีสะอาด
63073007276 นางสาวเกศกานดา ขัตหลง
63073007277 นางสาวธนัท น)อยใส
63073007278 นางสาวเจนจิรา สังโสมา
63073007279 นางสาวจิราภรณ� โทนผุย
63073007280 นางสาวพฤกษา นาพุทธา
63073007281 นางสาวจันดี ลึกลาภ
63073007282 นายนพัฐกร สุทธิธรรม
63073007283 นางสาวชวัลกร มาเมือง
63073007284 นายไพรัช เครือสูงเนิน
63073007285 นางสาวอรณิช แซ�ย�าง
63073007286 นางสาวศศิธร เฉิดทรัพย�
63073007287 นางสาวฉันทิกา บุญโย
63073007288 นางสาวชมพูนุท สําเภา
63073007289 นางสาวพรพิมล ยองรัตน�
63073007290 นายอรรถพล คันธมาศ
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63073007291 นางสาวปนัดดา คําชนะ
63073007292 นางสาวณัฐฐาภรณ� อินทรักษ�
63073007293 นายบุญเลิศ บัวหนู
63073007294 นางสาวสุจริงตนา ชัยยะ
63073007295 นางสาวเพ็ญพิมล ธรรมสนิท
63073007296 นางสาวอรวรรณ สุวรรณแสง
63073007297 นางสาวปGยะนาถ คชานุภาพ
63073007298 นายอุกฤษฏ� เกิดศักด์ิสิทธ์ิ
63073007299 นางสาวสศรี ไพรศุภา
63073007300 นางสาวเบญจวรรณ กิจไธสง
63073007301 นายภัทร แจ�มศรี
63073007302 นางสาวเบญจพรรณ ศิริมาก
63073007303 นางสาวกรรณิการ� บัวบาน
63073007304 นางสาวปาณิสรา ชุ�มแจ�ม
63073007305 นางสาวสุลาวัลย� กุดวิสัย
63073007306 นางสาวประกาย สําราญจักร
63073007307 นางสาวช�อเพชร ย�อมสวัสด์ิ
63073007308 นางสาวอระญา คุ)มโตนด
63073007309 นายจักรกฤษณ� ปานมาก
63073007310 นางสาวสิริมา บัวสงค�
63073007311 นางสาวศิรประภา ต้ังศรีตระกูลกิจ
63073007312 นางสาวนาเดีย เถรว�อง
63073007313 นายณัฐพงศ� บัวบก
63073007314 นางสาวอรพรรณ นามการ
63073007315 นางสาวกรรณิการ� ทองบุตร
63073007316 นางสาวกัญญารัตน� ระลึกชอบ
63073007317 นางสาวเอื้องดาว ทําทอง
63073007318 นางสาวรุจิระ เสนคราม
63073007319 นางสาวนุชจรี อุทจิตร�
63073007320 นางสาวชญานิษฐ� กุดเลา
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63073007321 นางสาวจุฑาภรณ� จันทร�สงเคราะห�
63073007322 นางสาวมณทิรา พูลทวีป
63073007323 นางสาวพรรณทิพา เทียนสา
63073007324 นางสาวเอื้องฟCา ธุระพันธุ�
63073007325 นางสาวสุธิดา ทวดเสนา
63073007326 นางสาวกนกวรรณ ขอสูงเนิน
63073007327 นายวิศวะ เก้ือทาน
63073007328 นางสาววัชราภรณ� เสมาชัย
63073007329 นางสาวรัชรินทร� คํามะรัตน�
63073007330 นางสาวยุวดี วิยาสิงห�
63073007331 นายนวพรรษ แสงสุก
63073007332 นางสาวปารียา ขุนทอง
63073007333 นางสาวทิวาวรรณ ละมัย
63073007334 นางสาวจิดาภา กังเซ)ง
63073007335 นายคุณวุฒิ สว�างวงษ�
63073007336 นางสาวนัฐชานันท� กองเกิด
63073007337 นางสาวศิริรัตนา วิมลกุลทรัพย�
63073007338 นางสาวเพ็ญภักด์ิ ศรีพอ
63073007339 นางสาววชิราภรณ� คําผุย
63073007340 นางสาวณัชชา บุญอรุณรักษา
63073007341 นางสาวบุษยา นพฤทธ์ิ
63073007342 นางสาธิดา แก)วบรรจง
63073007343 นางสาวณัฐพร ชาติคํา
63073007344 นายปฐวี เจียรพัฒนาวงศ�
63073007345 นางสาวอาทิตยา ช�วยทอง
63073007346 นายธเนศ เปfดแก)ว
63073007347 นางสาวดุษฎีพร แก)วทุย
63073007348 นางสาวขนิษฐา อังเกียรติกุล
63073007349 นางสาวอันดามัน ชูนพรัตน�
63073007350 นางสาวนริศรา รัตนสุวรรณ
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63073007351 นางสาวสิริยากร ศรีสุข
63073007352 นายปริภัทร ยาคํา
63073007353 นางสาว่ิกนกอร ภูมิชัย
63073007354 นายสิริวิชญ� ไชยพงศ�
63073007355 นางสาวสุภาพร แสงพราย
63073007356 นางสาวชนกานต� เสมอวงษ�
63073007357 นางสาวปณัชสร ศรีจริยา
63073007358 นางสาวอารีรัตน� ชุษณศานต�
63073007359 นายกรวินท� ศรีโคตร
63073007360 นางสาวธาลินี เผื่อนผัน
63073007361 นายสันติ วิชกูล
63073007362 นางสาวรินจง ขัดสาย
63073007363 นางสาวมยุริญ ตระกูลรุ�งวิเศษ
63073007364 นางสาวทิพากร พุ�มอ่ํา
63073007365 นางกาญจนา หวังเจริญ
63073007366 นายธนพล เกิดน)อย
63073007367 นางสาวนฤชณ หาสุข
63073007368 นางสาวนันทลักษณ� วิสุทธยะรัตน�
63073007369 นางสาวรุ)งทราย กุนอก
63073007370 นายอนุสิษฐ� จันทร�เเดง
63073007371 นางสาวนัดดา โอชา
63073007372 นางสาวภรณ�นิภา ทิพย�ชาญ
63073007373 นายพิษณุ ธารีวิบูลย�
63073007374 นางสาวรัตติยาภรณ� จํานงค�นิจ
63073007375 นางสาวเสาวลักษณ� ร�มบุญ
63073007376 นางสาววิภาดา โทธกานันท�
63073007377 นางสาวปEทมา มีครัว
63073007378 นางสาวสุธาสินี คุณชมภู
63073007379 นางสาวปารวีย�U จักกระหวัด
63073007380 นางสาวณัฏฐิกา สุรพัฒน�
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63073007381 นางสาวสุรัสวดี โมครัตน�
63073007382 นายสิริคุปต� จันทร�แจ)ง
63073007383 นางสาวปาลิตา โพธิขาว
63073007384 นายสุขธนัท สินศิริ
63073007385 นางสาวนพรัตน� ศรีโสภา
63073007386 นางสาวปEทมา หิรัญอร
63073007387 นางสาวชุติมา อ)ายแดง
63073007388 นายรัฐพงศ� เส)งสุ)น
63073007389 นางสาวศิริทิพย� เนาวรัตน�
63073007390 นางสาวชลธิชา พุทธรักษา
63073007391 นางสาวกัญญาณัฐ จันทะสาร
63073007392 นางสาวอภิชญา พบหิรัญ
63073007393 นางสาวสุวนันท� คงสุข
63073007394 นางสาวธมลวรรณ เกตุมาโร
63073007395 นางสาวณัฐาวดี ฉันทกูล
63073007396 นายกัลยรัตน� ผึ่งบรรหาร
63073007397 นางสาวรวินภร นิโครธานนท�
63073007398 นางสาวทัศน�วรรณ วรรณะ
63073007399 นางสาวทาริกา อรุโณ
63073007400 นางสาวอริสรา สีเนหันหา
63073007401 นายทักษ�ดนัย มงคลพิภาค
63073007402 นายปฐมพงษ� บูรณพรหม
63073007403 สิบตํารวจโทอภิสิทธ์ิ นนทะภา
63073007404 นางสาวธัญญลักษณ� พงษ�พันธ�
63073007405 นางสาวอชิรญา พรมใบเงิน
63073007406 นางสาววนัชพร ขันธอารี
63073007407 นายวรชน จันทร�จารุ
63073007408 นางสาวพิมพ�กุล เจริญชวัลรัตน�
63073007409 นางสาวณัฎฐา ดวงจันทร�
63073007410 นางสาวจิราพัชร บํารุงมิตร
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63073007411 นางสาวภัสร�สรณ� ธัญวุฒิถิรธนา
63073007412 นางสาวทิพรดา บุตรอุดม
63073007413 นายภัทรพงษ� สีนวล
63073007414 นางสาวอนัญญา สุทธิรักษ�รัตน
63073007415 นางสาวสุพัชญา ทรายสมุทร
63073007416 นางสาวปGยนุช นาคเรืองศรี
63073007417 นายกิตติธัช บุญโท
63073007418 นายอิทธิพล ทรัพย�กุล
63073007419 นางสาวพนิดา บึงกระเสริม
63073007420 นางสาวชื่นกมล สายบุญสา
63073007421 นางสาวศิริกัลยา ศรีรัตนานนท�
63073007422 นางสาวศิริลักษณ� หล)าคอม
63073007423 นางสาวสุภาพรรณ คํามีดร
63073007424 นางสาวกชกร ปาหล)า
63073007425 นางสาววิชญาดา กรินทร�
63073007426 นางสาวจรรยาลักษณ� โกเมนท�
63073007427 นางสาวจอมขวัญ สกุลธนสมบัติ
63073007428 นายดนัยพัชร� อินธรประเสริฐ
63073007429 นางสาววิจิตรา ทัพเกาะกริก
63073007430 นายธนชล โสมเมา
63073007431 นายเอกลักษณ� ศรีสุข
63073007432 นางสาวศศิธร ศรีทองคํา
63073007433 นางสาวอรอนงค� แวดเวียง
63073007434 นางสาวศศิประภา เทียนเกษมสุข
63073007435 นางสาวอนุชตา วงษาบุญโน
63073007436 นางสาวศิรดา เรืองวัฒนา
63073007437 นายสุรชาติ จันทร
63073007438 นางสาวอมรรัตน� สุวรรณโชติ
63073007439 นางสาวธัญญาภรณ� จันทกูล
63073007440 นายสุรเศรษฐ คงมะลวน
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63073007441 นายพิสิฐ พุ�มสุวรรณ
63073007442 นางสาวปนัดดา หย�องเอ�น
63073007443 นางสาวเครือรัตน� ใจเกรียงไกร
63073007444 นายสุธีรัตน� เอมอิ่ม
63073007445 นางสาวพูลสวัสด์ิ พูนเจดีย�
63073007446 นางพัชราวดี เจริญคชวัตร
63073007447 นายเจษฎา ภูครองผา
63073007448 นางสาวอรอนงค� ทิพยากุลรักษ�
63073007449 นางสาวอมรรัตน� อ�อนสง
63073007450 นายปฐมพงษ� กางศรี
63073007451 นางสาวจุฑามาศ แสงสาย
63073007452 นายจตุพร นุ�มสารพัดนึก
63073007453 นางสาวณัฐพร ล�อดงบัง
63073007454 นายนนทกร ทองนวล
63073007455 นางสาวธมลวรรณ เจริญจิตร
63073007456 นายธวัชชัย สหายา
63073007457 นายรพีภัทร รามณี
63073007458 นางสุธิษา กะตะโท
63073007459 นางสาวปาฏิญญา แววนํา
63073007460 นายเทิดศักด์ิ ครอบทอง
63073007461 นางสาวจิราวรรณ กองบาง
63073007462 นางสาวชามาณัฏฐ� เจตต�จิณภัส
63073007463 นายอริยะ สิทธิมณี
63073007464 นางสาวณัฐชยา ชุ�มวงค�
63073007465 นางสาวนงนภัส หมันสิงห�
63073007466 นางสาวดิษฐ�สยา พงษ�พันธ�พานิชย�
63073007467 นางสาววิภาพร ปาริสาเก
63073007468 นายธันวา จันทร�หอม
63073007469 นางสาวรัตนาภรณ� เการัมย�
63073007470 นางสาวอรัญญา นามปEญญา
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63073007471 นางสาวจุไรรัตน� นาคกระแส
63073007472 นางสาวกฤษณีย� พันธุ�เสือ
63073007473 นางสาวยุพดี ลิขิตมงคลสุข
63073007474 นางสาวชลิตา คงมีสุข
63073007475 นางสาวจีระภา เขมาพรชัย
63073007476 นางสาวลลิตา ใจกล)า
63073007477 นางสาวปรียาพร เทือกสุบรรณ
63073007478 นางสาวณัฐณิชา รักษ�คุณ
63073007479 นางสาวกุนละยา จรัญญากร
63073007480 นางสาวกาญจนา คําวังพฤกษ�
63073007481 นางสาวนารีรัตน� ทองวิเวก
63073007482 นายชัยพิพัฒน� พวงจันทร�
63073007483 นางสาวเปรมฤทัย วรธงไชย
63073007484 นายณัฐภาส ไทยสีหราช
63073007485 นางสาวปBตินันท� พรพัฒน�วัฒนา
63073007486 นางสาวนันทิชา อินโต
63073007487 นางสาวธัญชนก แดงประเสริฐ
63073007488 นางสาวเรวรรณ� บรรลือทรัพย�
63073007489 นางสาวเบญจรงค� สว�างฉาย
63073007490 นางสาวชลดา นาบิน
63073007491 นางสาวม้ิน โคตา
63073007492 นายณภัทร ลาย้ิม
63073007493 นายณัฐพงศ� จันทร�ต)อย
63073007494 นางสาวเรวดี เรืองตาบ
63073007495 นางสาวสุภธิดา สมัยกุล
63073007496 นางสาวอรอนงค� กิจขยัน
63073007497 นางสาวสุพัตรา อุดมวงษ�
63073007498 นายเทวา รูปเหลี่ยม
63073007499 นายภาศุ โสประดิษฐ
63073007500 นางสาวสุปGยา นาครินทร�
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63073007501 นางสาวอรดี จันทร�ขาว
63073007502 ว�าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ พันธุ�เมือง
63073007503 นางสาวทิพวรรณ ดาเปรม
63073007504 นางสาวอารีรัตน� วิเศษพงษ�
63073007505 นายพงกษิณ วุฒิปEญญากิจ
63073007506 นางสาวศรีจันทรา เงางาม
63073007507 นางสาววิจิตรา บุญเติม
63073007508 นางสาวสมฤทัย ลาภไพศาล
63073007509 นายศิริวัฒน� คําดี
63073007510 นางสาวพนิดา คณา
63073007511 นางสาวธัญชนก ย่ังยืน
63073007512 นางสาวสุกัญญา พ�อขันชาย
63073007513 นางสาววราพา พิมิตร
63073007514 นางสาวโชติกา ศรีมันตะ
63073007515 นายภัทรพล บุญอนันต�
63073007516 นางสาวพิไลพรรณ โมหา
63073007517 นางสาวภัทราพร ศศะนาวิน
63073007518 จ.ส.ต.จิตรทิวัส ทองอ)ม
63073007519 นายทัศน�พงศ� มหรรทัศนะพงศ�
63073007520 นางสาวกุสุมา ระดมสุข
63073007521 นายวราพงษ� สารกูล
63073007522 นางสาวกมลวรรณ สมุนไพร
63073007523 นางสาววนิดา คําแท�ง
63073007524 นางสาวดวงกมล พรมแสง
63073007525 นายกังวาล ผลมะปราง
63073007526 นางสาวกาญจนา ด�านเก�า
63073007527 นายวิทวัส วิทยารัมภะ
63073007528 นางสาวขวัญสุดา หล)าหิบ
63073007529 นางธนพร เชาว�จอหอ
63073007530 นางสาวพลอยประดับ พานิชอุดม
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63073007531 นางสาวนภาภรณ� บุญวัน
63073007532 นางสาวยุวดี วิบูลย�อรรถ
63073007533 นางสาวจุUฑามาศ งามย่ิง
63073007534 นางสาวสุพัฒตรา พาแพง
63073007535 นางสาวชรินรัตน� เพ่ิมศิลปP
63073007536 นางสาวศิวาพร นัยนิตย�
63073007537 นางสาวณัฐพร ปGยาโน
63073007538 นายปGยศักด์ิ จิตต�สม
63073007539 นายกฤษฎา ทิพย�เจริญ
63073007540 นางสาวฑิญาพร จันทะบาล
63073007541 นางสาวนิโลบน ศิลาไลย
63073007542 นายรัฐพงศ� สมทิพย�
63073007543 นางสาวฐาปนี ศรีทา
63073007544 นางสาวศศิวิมล เบญจมาศ
63073007545 นายณชพล พาบุ
63073007546 นางสาวกมลชนก อุริยะพงศ�สรรค�
63073007547 นางสาวปวีณา วังแสง
63073007548 นายอโนชา คลีรัมย�
63073007549 นางสาวสุปราณี วังกชา
63073007550 นายสราวุฒิ สุทิโชติ
63073007551 นางสาวถิรพร ทั่งทอง
63073007552 นางสาวศิรินญา แสงอารยะกุล
63073007553 นางสาวกุสุมา สุภาพ
63073007554 นางสาวชลธิชา สุขใส
63073007555 นางสาวสุภาพรรณ สุขพรรณภรณ�
63073007556 นางสาวบงกชธร มะลิซ)อน
63073007557 นางสาวกาญจนา แช�มชื่น
63073007558 นายวสุธร ศุภการพิทยากุล
63073007559 นางสาวชนาภา อ่ําอ)น
63073007560 นางสาวสุดารัตน� ชัยณรงค�รัตน�
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63073007561 นางสาวอัญธิกา พรมมา
63073007562 นางสาวกัญญา โพธ์ิทอง
63073007563 นางสาวชิดชนก อินทวารี
63073007564 นางสาวภาณุมาศ พิมพา
63073007565 นางสาวปาริฉัตร เฉลิมพันธ�
63073007566 นางสาวกัลยารัตน� ทองลอง
63073007567 นายจักรพงศ� พิมพ�ลา
63073007568 นางสาวบุณยวีร� น)อยสุขขะ
63073007569 นางสาวอมรประภา บุญฤทธ์ิ
63073007570 นางสาววรวลัญช� ลิ้มสิริวิทย�
63073007571 นางสาวธนัชชา ชนะพันธุ�
63073007572 นางสาวนิตยา ทองกาง
63073007573 นางสาวอนุรักษ� ภักดีศรี
63073007574 นางสาวพิมพ�วลัญช� เจริญฤทธ์ิ
63073007575 นางสาวปาลิดา สีเผือด
63073007576 นางสาวเพชรนิล อนันตวงศ�
63073007577 นางสาวอจิรภาส� พรหมสิน
63073007578 นางศศิธร ชาวนาดอน
63073007579 นางสาวศรัณยา ทับทิมศรี
63073007580 นางสาวกชินภา รัตนเพ็ญ
63073007581 นางสาวอ)อมเดือน มโนธรรม
63073007582 นางสาวสุทธิกานต� พรรณานนทศักด์ิ
63073007583 นางสาวญาณินท� ศรีประศาสตร�
63073007584 นายปวริศร� ปะสังคะเต
63073007585 นางสาววิลาวัลย� แดงละอุ�น
63073007586 นางสาวกัญญาณัฐ แสนโสม
63073007587 นายศุภโชค แดงมงคล
63073007588 นางสาวบุญญาพร สุดรัก
63073007589 นางสาวกนกพร สุขสอาด
63073007590 นางสาวกัญญารัตน� วิลัยพิศ
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63073007591 นายกิตติโชติ พานิชย่ิง
63073007592 นางสาวสุพัตรา เหล�าชัย
63073007593 นางสาวณัฎฐา คํานวณสิริกุล
63073007594 นางสาวกนิษฐากาญจน� สุขเหลือง
63073007595 นางสาวมลินี ทองกร
63073007596 นายพีรพล รุ�งเรืองชยพร
63073007597 นางสาวนุชนาฎ ไทยศรี
63073007598 นางสาวสุมิตรา คงสุข
63073007599 นางสาวณัฐชญา ขับผักแว�น
63073007600 นายสิทธิพร พานกุหลาบ
63073007601 นางสาววิรัชฎา ลั่นออ
63073007602 นางสาวณิชาภา ศรีวิเศษ
63073007603 นางสาวสวรินทร� เที่ยงธรรม
63073007604 นางสุวรรณาพร แปCนสอน
63073007605 นางสาวโชติมณี เจริญรักษ�
63073007606 นายศรันยู นัดสูงวงศ�
63073007607 นายธีระพัฒน� สวัสดี
63073007608 นางสาวเบญจรัตน� ทวิลา
63073007609 นายโชตินันต� คล)ายนิ่ม
63073007610 นางสาวศิริรัตน� เอ็นดู
63073007611 นางสาวดนิตา โรจนกุลลธร
63073007612 นางสาวธีระสา อยู�โต
63073007613 นางสาวอภิญญา วงษ�ธรรม
63073007614 นางสาวเนตรชนก มะณีไชย
63073007615 นางสาวฝนทิพย� ทับสกุล
63073007616 นางสาวนงนุช สีสุก
63073007617 สิบเอกถิรวัชร เมืองช)าง
63073007618 นางสาวศรินรัตน� บุญเย้ือน
63073007619 นางสาวปEญญาสิริย� กิตติยายาม
63073007620 นายจักรกฤษณ� ช�างเก็บ
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63073007621 นายทนงศักด์ิ โทสุวรรณ�
63073007622 นายเมธา ธนะปEด
63073007623 นายโสธร คูคํา
63073007624 นางสาวปGยนุช สิงห�เถ่ือน
63073007625 นางสาวสุรีย�พร คําไทย
63073007626 นางสาวกีระณา ม่ิงประเสริฐ
63073007627 นายปฏิญญา เง)ศิริ
63073007628 นางสาวพิราวรรณ โรจนพัฒน�เดชากร
63073007629 นางสาวอุษา ลิ้มกุล
63073007630 นางสาวจารุวรรณ เลื่อนพลับ
63073007631 นางสาวกัญณิกา คนหม่ัน
63073007632 นางสาวธิดารัตน� อนันตวุฒิ
63073007633 นางสาวศรัณย�พร สอนแจ�ม
63073007634 นางสาวพิไลวรรณ กุลงูเหลือม
63073007635 นางสาวนิมิตตรา สกุลซ)ง
63073007636 นางสาวสุจิตรา ปEดทุม
63073007637 นางสาวสิริภรณ� เกตุผดุง
63073007638 นางสาวอาภาภรณ� มีบ�อทรัพย�
63073007639 นายวศิน ประเทืองผล
63073007640 นางสาวบุปผา บุญประเสริฐ
63073007641 นายวิษรุตต� พิระชัย
63073007642 นายวีระวัฒน� เสริมศรี
63073007643 นางสาวรชฏา อินทรมาศ
63073007644 นายรัฐพงศ� งามกระจ�าง
63073007645 นายภาณุเดช ปุSงคําน)อย
63073007646 นายนําพล ทองนาค
63073007647 นางสาวพลอยศิริ วิมานนท�
63073007648 นางสาวเครือวัลย� อาทร
63073007649 นางสาวณลดา บุตรสา
63073007650 นางสาวชาลินี สุดสังข�
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63073007651 นายธนโชติ ต้ังบุญอักษร
63073007652 นายวัชพล ทิยะ
63073007653 นางสาวกมัยธร รู)รักษ�
63073007654 นายปรัชญา แสงภู�
63073007655 นางสาวเกษรา ทมโยธา
63073007656 นางสาวอัจจิมา สวัสดี
63073007657 นางสาวญาณิณี ล้ําเลิศ
63073007658 นายภาณุวัฒน� ชาญฟEOน
63073007659 นางสาวกนกกาญจน� ไม)มีแก�น
63073007660 นางสาววรรณวิไล ศรีสุพัฒน�
63073007661 นางสาวเพ็ญพร ก�อแก)ว
63073007662 นางสาวสุมิตรา สุทธิ
63073007663 นายสรายุทธ ศาลางาม
63073007664 นางนันท�นภัส ชอบสอาด
63073007665 นางสาวสุภาวดี วิไลศรี
63073007666 นางสาวสุวนันท� พิมพ�อ�อนตา
63073007667 นางสาวศิริรัตน� ดีสอน
63073007668 นางสาวสมิตา กานุวงค�
63073007669 นายธนวุฒิ ศิริมา
63073007670 นางสาวศศิวิมล กองทรัพย�เจริญ
63073007671 นายนรวีร� ว�องสวัสด์ิ
63073007672 นางสาวกัลยา โมเทียน
63073007673 นางสาวพัชรี สมรักษ�
63073007674 นางสาวปรานปาลิน ม�วงชาติ
63073007675 นางสาวฬุวรรณญา อัชฌาสัย
63073007676 นายสมบัติ งามปลอด
63073007677 นายธราศรัย แก)วสุข
63073007678 นายสันติ ปะโนรัมย�
63073007679 นายจิรวัฒน� กองกิจ
63073007680 นางสาวทิพวัลย� มลิวัลย�
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63073007681 นางสาวนุจรี ปEกกาโร
63073007682 นายวรวิทย� ท)ายเมือง
63073007683 นางสาวสวรรยา วรชิน
63073007684 นายวรากร อดุลยฤทธิกุล
63073007685 นายหฤษฎ�ชนก จินหิรัญ
63073007686 นางสาวศรีสุดา พลณรงค�
63073007687 นายภราดร อธิปEตยะวงศ�
63073007688 นายลิขิต รัศมี
63073007689 นางสาวนริศรา บุญมาคํา
63073007690 นางสาวลลิตา กรอดสุย
63073007691 นางสาวฉัตรฤทัย บรรดาศักด์ิ
63073007692 นางสาวปรียารัตน� แก�นแก)ว
63073007693 นางสาวปริตรา บุญรอด
63073007694 นายวรกานต� ปEนลุน
63073007695 นางสาวนลินี โกยดุลย�
63073007696 นางสาวนันทิตา ศรีระพันธ�
63073007697 นายเฉลิมทรัพย� ตันหยงมัด
63073007698 นายทรงวุฒิ อินสอน
63073007699 นางสาวศิริลักษณ� คําเสียง
63073007700 นางสาวใบเตย คําแก)ว
63073007701 นางสาวดวงกมล คําคล)าย
63073007702 นางสาวพนาภรณ� วีระศิลปเลิศ
63073007703 นายปริญญา หอมกลิ่น
63073007704 นายภาวิท จําเรือง
63073007705 นางสาวจุฑารัตน� คะดุล
63073007706 นางสาวการะเกด พรสุขี
63073007707 นางสาวสุนิษา จิตรนอก
63073007708 นางสาวลําแพน สอนแก)ว
63073007709 นางสาววันวิสา ทองคํา
63073007710 นางสาวกัญญารัตน� พิมพ�เกษม
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63073007711 นายธีรรัฐ เก้ียมรอด
63073007712 นางสาวสาริณีย� เทพมูล
63073007713 นางสาวหยกไพลิน ยอดแก)ว
63073007714 นางสาวภัคจีรา คํ้าชู
63073007715 นางสาวมินระดา โคตรศรีวงค�
63073007716 นายอธิเบต เชื้อกุณะ
63073007717 นายชนาธิป ปGติทรัพย�สกุล
63073007718 นางสาวกาญจนา เจนคิด
63073007719 นางสาวกรรธิกา สติดี
63073007720 นางสาวเพ็ญฤทัย ใยโท
63073007721 นายวิริทธ์ิพล ห�อทองคํา
63073007722 นายธนลภย� สีเทือง
63073007723 นายณัฐฐินันท� จินาพันธุ�
63073007724 นางสาวณัฐวีร� แม)นทอง
63073007725 นางสาวศศิภาพร บุตตะกาศ
63073007726 นางสาวนริศรา หงษ�ตนุ
63073007727 นางจารุภา ทัศน�อัญชุลีกุล
63073007728 นางสาวศรัญญา อร�ามศรี
63073007729 นายวชิรวิทย� ขอสืบ
63073007730 นายพฤศชาติ เกษมสุข
63073007731 นายนิติธร ผิวทอง
63073007732 นางสาวธนัชชา นงนุช
63073007733 นายสมชาย ล้ําเลิศ
63073007734 นางสาวชวิศา จันทร�กระจ�าง
63073007735 นางสาวชญานิษฐ� ขันสามทิพย�
63073007736 นางสาวศุลีภรณ� เพียรพิทักษ�
63073007737 นางสาวรัชฎากร ยังสุข
63073007738 นายอิศเรศ เฟdOองธรรมขจร
63073007739 นายศุภชัย จันทรักษา
63073007740 นางสาวเกวลี ชัยวิทูอนุกุล
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63073007741 นางสาวรวิสรา นาคสุวรรณ
63073007742 นางสาวดารณี เเก)วศรี
63073007743 นางสาวเบญจวรรณ บัวสุวรรณ�
63073007744 นางสาวสมจิตร ปราโมทย�
63073007745 นายทรงยศ ศรชัย
63073007746 นางสาวพัชรี โอนอ�อน
63073007747 นางสาวญาณิศา แฝงแดง
63073007748 นางสาวจันทร�เพ็ญ คงประสิทธ์ิ
63073007749 นางสาวพัชรภรณ� เพ็ชรนิล
63073007750 นางสาวชนิดา ธีระทีป
63073007751 นางสาวฐิติรัตน� บุญนรานุรักษ�
63073007752 นางสาวศิรัญญา ชามนตรี
63073007753 นางสาวสิริอัปสร แจ�มหม)อ
63073007754 นางสาวนฤมล เต็มบางงอน
63073007755 นายบุณยกร ไขศรี
63073007756 นางสาวพิมพ�ฑิรา พรมประเสริฐ
63073007757 นางสาวแจ�มจรัส อดทนดี
63073007758 นางสาวกมลวรรณ ทองคํา
63073007759 นางสาวอรอุมา สิอิ้น
63073007760 นายภาณุพันธุ� แปCนทอง
63073007761 นางสาวพรฤทัย ชะวาลา
63073007762 นางสาวสาสินี จูมัจฉะ
63073007763 นายอรรถกานต� หารภูมิ
63073007764 นางสาวนภัส วราอัศวปติ
63073007765 นางสาวฐิติมา สิงห�ลอ
63073007766 นายยอดรัก จeายเจริญ
63073007767 นางสาวพรรณทิวา ยุวะบุตร
63073007768 นางสาวภาวิณี ประภาวสิทธ์ิ
63073007769 นางสาวนันทนา สาธร
63073007770 นางสาวพรวิภา กันเดตุ
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63073007771 นายพร)อมพงศ� บุหรั่นฉาย
63073007772 นางสาววันวิสา วงษ�สอาด
63073007773 นางสาวสุชาดา พิมพ�หล�อ
63073007774 นายจิณณทัต มุกดาสนิท
63073007775 นางสาวลัดดาวัลย� สิงหรา
63073007776 นางสาวจารวี ภูวทิศ
63073007777 นางสาวปEณณภัสร� พิลึก
63073007778 นางสาวประกายดาว พอใจ
63073007779 นางสาวฤดีมาศ ทับภักดี
63073007780 นายจักรภัทร� ขวัญเจริญ
63073007781 นายศิวะบุตร พ่ึงอารมณ�
63073007782 นายสัณหภาส สมนาม
63073007783 นางอมรรัตน� ขันชUุมภู
63073007784 นางสาวสราภรณ� บุญเลิศ
63073007785 นายณัฐพล ปูSทวด
63073007786 นางสาวสุดาวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63073007787 นางสาวกนกพร สมริต
63073007788 นางสาวกุลชา จิตนาวา
63073007789 นายสุรพงศ� เหมือนใจ
63073007790 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ทอง
63073007791 นางสาวขนิตตา ชื่นบาน
63073007792 นางสาวจิตรลดา แฝงเมืองฟูก
63073007793 นายชญานนท� เชี่ยวกิจ
63073007794 นางสาวกฤษณา สารภี
63073007795 นายสุทธิพจน� แน�นหนา
63073007796 นางสาวสุนิศา กลับทุ�ง
63073007797 นางสาวภัทรวดี ศรีภูงา
63073007798 นายพิทยา ขุนทองจันทร�
63073007799 นางสาววิภาดา มีดา
63073007800 นางสาววรัญญา คงกระจ�าง
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63073007801 นายมนูญ พันธ�วงค�
63073007802 นางสาวปริยฉัตร กันทะคํา
63073007803 นายยุรนันท� สร)อยคีรี
63073007804 นางสาวชนันท�ธิดา จุมปา
63073007805 นายวีระพล พิมพ�ศรี
63073007806 นางสาววิภารัตน� ชาฎา
63073007807 นางสาวดวงฤทัย ผลสวิง
63073007808 นางสาวปวริศา ประสิทธิเวช
63073007809 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ
63073007810 นายนพพร ต้ังแสนสุข
63073007811 จ.อ.จักรพันธ� คล)ายแจ)ง
63073007812 นายศุภลักษณ� แสนเสน
63073007813 นางสาวโชติรส ภูทองใบ
63073007814 นายพัชรพงศ� ด)วงสง
63073007815 นางสาวอรุณี อุไรพันธ�
63073007816 นางสาวบัววร โคตรศรี
63073007817 นางสาวสิริลักษณ� สุขสอาด
63073007818 นางสาวทิพวรรณ วิชา
63073007819 นางสาวภมรพรรณ มงคลแช�มช)อย
63073007820 นายศิวกร พรานกล)า
63073007821 นายฐิติพงษ� เรืองสม
63073007822 นายวรวิช ศรีเม)า
63073007823 นายปวริศ รังหอม
63073007824 นายมานัด บุตงาม
63073007825 นายสิทธิชัย สวนดอน
63073007826 นางสาวเวฬุริยา ไชยปEญหา
63073007827 นายสุรวิชญ� จิตสุวรรณ�
63073007828 นายโสภณ ขันตี
63073007829 นางสาวปวิตรา เชื่อมใจ
63073007830 นางสาวมณUีวรรณ อินตา
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63073007831 นางสาวฐิติยารัตน� กิตติจารุวงศ�
63073007832 นางสาวรจเรศ ก)านเหลือง
63073007833 นางสาววธัญญา พวงจันทร�
63073007834 นางสาววราภรณ� จันทร�เจริญ
63073007835 นางสาวนลินี เนียงอาชา
63073007836 นายอรรคเดช ธรรมวิถาน
63073007837 นางสาวสุนทรี ครุธพันธุ�
63073007838 นางสาวสโรชา ผ�องผึ้ง
63073007839 นางสาวมัลลิกา ใจทน
63073007840 นายณัฐวุฒิ วันเชียง
63073007841 นางสาวชยุตรา วงศ�พรลภัส
63073007842 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� ลําน้ําเที่ยง
63073007843 นางสาวเดือนเพ็ญ สังขเวก
63073007844 นายพิชิต ทองลือ
63073007845 นายวรยศ หนูทัด
63073007846 นางสาวอนงนาด เอี่ยมโหมด
63073007847 นางสาวภิรดี ผ�อนกลาง
63073007848 นางสาวจนัฐฎา จันหัวโทน
63073007849 นายวันชัย ดอนลาว
63073007850 นายธีรยุทธ แย)มศิริ
63073007851 นางสาวพฏกนก ลิ้มสมุทรชัยกุล
63073007852 นางสาวรัชดาภรณ� พันนาโนน
63073007853 นางสาวซีตีรอกีเยาะ ดิงดอรอแม็ง
63073007854 นางสาวณัฐพร พัฒนชัย
63073007855 นายศุภนนท� พยัคฆ�ทอง
63073007856 นางสาวกวินธิดา พรายอินทร�
63073007857 นางสาวศศิธร โตวงษ�
63073007858 นางสาวสุภิญญา ใหญ�ยอด
63073007859 ว�าที่ ร.ต.หญิงอฌัญญา พิบูลย�
63073007860 นางสาวเพ็ญลักษณ� อุดมดัน
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63073007861 นายอดิศร จันทคูณ
63073007862 นายธนายุทธ เที่ยงธรรม
63073007863 นางสาววชิรญาณ� สุนทรวินิต
63073007864 นางสาวกนกอร พรมศรี
63073007865 นายสรศักด์ิ กันทิยะวงษ�
63073007866 นางสาวจุฑามาศ ผิวงาม
63073007867 นายโนริ บิลโตRะหมาด
63073007868 นางสาววรัลพัชร� อรุณศิริพันธ�
63073007869 นางสาวเบญจวรรณ ดําดิน
63073007870 นางสาวณัฐจิมนต� อึ๊งตระกูล
63073007871 นางสาวอรวรรณ งามสุวรรณ�
63073007872 นางสาวศิริพร คนสันต�
63073007873 นายกิตติภูมิ แก)วกล)า
63073007874 นางสาวปGยวดี รัตนเศียร
63073007875 นายรณกฤต จ่ิมอาษา
63073007876 นายอนุวัตร ปEiนประสงค�
63073007877 นางสาวสุดารัตน� วงษ�วิรัตน�
63073007878 นางสาวจินดารัตน� สัจจาธรรม
63073007879 นางสาวกรธิดา แกล)วเกษตรกรณ�
63073007880 นางสาวกานดา กอวงค�
63073007881 นางสาวศุภนิดา มณีโชติ
63073007882 นางสาวสลิล เครือวัลย�
63073007883 นายชนาเทพ สูงสนิท
63073007884 นางสาวสุกัญญา สายจีน
63073007885 นางสาวพันธิมา ทองโชติ
63073007886 นายพิสิทธ์ิ สุขุมพานิช
63073007887 นางสาวพรณิภา เนื่องจํานงค�
63073007888 นางสาวธวัลพร เขียวคล)าย
63073007889 นางสาวจีรวรรณ สาจันทร�
63073007890 นายธีรพงษ� วิริยะประกอบ
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63073007891 นายอิบรอเหม ชูแก)ว
63073007892 นางสาวอุ�นเรือน อาจมนตรี
63073007893 นายภัทรพงษ� บุญมาตา
63073007894 นางสาวนริญญา ภูมิมาโนช
63073007895 นายกรวิชญ� อินทรวิชัย
63073007896 นางสาวศิริพร บูระทิศ
63073007897 นางสาวสุริษา ปนคําปGน
63073007898 นางสาวน้ําฝน ทินแท�น
63073007899 นางสาวอมรา สกุณาพันธ�
63073007900 นางสาวปGย�วรา ยอดเสาร�
63073007901 นางสาวศุภางค� บัวทอง
63073007902 นางสาวเกตุวดี มาประเสริฐ
63073007903 นายอัศวิน นาเทพ
63073007904 นายเจษฎา ศรีลาสาร
63073007905 นางสาวณัฐพร พงษ�หัสบรรณ�
63073007906 นายเกรียงไกร อุยะพิตัง
63073007907 นางสาวพรภัทร ขุนศรี
63073007908 นายธนบดี เเก�นทอง
63073007909 นายพลากร อินทรประเสริฐ
63073007910 นางสาววนัสนันท� หอมหวล
63073007911 นางสาวรัตนา นาวี
63073007912 นางสาวดาราวรรณ ศรีพุ�ม
63073007913 นายพิชชากร ถํ้าม�วง
63073007914 นางสาวอรทัย ชนะปลอด
63073007915 นายศิริชัย กรมขุนทด
63073007916 นายอนุพนธ� ศิริไทย
63073007917 นางสาวรัตติกรณ� วาสนาเจริญโชค
63073007918 นางสาวมัทนา งามสุวรรณ�
63073007919 นางสาวธนาภรณ� แสงคําอินทร�
63073007920 นางสาวพรพิมล ต)นหนองสรวง
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63073007921 นางสาวพลอยไพลิน อยู�ยืน
63073007922 นางสาวกนกชนม� ตันติเวชกุล
63073007923 นางสาวน้ําผึ้ง รื่นวัย
63073007924 นางสาวซูรียานี ภัทรวงค�จินดา
63073007925 นางสาววลัยพร เนื้ออ�อน
63073007926 นางสาวกนกพรรณ กุหลาบอ่ํา
63073007927 นางสาวมัชฌญาต์ิ หวลถนอม
63073007928 นายศุภชัย ใยบัว
63073007929 นางสาวสุภาพร ตอนศรี
63073007930 นางสาวพัชราภรณ� กลางมีสี
63073007931 นางสาวกรรณิการ� คําเขิน
63073007932 นางสาวณัฐณิชา ครุธแก)ว
63073007933 นางสาวนฤมล ทองนอก
63073007934 นายโสฬส เทพไพฑูรย�
63073007935 นางสาวศรารัตน� การพงศรี
63073007936 นายกริชเพชร พลอยทรัพย�
63073007937 นางสาวทิพวัลย� สาชิต
63073007938 นางสาวกนกวรรณ เนียรศิริ
63073007939 นางสุภาพร ต�วนชะเอม
63073007940 นายฌานิศ ทองงามขํา
63073007941 นายชัชวาลย� แสงโรจน�
63073007942 นางสาวลักษณ�ชญาณ� ฉัตรชวินพร
63073007943 นายวรายุ เพ่ิมธัญกรรม
63073007944 นางสาวนาถนรี บํารุงวงษ�
63073007945 นางสาวฐิตาพร ใจตรง
63073007946 นายทวีวัฒน� ทวีสุข
63073007947 นางสาวสิริกัญญา ชิวหากาญจน�
63073007948 นางสาวจามจุรี บุญชุ�ม
63073007949 นางสาวชมภู นิ่มพระยา
63073007950 นายณภัทร ดอกบัว
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63073007951 นางสาวเจนจิรา อินธิสุทธ์ิ
63073007952 นายวุฒิพงษ� กาญจนบุตร
63073007953 นางสาวจันจิรา ขันสุธรรม
63073007954 นางสาวธิมาภรณ� พลเย่ียม
63073007955 นางสาวหฤทัย ทองเงิน
63073007956 นางสาวขวัญจิรา ทดคุย
63073007957 นางสาวชิดชนก ขุนนคร
63073007958 นางสาววรวลัญช� ใจหาญ
63073007959 นายศิวกร กลั่นสกุล
63073007960 นางสาวทอฝEน ผาสุข
63073007961 นางสาวจิตตรา มาแสวง
63073007962 นางสาวสายทอง ขยันไทย
63073007963 นางสาวพิชญาภา เอี้ยวถ้ึง
63073007964 นางสาวคณิศร�รวี สร)อยวรเศวต
63073007965 นายศุภวิชญ� วงศ�สวัสด์ิ
63073007966 นางสาวนงนุช กอบสุข
63073007967 นายปรัชญา วงศ�สุรินทร�
63073007968 นางสาวปEญจพร วงศ�พยัคฆ�
63073007969 นางสาวอุบลวรรณ พรหมอินทร�
63073007970 นางสาวนิภาพร ม่ิงคํา
63073007971 นายพงศกร ภัคคินี
63073007972 นายคณาพงษ� นุมา
63073007973 นายม่ันคง พิมพะ
63073007974 นางสาววริศรา กาศักด์ิ
63073007975 นายอภิวัฒน� จรูญธวัชชัย
63073007976 นางวารุณี เหลาโชติ
63073007977 นางสาวชุติมา รูปเชิด
63073007978 นางสาวพรจิรา ลีลาน)อย
63073007979 นายกัมพล พลายยงค�
63073007980 นางสาวปGยดา เข่ือนเชียงสา
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63073007981 นายระพีพัฒน� จอมมฯ
63073007982 นายอิสรินทร� เจริญพานิช
63073007983 นายณัฐพล สุขทอง
63073007984 นางสาวกัลย�สุดา บรรดิ
63073007985 นายพงศธร สาสนันท�
63073007986 ว�าที่ร)อยตรีทรงพล บํารุงเกาะ
63073007987 นางสาวธีราพร ทุมมานนท�
63073007988 นายวิสิทธ์ิ ทวิวงศ�สิน
63073007989 นายศุภวิชญ� โทRะทองซิว
63073007990 นายอดิเทพ พ่ึงเย็น
63073007991 นางสาวอนงค�จิตร พงษ�จรูญ
63073007992 นางสาวดวงใจ สวัสด์ินะที
63073007993 นางสาวอาภาพร อัมพระ
63073007994 นางสาวธิดารัตน� ผ�องใส
63073007995 นางสาวมินตรา เจะสะแม
63073007996 นายภาสกร ซ่ือวนัชชา
63073007997 นางสาวกัตติกา หมวกคํา
63073007998 นายวสันต� วรรโนภาส
63073007999 นางชลาลัย ขันนอก
63073008000 นางสาวยุวัลย�ดา ปาโผ
63073008001 นายคุณานนต� คําใส
63073008002 นางสาวสุภาภรณ� วงศ�ทอง
63073008003 นายวิระชัย พัฒนชัย
63073008004 นายพงศกร บัญชาดิฐ
63073008005 นายโกมินทร� หม่ันดี
63073008006 นางสาวพรรณภา คัทธมาต
63073008007 นางสาววินิดา รามวี
63073008008 นางสาวธัญญดา วาระสิทธ์ิ
63073008009 นางสาวพัชรี ปEญญาสวัสด์ิ
63073008010 นางสาวศริณญากรปP สีกลาง
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63073008011 นายปEญญา ทองหล�อ
63073008012 นางสาวสมฤทัย สายเจริญ
63073008013 นางสาวศิริพร ทารศร
63073008014 นางสาวจริยา งอยผาลา
63073008015 นางสาววารุณี นามคีรี
63073008016 นางสาวณัฐมล วังคีรี
63073008017 นางสาวตรีชฎา พิทักษ�สหภูมิ
63073008018 นางสาวณัชชา สะอาด
63073008019 นางสาวสุพรรษา แก)วใหญ�
63073008020 นางสาวธมกร กฤชชัยวุฒิโชติ
63073008021 นางสาวนพัตสรณ� เมตตา
63073008022 นางสาวธารตะวัน ภูวงศ�ผา
63073008023 นางสาวยุพารัตน� วังคีรี
63073008024 นางสาวอรวรา ชํานิประโคน
63073008025 นายวสุ เจียมจุ)ย
63073008026 นางสาวศิรามณี ม่ันคง
63073008027 นางสาวปาริชาติ เจริญผล
63073008028 นางสาวเปรมยุดา สุขแสง
63073008029 นายอัษฎา นครพัฒน�
63073008030 นายพสิษฐ�U ผิวแดง
63073008031 นายอธิปEตย� สิงทองทัศน�
63073008032 นางสาวหนูจีน สุวรรณโท
63073008033 นายเฉลิมศิลปP รัศมีงามเลิศ
63073008034 นางสาวศิริรัตน� สายโอRะ
63073008035 นางสาวปGยวรรณ ภิรมย�พลัด
63073008036 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญสุข
63073008037 นางสาวกรองกาญจน� ชูฤทธ์ิ
63073008038 นางสาวศิรินทิพย� บุญเซ่ียง
63073008039 นางสาวสุจิตรา มหาศรีทะเนตร
63073008040 นางสาวธัญญาพร วังชนะ
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63073008041 นายธรรมกริช อารยะรุ�งเจริญกิจ
63073008042 นางสาวพิจิตรา ไพรินทร�
63073008043 นายพีรพัฒน� สุระเวช
63073008044 นางสาวนภาวรรณ เรืองสวัสด์ิ
63073008045 นางสาวปรียานุช สังข�ทอง
63073008046 นางสาวพัชร พรรณ บุญแท)
63073008047 ว�าที่ เรือตรีวัชรินทร� อิษฎาวรพงศ�
63073008048 นางสาวนวพร หารประชุม
63073008049 นางสาวเพ็ญนภา นามวงษ�
63073008050 นายวรเมธ ทอมุด
63073008051 นางสาวทัศนีย� วันตุ)ย
63073008052 นายเอกลักษณ� สุภาโพน
63073008053 นางสาวรติรถ เย็นปู
63073008054 นายอนุสรณ� เรียนทิพย�
63073008055 นายชโยดม คีรีแลง
63073008056 นางสาวรมณ�มณีญา บํารุง
63073008057 นางสาวสุคนธา ทองคํา
63073008058 นายสิทธานต� เสือแก)ว
63073008059 นายประภากร วงศ�ษา
63073008060 นางสาวสุชาดา วิชัยดิษฐ
63073008061 นางสาวเภาวียRะ หลังจิ
63073008062 นางสาวนารี เรืองขจิต
63073008063 นางสาวพัชราภรณ� เผือกฉุย
63073008064 นายวณิชชา ทองสันท�
63073008065 นายปรัชญา ล)อมวงศ�
63073008066 นางสาวอรวรรณ ทรงวศิน
63073008067 นายเทพฤทธ์ิ เจริญสุข
63073008068 นายธนพัฒน� เรือนทิศ
63073008069 นางสาวณิชากร พิทักษ�ญาติ
63073008070 นายชินวัตร ฉิมราช

หน)า 269 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073008071 นางสาววาสนา เกียนประโคน
63073008072 นางสาวนภสร ม�วงแก)ว
63073008073 นางสาวศิรินภา ม่ิงขวัญ
63073008074 นางสาวสุดารัตน� โด�งพิมาย
63073008075 นางสาวลลิดา หม่ืนราช
63073008076 นางสาวเกษศิรินทร� พิมพ�สุนนท�
63073008077 นางสาวพลอยพรรณ ภูมิวัฒนานนท�
63073008078 นางสาวโสรยา สุวรรณธนชัย
63073008079 นางสาวพัชราวรรณ ดังก)อง
63073008080 นางสาวณัฐพร สุขเกษม
63073008081 ว�าที่ร)อยตรีบดินทร� พ่ึงสุรินทร�
63073008082 นายณัชชา มณีชาติ
63073008083 นางสาวเชษฐ�ธิดา อุบลสุวรรณ
63073008084 นางสาวอาริดา เต็มสมุทร
63073008085 นายชาญณรงค� มะโนเรือง
63073008086 นางสาวอาภาพร ดมหอม
63073008087 นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล
63073008088 นายภานุวัฒน� เคนไชยวงค�
63073008089 นายนนทพัทธ� ครองมงคล
63073008090 นางสาวสุดารัตน� ฝCายอิ่ม
63073008091 นางสาวรุ�งทิพย� ศิริวงศ�ษา
63073008092 นางสาวสาวิตรี ก)านแก)ว
63073008093 นางสาวกชณิภา ปEญญาทิพย�
63073008094 นางสาวสุดารัตน� คําผาเต�า
63073008095 นายจตุรพิธ ชนะสิทธ์ิ
63073008096 นางสาวญาณิศา จันทร�พานิชย�
63073008097 นางสาวณัฐธยาน� ดอนศรีโคตร
63073008098 นางสาวสใบทิพย� เหลือสืบชาติ
63073008099 นางสาวสิรินภา เฮ็งเส็ง
63073008100 นางสาวกชพรรณ จันทะสาร
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63073008101 นายฐิติญาณ ไชยรัตน�สัมพันธ�
63073008102 นายเพ็ชร ห)อยตะขบ
63073008103 นางสาวจารุวรรณ แดงศรี
63073008104 นางสาวจริยา วุฒิประดิษฐ
63073008105 นายศตายุ ศรีราช
63073008106 นางสาวพรรณปพร เอี่ยมสําอางค�
63073008107 นายเอกพงษ� วงศรีอาจ
63073008108 นางสาวธีรารัตน� รถทอง
63073008109 นางสาวสายพิณ ย่ังยืน
63073008110 นางสาวสุนันทา ธรรมสนิท
63073008111 นายจิรภัทร ลิ้มสวัสด์ิวงศ�
63073008112 นางสาวอรอมล ทราฤทธ์ิ
63073008113 นางสาวชุลิตา คําหล�อ
63073008114 นางสาวณัฐณิชา พันสุ
63073008115 นางสาวอุมาภรณ� งามพิศ
63073008116 นางสาวศิราณี ทิพย�เสนา
63073008117 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�พิบูลย�
63073008118 นางสาววรัญญา ศรสุรินทร�
63073008119 นางสาวขวัญแก)ว แสนโชติ
63073008120 นางสาวบุษยมาส สลางสิงห�
63073008121 นางสาวฐนัฐชญาร� พลสินพยัคฆ�
63073008122 นางสาวอัญชลี ศรีกงพาน
63073008123 นางสาวเบญจพร รักความสุข
63073008124 นายธีรพงศ� สีหมอก
63073008125 นางสาวสุทัตตา เจริญมี
63073008126 นางสาวหงส�หยก แก)วน้ําเชื้อ
63073008127 นางสาวพนิดา กรอุไรวัฒนา
63073008128 นายศุภรัตน� เอื้อเศรษฐกานต�
63073008129 นางสาววริศรา ชุบขุนทด
63073008130 นางสาวปณภัช ขาวบุญมี
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63073008131 นายภัคพงษ� แนมขุนทด
63073008132 นางสาวกัญญาณัฐ คงสกุล
63073008133 นางสาวสุณิสา สุทธิคํารณ
63073008134 นางสาวสุมาลี นาคสังข�
63073008135 นายศุภกานต� คล)ายกัน
63073008136 นางสาวกชนิภา ศรีสร)อย
63073008137 นางสาววัชรา งามผิวเหลือง
63073008138 นายอภิชัย บรรเทิงสุข
63073008139 นายทวีพากษ� วารีสิงห�
63073008140 นายภาสกร พิมที
63073008141 นางสาวสุทาทิพย� อับดุลเลาะห�
63073008142 นางสาวจันทร�จิรา เอี่ยมศรี
63073008143 นายมารุต สุทโธการ
63073008144 นายอรรถพล จ)อยจําปา
63073008145 นางสาวสุริศา พิกุลทอง
63073008146 นางสาวฐิตารีย� วงษ�บํารุงจิตร�
63073008147 นางสาวนัทชรีดา ศรีโยธา
63073008148 นางสาวจุรีรัตน� เทพวงศ�
63073008149 นายวีระศักด์ิ ประมวญทรัพย�
63073008150 นางสาวปGยนุช ศรีตัมภวา
63073008151 นางสาวฐิติวรรณ เที่ยงตรง
63073008152 นางสาวพรพิมล เมืองแก)ว
63073008153 นางสาวจิราวรรณ คชสร
63073008154 นางสาวอัญมณี เอมโกวิทย�
63073008155 นางสาวนุชจรี เหล�านนสี
63073008156 นางปุณฑน�ญิกศาสุ� ยศศรี
63073008157 นางสาวพิมพ�ชนก ด)วงประสิทธ์ิ
63073008158 นางสาวศิรินันท� พลอยกันหา
63073008159 นางสาวนัทธมน เรืองศรี
63073008160 นายสุรชัย ทองอุดม
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63073008161 นายธนกฤต พาสวัสด์ิ
63073008162 นายวิทิต ดวงมาลา
63073008163 นายธีรภัทร คําเกิดเจริญพาณิชย�
63073008164 นางสาวชลธิชา โมพันดุง
63073008165 นายธนวัฒน� ชนะเกียรติ
63073008166 นางสาวบุปผา ขุนปริง
63073008167 นายอภิวัฒน� ชีช)าง
63073008168 นายธรพงษ� ฉัตรตันใจ
63073008169 นางสาวกันยาภรณ� ฮะเต้ิง
63073008170 นายชาลี จันทฤก
63073008171 นางสาวนุชนารถ ชาวสวน
63073008172 นายวชิระ วัฒนเชื้อ
63073008173 นางสาวขนิษฐวรรณ ขวัญแน�น
63073008174 นางสาวนงเยาว� อิ่นมะโน
63073008175 นายวุฒิไกร ไชยตRะ
63073008176 นางสาวพิศชนก พิชญ�ภูมิสกุล
63073008177 นางสาวธนภัทร ศรีสวัสด์ิ
63073008178 นายวชิรวิทย� สง�า
63073008179 นางสาวสาวิตรี ยาดี
63073008180 นางสาวปนัดดา แสงพรมชารี
63073008181 นางสาวสุภาบดี  Uุศุภบดีสกุล
63073008182 นางสาวพรพิมล สมฤทธ์ิ
63073008183 นางสาวสุนิสา แก)ววงษ�
63073008184 นางสาวพรรณารายณ� โพธ์ิศรี
63073008185 นางสาวสมฤทัย เรืองเดชา
63073008186 นางสาววราพร ต)อไธสง
63073008187 นางสาวศิรินทรา นิมารัมย�
63073008188 นางสาวรําไพ ผลขาว
63073008189 นางสาววิกานดา สุวนิชย�
63073008190 นายอนุชา ภูอ�าง
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63073008191 นางสาวพิจิตรา ศักด์ิศรยุทธ
63073008192 นางสาวสุจิรา แถบน)อย
63073008193 นายณัฐพงศ� ยาจิตต�
63073008194 นางสาววันวิสา ชาวโพงพาง
63073008195 นายปEญญา ม่ันคง
63073008196 นางสาวสุวิมล บุญโต
63073008197 นางสาวอภินันทนีย� เอี่ยมมา
63073008198 นายอนันต� แผ�นเงิน
63073008199 นางสาวอารียา ฤทธิภา
63073008200 นางสาวอภิษฎา พันธุ�ประเสริฐ
63073008201 นางสาวเสาวภา โบสถ�แก)ว
63073008202 นายภาณุการ สกลธรรมวุฒิ
63073008203 นายเฉลิมพันธุ� สมบัติรัตนสิริ
63073008204 นายภูวเดช พิมจ)อง
63073008205 นายวีระพนธ� ชื่นเช)า
63073008206 นางสาววินะโย รัตนะ
63073008207 นางวนิดา กลิ่นหอม
63073008208 นางสาวณัฐทิยา ชื่นเชื่อม
63073008209 นายพรชัย เปลี่ยนนอก
63073008210 นางสาวสุภาพร พลหงษ�
63073008211 นางสาวเนตรนภา ยุพา
63073008212 นางสาวศรัญญา เนตรวิเชียร
63073008213 นางสาวปภัสสร สีใส
63073008214 นางสาวสุนิตตรา สะอาดเอี่ยม
63073008215 นางสาวศิราศิณี เทียบทิมพ�
63073008216 นางสาวจิราภรณ� ชีวะพันธ�
63073008217 นางสาวจารุวรรณ ช�วยย้ิม
63073008218 นายธนภัทร ก่ิงมาลา
63073008219 นางสาววนิดา ม)าเมือง
63073008220 นางสาวยุวธิดา กุลชาติ
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63073008221 นายอิทธิกร อ�อนศรี
63073008222 นางสาววราภรณ� มุ�งต�อ
63073008223 นายนนทิวรรธน� วโรรส
63073008224 นางสาววราภรณ� สุจริตรักษ�
63073008225 นายภัทระ อังคะหิรัญ
63073008226 นางสาวอภิชญา ชมวงษ�
63073008227 นางสาวจันทนา ศิริปุณย�
63073008228 นางสาวพัณณิตา ทองไชยะ
63073008229 นายถูบดินทร� รัตนพงค�
63073008230 นางสาวศศิประภา กราบสําโรง
63073008231 นางสาวเพ็ญจันทร� กาญจนรักษ�
63073008232 นายริฎวาน ครู
63073008233 นางสาวสุจิตตรา มานุ
63073008234 นางสาววรรณิษา อุณนารักษ�
63073008235 นางสาวฐาปนี เขียนสุวรรณ
63073008236 นายอรรถวุฒิ ภาคอารีย�
63073008237 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิมพ� ทรัพย�เอนก
63073008238 นางสาวสุคณฑา ครองยุทธ
63073008239 นายอภิวัฒน� จบสัญจร
63073008240 นายจักรพงษ� บูรณะ
63073008241 นางสาวอรณี ปEจจัยโย
63073008242 นางสาวปนัดดา ตรีธนกาญจน�กุล
63073008243 นางสาวชนาธินาถ สังคง
63073008244 นางสาวนัทธมน เสาน)อย
63073008245 นางสาวปาริฉัตร จรูญศรีโชติกําจร
63073008246 นางสาววิมลสิริ แย)มกลิ่น
63073008247 นายวิชาญ จันทราษี
63073008248 นายกิตติ ฉาบเพ็ชร
63073008249 นางสาวสายสุนีย� วาปBโส
63073008250 นางสาวอทิตญา ธรฤทธ์ิ
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63073008251 นางสาวฮาซามี มะดาแฮ
63073008252 นางสาวอาภาพร เที่ยงคุณ
63073008253 นายขวัญชัย พุกซ่ือตรง
63073008254 นายทศพล ภูแง�ผา
63073008255 นางสาวณัฐพร ชูเทียน
63073008256 นางสาวกานดา บุญล้ํา
63073008257 นางสาวจิรภิญญา อินฟากท�า
63073008258 นางสาวอรณี บุญหนัก
63073008259 นางสาวจุฑามาศ โลโท
63073008260 นางสาวณัฐสุดา ชพานนท�
63073008261 นายวุฒิศักด์ิ ราชนิยม
63073008262 นางสาวเจนจิรา จิตวุธ
63073008263 นางสาวมีนา สังข�สุด
63073008264 นางสาวจิณห�นิภา ทองปEiน
63073008265 นางสาวปรารถนา แสงน)อย
63073008266 นางสาวอุษณีย� ศฤงคาร
63073008267 นายนพรัตน� เพ็ชรแก�น
63073008268 นางสาววรรณภา อุตรชน
63073008269 นายณัฐฐินันท� โพธ์ิประดิษฐ
63073008270 นางสาวกนกอร สีสิน
63073008271 นางสาวลักขิกา สมตระกูล
63073008272 นางสาววรรณวิสา จิตต�บุญ
63073008273 นางสาวนุสรา แก)วคง
63073008274 นายสุปEญญา ปEดธุลี
63073008275 นางสาวจุฑามาศ ดวงนาก
63073008276 นางสาววรางคณา อุปลัง
63073008277 นางสาววิลาวัลย� แสงกล)า
63073008278 นางสาวรัตนากรณ� ภารสุวรรณ�
63073008279 นายพลปฏิพัทธ� ธิเพ็ง
63073008280 นางสาวธิดาวดี อิ่นดํา
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63073008281 นายสิทธิพล นิลวัฒน�
63073008282 นางสาวศิริลักษณ� สุภาคีรีวัลย�
63073008283 นางสาวกมลชนก กุหลาบวรรณ
63073008284 นายศุภชัย โพธ์ินาค
63073008285 นางสาวอัญชุลี เม�าคง
63073008286 นางสาวกาญจนา โกศล
63073008287 นางสาวเครือวัลย� สรวญรัมย�
63073008288 นางสาวศิรินภา ราชวัตร
63073008289 นายพัฒนพงศ� บุษราคัม
63073008290 นางสาวชนัญชิดา สําราญถ่ิน
63073008291 นางสาววิภาดา ฉิมวัย
63073008292 นางสาวรวีวรรณ โกศลานันท�
63073008293 นางนราพรรณ เมตตา
63073008294 นางสาวปริญดา พรมวิสัย
63073008295 นางสาวศิริพรรณ ปEตตุดี
63073008296 นายอภิสิทธ์ิ ศรีดรซ)าย
63073008297 นายภานุพงค� นนทรัตน�
63073008298 นางสาวอภิญญา เที่ยงธรรม
63073008299 นายธณารัฐ เกิดขาว
63073008300 นางสาวเกษศินี ตองอบ
63073008301 นางสาวเพชรีสิรี คณานันท�
63073008302 นางสาวปGยธิดา นิลสิงขรณ�
63073008303 นายจีระพงษ� พ่ึงประยูร
63073008304 นางสาวจุฑารัตน� วันเปBiย
63073008305 นายธนกร วงษ�ปภากิจ
63073008306 นางสาวกุลกันยา เมฆอรุณ
63073008307 นางสาวพนิดา จําหมาย
63073008308 นางสาวปGยานุช ช�างเหล็ก
63073008309 นางสาวภัทรวดี วรรณประภา
63073008310 นางสาวมะลิวัลย� ขําเนตร
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63073008311 นางสาวมินตรา เอี่ยมอัมพะวัน
63073008312 นางสาวรัชฎาพร ทะวันรัมย�
63073008313 นางสาวปุณณ�ญาณัฐ ธชาโชติศรียะ
63073008314 นางสาวแพรวพรรณ จันทเกษร
63073008315 นางสาวธิดารัตน� เก้ือหนู
63073008316 นางสาวภัททิยา ผิวทอง
63073008317 นางสาวสุประวีณ� ผันแก)ว
63073008318 นายทนงศักด์ิ จริงจิตร
63073008319 นางสาวชลิตา กันทุกข�
63073008320 นายเกียรติศักด์ิ คล�องเชิงสาน
63073008321 นายสันติสุข นาครักษ�
63073008322 นางสาวไอรดา ชื่นชูนันทกุล
63073008323 นายกิตติศักด์ิ มะโนการ
63073008324 นายสุเมธ ผิวอ�อน
63073008325 นางสาวสายสุรินทร� อ�อนจันทร�
63073008326 นางสาวนัชชา ทองชัย
63073008327 นายพัสกร หาญประทุม
63073008328 นางสาวนิดา บุญศรี
63073008329 นางสาวศิริรัตน� ล)วนหิรัญ
63073008330 นายธวัชชัย นําพลชัยสิทธ์ิ
63073008331 นายประกอบ นาคบุญ
63073008332 นางสาววชิราภรณ� ลันดา
63073008333 นางสาวนงนภัส ตันวัฒนะ
63073008334 นางสาวศันสนีย� มีที่พึ่ง
63073008335 นางสาวอัจฉรา หญ)าลาภ
63073008336 นายอรรถพล สุขศรี
63073008337 นายวชิรญาร� วาสิกบุตร
63073008338 นางสาวกรวิกา พุกชื่น
63073008339 นางสาวจุไรวรรณ คําแสน
63073008340 นางสาวบุษกร จันตRะนาเขต
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63073008341 นายณัฐวัชร ทองเอม
63073008342 นายอัครินทร� สุโชคธนาเศรษฐ�
63073008343 นางสาวกรชนก พยัคโฆ
63073008344 นายโกวิท ดาบัว
63073008345 นางสาวกฤตพร เมืองเปBยง
63073008346 นางสาวอรัญญา จีนานนท�
63073008347 นายปEญญ�ปGยะ รอบคอบ
63073008348 นางสาวจตุพร วงษ�สา
63073008349 นางสาวทับทิม แย)มย)าม
63073008350 นางสาวสุภาวดี อินทร�เพ็ง
63073008351 นายสุรเชษฐ� ยุวรัตน�
63073008352 นายวิศรุส ประทุมเมศ
63073008353 นายชัชฎาพร ดอกหอม
63073008354 นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ
63073008355 นายกิตติชัย จําปB
63073008356 นางสาวปรมาภรณ� งามกาละ
63073008357 นางสาวปวีณา สังสีโว
63073008358 นางสาวแจ�มนภา บางไธสง
63073008359 นายเสรี สุขเลิศ
63073008360 นางสาววิภาพร ทองสิงห�
63073008361 นางสาวฐิติมา ศาลาสุข
63073008362 นางสาวสุกัญญา สุขแสวง
63073008363 นางสาวธิภาพร แถมจําเริญ
63073008364 นางสาววนิดา จุทนันต�
63073008365 นายมุนินทร� บุญเมือง
63073008366 นายวิทวัส โคคา
63073008367 นายธีรศักด์ิ ทวีผล
63073008368 นายหงษ�หยก โสมะคุณานนท�
63073008369 นางสาวเกศริน แกล)วกล)า
63073008370 นางสาวชัญญาภัค ไชยสาร
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63073008371 นายชาญณรงค� ธนาไธสง
63073008372 นายจักกริช แก)วกัญยา
63073008373 นางสาวณัฐฌา พุทธรักษา
63073008374 นางสาวคณิตฐา ชัยศิริ
63073008375 นายธัชพล กางทอง
63073008376 นางสาวกรรณิการ� ค�าคาม
63073008377 นายยงยุทธ สุวรรณศิลปP
63073008378 นางสาวนภารินทร� ข�าสะโปน
63073008379 นางสาวขวัญกมล เบ)าเทศ
63073008380 นางสาวศิริพร จําปาเทศ
63073008381 นางสาวกุลญา เกตุสุวรรณ�
63073008382 นายสมชาติ สองเมือง
63073008383 นายอรรถพล พวงมาลา
63073008384 นางสาวอสมาภรณ� จันทร�อาหาร
63073008385 นายพีร� ไชยหาญ
63073008386 นางสาวจิดาภา ภาชัยสิทธ์ิ
63073008387 นางปวีษา อัตถาหาร
63073008388 นายชาญวิทย� อยู�ทิม
63073008389 นางสาวทิพวรรณ ชาวลําเนา
63073008390 นายสมพร แก)วการไร�
63073008391 นางสาวสุภาพร ผุดผ�Uอง
63073008392 นางสาววริษฐา สีหะพันธ�
63073008393 นางสาววรรณิสา พัฒนทรัพย�ทวี
63073008394 นายมาโนช รัตนเกตุ
63073008395 นางสาวภาวิตา วิเศษวงษา
63073008396 นางสาวกาญจนาพร ตันเจริญ
63073008397 นางสาวเบญจรงค� เพ็ชรรัตน�
63073008398 นางสาวลักขณา คงเงิน
63073008399 นายพศิน หอมศักด์ิมงคล
63073008400 นางสาววีราภรณ� โฉมนนทภัทธ�
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63073008401 นางสาวเบญจมาศ มีทรัพย�
63073008402 นางสาวภราพร ทองโรย
63073008403 นายขวัญชัย เพ็งเขียว
63073008404 นางสาวน้ําหวาน หงอกแก)ว
63073008405 นางสาวธนัชชา ชาตรี
63073008406 นางสาวกุลสตรี ต�อมคํา
63073008407 นายบุญส�ง เจริญแสงเพชร
63073008408 นางสาวจุฑารัตน� สวัสด์ิพูน
63073008409 นางสาวญาดา ราชธา
63073008410 นางสาวรุจิรภา ทองทัพไทย
63073008411 นางสาวภิรมณ�รัตน� บุตรสัมฤทธ์ิ
63073008412 นายจิตรภาณุ จิตประเสริฐ
63073008413 นางสาวพิมลรัตน� การะหงษ�
63073008414 นางสาวฤดี มูลมนัส
63073008415 นางสาวสรัลรัตน� สัตย�ซ่ือ
63073008416 นางสาวศศิวิมล แสงศรี
63073008417 นางสาวธัญญารัตน� นิตย�ใหม�
63073008418 นางสาวชัชชฎา บัวคลี่
63073008419 นางสาวจรัสระวี ไกรมุ�ย
63073008420 นางสาววรรัตน� จันทรักษา
63073008421 นางสาวชิดชนก วิจารณ�จิตร
63073008422 นางสาวพลอยพรรณ พรหมศร
63073008423 นางสาวพนิดา คูหาวัลย�
63073008424 นางสุธารส วงศ�สมบูรณ�
63073008425 นางสาวศิรินาถ เอกวงค�ษา
63073008426 นางสาวปณิสรา โสภา
63073008427 นางสาวพัชริดาวรรณ ณรงค�กูล
63073008428 นางสาวปรียานุช พันธ�สําโรง
63073008429 นางสาวอรทัย กายแก)ว
63073008430 นางสาวธนาภรณ� กิจกังวล

หน)า 281 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073008431 นางสาวพัธวรรณ สุขัง
63073008432 นางสาวทิพปภา ไชยกุดฉิม
63073008433 นางสาวณัฐวรรธน� อิ่มรัตน�
63073008434 นายณัฐชนน สงวนงาม
63073008435 นางสาวภารวี เทวีรัมย�
63073008436 นายวัชรวิศว� ดวงกําชนะชัย
63073008437 นายสกล ชัยโคตร
63073008438 ว�าที่ร)อยตรีณัฐพล เณรแก)ว
63073008439 นางสาวศุภรัตน� เรืองไทย
63073008440 นางสาวรัตติยากร วิเศษชุมพล
63073008441 นางสาวธัญญาเรศ ม่ิงมงคล
63073008442 นางสาวสุภาวรัตน� บุญเชิญ
63073008443 นางสาวณิชานาฎ มุ�งหมายผล
63073008444 นางสาวศศิธร สาทะโพน
63073008445 นางสาวกนกวรรณ ทุมสิงห�
63073008446 นางสาวกัญญ�วรา หรั่งขาว
63073008447 นางสาวณัฐฐา จําเนียรทรัพย�
63073008448 นางสาวพิมผกา ปวงงาม
63073008449 นางสาวมุตา ศิริจันทร�
63073008450 นางสาวปนัดดา จํานงค�วารี
63073008451 นางสาววิปEศยา สุขสบาย
63073008452 นางสาวนลินี ศรีปรีชาชาญ
63073008453 นางสาวพรหมพร คันธรัตน�
63073008454 นางสาวทิชากานต� สวนแก)ว
63073008455 นางสาวธัญชนก ไกรสุธา
63073008456 นางสาวปรารถนา ปลื้มผล
63073008457 นางสาวกรองกาญจน� คงจันทร�
63073008458 นางสาวสิริวิมล ด�านนคร
63073008459 นางดวงเดือน จิตรกล)า
63073008460 นางสาวบุณฑริก วันสุข
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63073008461 นางสาวเนริสา ศรีสมบัติ
63073008462 นางสาวอนันตญา อรัญโสตร
63073008463 นางสาวญาณิศา นุ)ยจินดา
63073008464 นายชาญวิช อมาตยกุล
63073008465 นางสาวชุดาภัค ฐิติกุลวรนาถ
63073008466 นายนพรัตน� โทสวนจิตร
63073008467 นายธนวัฒน� พรหมโชติ
63073008468 นางสาวชฎารัตน� แช�เล�า
63073008469 นางสาวกัญญาภัค เพชรหงษ�
63073008470 นางสาวณัฐพร ทองวิเวก
63073008471 นายอาทิตย� สุรังษี
63073008472 นางสาวอนงค�นาถ อุตบัววงศ�
63073008473 นางสาวนงค�นุช บุญชัย
63073008474 นางสาวภาวิณี ขวัญใจ
63073008475 นางสาวฑิตยา กันภัย
63073008476 นางสาวธีริศรา พิมสาร
63073008477 นายชนุตร� อินสว�าง
63073008478 นางสาวน้ําเพชร แก)ววิลัย
63073008479 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิทอง
63073008480 นางสาวฐิติรัตน� สิริเลิศศักดา
63073008481 นางสาวพรไพลิน เอียดเต็ม
63073008482 นางสาวประภาพรรณ วนวงศ�
63073008483 นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดํารงกุล
63073008484 นางสาวพิชารัตน� ทัยชัย
63073008485 นางสาวกมลวรรณ สุขโข
63073008486 นางสาวพิชชานันท� มะโน
63073008487 นางสาวปGนันท�ฎา คงสมปราชญ�
63073008488 นางสาวจิตรรัตน� หิรัญรักษ�
63073008489 นางสาวสุพรรณนี นพรัตน�สุดากุล
63073008490 นางสาวอาทิตยา บุญฤทธ์ิ
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63073008491 นางสาวชญาภา สุภารัตน�
63073008492 นางสาวพชรพร จําปาศรี
63073008493 นายนันทภพ นพจินดา
63073008494 นายวรพันธ� วรรณศิริ
63073008495 นางสาวอันวิกา ยิสารคุณ
63073008496 ว�าที่ ร.ต.วุฒินันท� จันทะบาล
63073008497 นางสาวศิริลักษณ� เทียนทอง
63073008498 นางสาวนภาลัย น)อยแก)ว
63073008499 นางสาวพัณนิดา แก)วกันหา
63073008500 นางสาวผกามาศ บางใหญ�
63073008501 นางสาวศศิธร บุรารมณ�
63073008502 นางสาวปEทมพร หล)าคําคง
63073008503 นายปรัชญา คํากล�อมใจ
63073008504 นางสาวฟาตีฮะห� ราแดง
63073008505 นางสาววิชุดา บุบผา
63073008506 นางสาวแสงจันทร� เสาแก)ว
63073008507 นางสาวธัญพิชชา ยะราช
63073008508 นางสาวสุวนันท� ลี้ปราศภัย
63073008509 นางสาวนารี ปSวนไทยสงค�
63073008510 นางสาวศุภิสรา ธงชัย
63073008511 นายวรวิทย� ชูขวัญนวล
63073008512 นายไกรสิทธ์ิ ชูเพ็ง
63073008513 นายพนัสพงษ� เสาวรส
63073008514 นางสาวปEทมพร ชาญเชี่ยว
63073008515 นายนันทวัตน� ศรีรัตนมาศ
63073008516 นางสาวปรียานุช ศรีนวลนิ่ม
63073008517 นางสาวอรชา อาชาพานิช
63073008518 นางสาวกนกกาญจน� ศรีรักษา
63073008519 นางสาวรัชนีภรณ� ชุ�มเย็น
63073008520 นายปริญญา พนมเริงไชย
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63073008521 นางสาวพัชรี บุญย่ิง
63073008522 นางสาวศิวพร แสงเจริญ
63073008523 นางสาวสุธาณิชา คําบรรลือ
63073008524 นางสาวมาริศา แก)วมณี
63073008525 นายธนยศ กุลธํารงค�
63073008526 นางสาววัณรุณี เพ็ชรศรีสม
63073008527 นางสาวชนิดา ลาภบัว
63073008528 นายถนัดกิจ ศิริบุรี
63073008529 นายชนาภัทร ธีระธนาโชติ
63073008530 นายฟCาใส อุปเวช
63073008531 นางสาวประไพพร อยู�คง
63073008532 นายสิงหราช แสนเสน
63073008533 นางสาวนนทพร บุตรศรี
63073008534 นางสาวธนวรรณ งามมี
63073008535 นายการุน ทองประดับ
63073008536 นายสานนท� สุคนธา
63073008537 นางสาวศิวภรณ� บุญเจริญวานิช
63073008538 นายสุรศักด์ิ ม่ันยืน
63073008539 นางสาวศรีรัตน� สิงหกุล
63073008540 นางสาวนัฐนันท� อยู�เย็นนันทกุล
63073008541 นายธีรพงษ� วังรัตน�
63073008542 นางสาวศันษณีย� ชัชวาลย�
63073008543 นางสาวกมลชนก เบ)าจรรยา
63073008544 นายวัฒนา ทวีธรากุล
63073008545 นางสาววรรณิดา คนชุม
63073008546 นางสาวสราพร สีหาฤทธ์ิ
63073008547 นางสาววรนาถ ผุสดี
63073008548 นายเอกชัย มะโนริ
63073008549 นายณัฐพล เลียนวัฒนา
63073008550 นางสาวกมลพร โมรา
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63073008551 นายณรงค�Uกียรติ ม่ันเจริญ
63073008552 นายไตรรัตน� อยู�สบาย
63073008553 นายอภิวิชญ� สถาวร
63073008554 นางสาวอุราภรณ� จําปาแก)ว
63073008555 นางสาวภัทราภรณ� รูปงาม
63073008556 นายธราพงษ� ศรีอร�าม
63073008557 นายกฤษฎา อิ่มหมี
63073008558 นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน
63073008559 นายพงศกร พิมชะนก
63073008560 นางสาวชลิตา เจริญรัตน�
63073008561 นางสาวนารีรัตน� จันทโชติ
63073008562 นายวิสุทธาธิปบดี สิรินพรัตน�ธารา
63073008563 นางสาวเบญจพร แก)วมณี
63073008564 นางสาวธัญพิชชา ศรีถาวร
63073008565 นางสาวโสรยา เจนสัญญายุทธ
63073008566 นางสาวญาณ�ณชญาน� อภิมนต�เตชบุตร
63073008567 นางสาวหทัยกาญจน� พ่ึงศรี
63073008568 นางสาวอมรรัตน� สิมมาหลวง
63073008569 นางสาวฉัตรสุมา แซ�ว�อง
63073008570 นายณัฐพล ธรรมอินทร�
63073008571 นายภัคพล ศิลปานนท�
63073008572 นายอภิสิทธ์ิ คํานึก
63073008573 นางสาวชนัญชิดา ภาคคํา
63073008574 นายมนตรี สุวะเพชร
63073008575 นางสาวพรรณวิไล อินธิเดช
63073008576 นางสาวอรุณทิพย� นพสาย
63073008577 นางสาวอุษาวดี กองน้ํา
63073008578 นางสาวสุกัญญา อูปอง
63073008579 นายลือชัย สิงห�ทอง
63073008580 นางสาวกัญญารัตน� บวบเมือง
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63073008581 นางสาวรุ�งนภา คุณงาม
63073008582 นางสาวอภิญญา เวโสวา
63073008583 นายณัฐพงษ� ก่ิงนนท�
63073008584 นางสาวชญาณี สํามะลี
63073008585 นางสาวลักษณ�กัญญ� เจ็นเชี่ยวชาญ
63073008586 นางสาวนิภา ฤชุภัทร
63073008587 นายศรายุทธ จุ)ยเสือ
63073008588 นางสาวอาทิยา ศรีสงคราม
63073008589 นายอภิรัฐ ศิริอนันตกูล
63073008590 นางสาวศิริณภัส พลทิพย�
63073008591 นางสาวธัญญลักษณ� คําดํา
63073008592 นางสาวสุธิดา แสนมนตรี
63073008593 นายเชษฐ�ทิวัตถ� สุกิจธรรมานุกูล
63073008594 นายพิพัฒพงศ� บุญธรรม
63073008595 นายวิทยา อินทร�ชื่น
63073008596 นางสาวสุพรรษา เพียซุย
63073008597 นางสาวอิศรา บุญช�วย
63073008598 นายทักษ�ดนัย พยัฆขํา
63073008599 นางสรรชนก จงเจริญ
63073008600 นางสาวพิมพ�ลดา สังข�ศรีแก)ว
63073008601 นางสาวศิริภรณ� สาธราลัย
63073008602 นางสาวกัลติมา สมรฤทธ์ิ
63073008603 นางนวรัตน� เจริญผลอุทัย
63073008604 นางสาวอนันทิตา วนิชเวชารุ�งเรือง
63073008605 นางสาวพิมธิดา โม)เม)า
63073008606 นายภาณุวัฒน� พุฒนา
63073008607 นางสาวระพีพร วงเอี๊ยด
63073008608 นางสาวไอรดา ทองทรง
63073008609 นางสาวศิริกัลยา สุทธิบุญ
63073008610 นางสาวพัทธ�ธีรา สุทธิพรศิวรัฐ
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63073008611 นางสาวนงลักษณ� ไผ�แผน
63073008612 นางสาวสุนิสา ลําธาระ
63073008613 นางสาวชุติณัฐษมนต� สุวิเชียร
63073008614 นายวิชญะ วัฒนะ
63073008615 นายกาลัญXู สร)อยพวง
63073008616 นายณัฐพงษ� พวงกุหลาบ
63073008617 นายสายณห� ใจใส
63073008618 นางสาวศวรรยา นิรันต�เรือง
63073008619 นายศุภโชค มณีแก)ว
63073008620 นางสาวอัญชลิกา เถาว�พันธ�
63073008621 นางสาวนารีรัตน� ปGยาจารประเสริฐ
63073008622 นายเสกสรร จันทร
63073008623 นายธีทัต หิรัญจรัสพิวัฒน�
63073008624 นายอุเทน บุญเกตุ
63073008625 นางสาวบุษกร ประเสริฐสินธุ�
63073008626 นางสาวพิกุล คุ)มปลี
63073008627 นางสาวเสาวณีย� วงค�ลําดวน
63073008628 นายวิเชียร ผกาแก)ว
63073008629 นายพรวิชัย เนธิบุตร
63073008630 นายอาวุธ เปBOยมเจริญ
63073008631 นางสาวดวงเดือน เทียมทอง
63073008632 นางสาวกาญจณาวดี คําพรมมี
63073008633 นายปฐมพงษ� ธิโสภา
63073008634 นายอดิศร รัตโนภาส
63073008635 นางสาวธารินี ทิมเกตุ
63073008636 นางสาวศศิวิมล ศรีพรม
63073008637 นางสาวสุชิตา อุดานนท�
63073008638 นางสาวธัชพรรณ สนเจริญ
63073008639 นางสาวศิริรักษ� มุ�งสันติสุข
63073008640 นายทวีชัย สังข�ประสาท
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63073008641 นางสาวพรทิพา จันทบุรี
63073008642 นางสาวพรพิมล สีขาว
63073008643 นางสาวมานิตา วอนเมือง
63073008644 นายชัยวัฒน� เพ็ชร�ทอง
63073008645 นางสุกัลญา ทูลแก)ว
63073008646 นางสาวนุชธิดา สีหาปEญญา
63073008647 นางสาวปGยะรัตน� ปานเกลี้ยง
63073008648 นางสาวกุลิสรา เบ็ญพาด
63073008649 นางสาวอรดี ประกอบสุข
63073008650 นางสาวสมฤทัย บุตรเจริญ
63073008651 นายวุฒิเกียรติ เข็มวิไชย
63073008652 นายคมสัน ปCองขวาพล
63073008653 นางสาวนภัสวรรณ สาธิ
63073008654 นางสาวนริสรา อยู�สุข
63073008655 นางสาวปGยะธิดา สัจจรักษ�
63073008656 นางสาวอาภัสรา สระทองอ�อน
63073008657 นายอิทธิพล สุขสมบท
63073008658 นางสาวกฤษกมล พรหมคล)าย
63073008659 นายสุภทัต นพกุลโรดม
63073008660 นายชยวุฒ อินแนม
63073008661 นางสาวสุพัตรา สัตย�มาก
63073008662 นางสาวกุลิสรา สุขคง
63073008663 นางสาวงามวิภา วารีรักษ�
63073008664 นางสาวซัลนี หวันเหม
63073008665 นางสาวจันทร�แก)ว ศรีมารักษ�
63073008666 นายรัฐกรณ� จิรอัมพรพัชร
63073008667 นางสาวศรินรัตน� หม่ืนสุขพร
63073008668 นายอธินันท� แสงประเสริฐ
63073008669 นางสาวปาริชาต เพชรรัตน�
63073008670 นายณัฐชนน มะโนปGง
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63073008671 นางสาวพิมพกา จตุแสน
63073008672 นางสาวจิราพร ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม
63073008673 นางสาวศิริรัตน� ต้ังม่ัน
63073008674 นายไกรฤกษ� ประไพรัตน�
63073008675 นายปราชญา เจริญทรัพย�ศรี
63073008676 นางสาวพลอยไพลิน ขาวชูศรี
63073008677 นางสาวดวงพร นาคะนคร
63073008678 นางสาวจริยา แสงสุขวาว
63073008679 นางสาวสุพิชชา เกตุแจ�ม
63073008680 นางสาวกนกพร ประทุม
63073008681 นางสาววรัญญา เรืองนาม
63073008682 นางสาวจุฑามาศ วงค�แก)ว
63073008683 นางสาวกนกวรรณ ทับแสง
63073008684 นางสาวธัญญลักษณ� วาระสิทธ์ิ
63073008685 นายพีรพงศ� ไกรเทพ
63073008686 นายธนาธิษณ� แตงดี
63073008687 นายสองศึก ดอกรักกลาง
63073008688 นางสาวณัฏฐินี เฉลิมพงษ�
63073008689 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ร�มลําดวน
63073008690 นางสาววาสนา เกงขุนทด
63073008691 นางสาวณัฐธิดา ทองใบหนา
63073008692 นางสาวสุภาวดี ทองสว�าง
63073008693 นางสาวธนภัสนันท� ทองแสง
63073008694 นางสาวเนาวรัตน� ศรีเสริม
63073008695 นางสาวมาลUินี แข็งบุญ
63073008696 นายปวริศ นิลชาติ
63073008697 นางสาวสุวิสา แซ�ม)า
63073008698 นางสาวสุกัญญา ชาวนา
63073008699 นายคมสันต� ต้ังสกุล
63073008700 นายจิรายุ ชีกรรแสง
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63073008701 นางสาวอารียา คมกล)า
63073008702 นางสาวแอนรัชดา ต)นแพง
63073008703 นางสาวขนิษฐา ประกอบศรี
63073008704 นางสาวเดือนเต็มดวง เจนใจ
63073008705 นางสาววรรณพร ภิญโญวรภาค
63073008706 นางสาวณัฐภัสสร สิงห�สถิตย�
63073008707 นางสาวอลิสา ย่ิงยืน
63073008708 นายสมพงษ� กัณหานุ
63073008709 นางสาวชุติกาญจน� ถนอมรัตน�
63073008710 นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม
63073008711 นางชญธนัน โมกขะสมิต
63073008712 นายจักรพันธ� เข็มเพชร
63073008713 นางสาวเจนจิรา ประสาตร�
63073008714 นางสาวจิรัชญา เผือกผ�อง
63073008715 นางสาวนาฏยา สมัครผล
63073008716 นายวรพล พรหมมา
63073008717 นางสาวอรุโณทัย พิมพ�ธารา
63073008718 นางสาวสุพิชญ�นันท� วรวัชรภัทร�
63073008719 นางสาวสุรีย�รัตน� มีชัยดี
63073008720 นางสาวสุทัตตา วงษ�ไพศาล
63073008721 นางสาวณัฐทินี สืบสาววงค�
63073008722 นางสาวนรินทร บุญศรี
63073008723 นางสาวธนพรรณ โรจน�สว�าง
63073008724 นายทรงชัย สายันเกณะ
63073008725 นายคมเพชร โพธ์ิจิตร
63073008726 นายพรชัย สาริภา
63073008727 นางสาวทิพย�สุดา อินทะนู
63073008728 นางสาวสุภาพร ทองคํา
63073008729 นางสาวเกวลิน ศิริรมย�
63073008730 นางสาวปGยธิดา คําจันทร�
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63073008731 นายธวพล จมจา
63073008732 นางสาวศิริพร ดวงประเทศ
63073008733 นางสาวสรสิชา จันทร�แก)ว
63073008734 นางสาวสุภาพร สร)อยคํา
63073008735 นางสาวรัญชนา กมลฉัตรนิธิ
63073008736 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�ทอง
63073008737 นางสาวปาริชาติ เมืองกุดเรือ
63073008738 นางสาวแพรพรรณ ฟูวัน
63073008739 นางสาวกาญจนา สอนทอง
63073008740 นางสาวกรรณิการ� ประมูลศิลปP
63073008741 นายศุภวิชญ� แก)วขาว
63073008742 นางสาวลักขณา จิตต�สมุทร
63073008743 นางสาวอัฉรา บุญเพ็ง
63073008744 นางสาวชุติธรณ� ชื่นสร)อย
63073008745 นางสาววารุณี มุสิกวัตร
63073008746 นางสาวนิตยา น)อยแก)ว
63073008747 นางสาวนันทาวรรณ เทศสีสุข
63073008748 นางสาวรัชฎาภรณ� กองโพธ์ิ
63073008749 นายกฤษฎา รวยรื่น
63073008750 นางสาวพิมพกานต� เปBiยทา
63073008751 นางสาวณัฐมน ธนะสารสมบัติ
63073008752 นายสิรวิชญ� สุวรรณสวัสด์ิ
63073008753 นางสาวธัญพร เจริญสุข
63073008754 นางสาวชลดา บัวพรหม
63073008755 นางสาวทิพย�กมล ถนอม
63073008756 นางสาวณัฐปภัสร� รัตนพิทักษ�
63073008757 นางสาวณัฐยา บุตรฉํ่า
63073008758 นางสาวปริชมน สุขาล
63073008759 นางสาวเบญญาภา พิมพ�โพธ์ิกลาง
63073008760 นายภคพงษ� หอมเกษร
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63073008761 นางสาวปGยณัฐ ไชยผล
63073008762 นางสาวสุริตา เนื่องจํานงค�
63073008763 นางสาวปเดิวรัดดา เจริญกัลปP
63073008764 นายจาตุรนตบุตร งามฉลวย
63073008765 นางสาวณัฐกาญจน� สางาม
63073008766 นายนวพฤทธ� รักใหม�
63073008767 นางสาวสุชาดา สุวรรณทองทวี
63073008768 นางสาวพิมพ�นภาณัฐ มธุกาญจน�
63073008769 ว�าที่ ร.ต.หญิงชินรี รีเรืองชัย
63073008770 นางสาววิมลนัฐ จิตต้ังตรง
63073008771 นางสาวเย็นจิต เหลืองอ�อน
63073008772 นางสาวบุษบง เขียนดี
63073008773 นางสาวภัทราภรณ� กิจมี
63073008774 นางสาวนรีรัตน� ดาศรี
63073008775 นางสาวจิณห�ปภัสร� ปGยะวงค�
63073008776 นายเธียรสิทธ์ิ กอมาตย�กุล
63073008777 นางสาวสุมาลี วงอินตา
63073008778 นางสาวศุภลักษณ� ไชยพรม
63073008779 นางสาวละอองดาว แก)วกล)า
63073008780 นายคมธัช โรจนดํารงกูล
63073008781 นางสาวพิมพร จันทร�พุฒ
63073008782 นางสาวนิรมล บุญระยอง
63073008783 นายเกียรติศักด์ิ กสิกรรม
63073008784 นางสาววรรณวลี แสงสามารถ
63073008785 นางสาวอมรรัตน� สีเชียงสา
63073008786 นางสาวกมลชนก รติมาชัยกุล
63073008787 นายปรัญไชย ญาตินิยม
63073008788 นายอนุวัฒน� ศักด์ิดี
63073008789 นางสาววิรันยา โพธ์ิขัน
63073008790 นางสาวประภัสสร ลําดวนหอม
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63073008791 นายธีรวัฒน� รักษา
63073008792 นางสาวเมธปGยา มูลแก)ว
63073008793 นางสาวพรรณิภา สุวรรณสม
63073008794 นายทรงวุฒิ สุวรรณรัตน�
63073008795 นางสาวทับทิม โสภา
63073008796 นางสาวปGยาพัชร หล)าเต็น
63073008797 นางสาวภัทรียา ชมภูศรี
63073008798 นางสาวกมลชนก วัสสา
63073008799 นางสาวกชนันท� วงศ�แวง
63073008800 นายเปรมรวี เปรมปรีด์ิ
63073008801 นายอพิวัตร คลังเพชร
63073008802 นายพลกฤต พรหมสิริ
63073008803 นางสาวกชกร คํ้าจุน
63073008804 นายจักรินทร� โฉมงาม
63073008805 นายพงศ� สยาม สิทธิกา
63073008806 นางสาวอังคณา ดังก)อง
63073008807 นางสาวจิตตานันทิ์ บุณยไวโรจน�
63073008808 นางสาวนิราวรรณ จํารัส
63073008809 นายอภิชาติ พลเดช
63073008810 นางสาวทิพนิภา พวงมณี
63073008811 นางสาวณัชชา เมฆทับ
63073008812 นายฐิติพันธ� ไตรยขันธ�
63073008813 นางสาวอรพิน ศิวกรรุ�งโรจน�
63073008814 นางสาววิรดา กันทะคํา
63073008815 นางสาวพิมพ�ชนก บุตรหล)า
63073008816 นางสาวผกายวรรณ เพชรโรจน�
63073008817 นางสาวกมลชนก ขุนตาล
63073008818 นายดนัยฤทธ์ิ แสงอรุณ
63073008819 นางสาวอณัฐศยา กู)เมือง
63073008820 นางสาวกุลธิดา พลคิด
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63073008821 นางสาวจันทวัณณา คุ)มทอง
63073008822 นางสาวพรปวีณ� กิรัมย�
63073008823 นายพรมรินทร� ถินราช
63073008824 นางสาวปวีณา ส)มทอง
63073008825 นางสาวเกวลี เกษแก)ว
63073008826 นายพศวีร� จันทะข้ึน
63073008827 นางสาวอุสิชา สันติมัค
63073008828 นางสาวเนตรนภา นอกพล
63073008829 นางสาวสมัย เชื้อไชย
63073008830 นางสาวปGยธิดา สิงคะสะ
63073008831 นางสาวนัสริน แสงศรี
63073008832 นายศักดิธัช แสวงศักด์ิ
63073008833 นางสาวภานิตา ขาวปากช�อง
63073008834 นายสุริยา ชัยเมืองชื่น
63073008835 นางสาวนิชาภา รัศมี
63073008836 นางสาวภิรมยา สุขประโคน
63073008837 นางสาวนฤมล ธรฤทธ์ิ
63073008838 นายกิตติศักด์ิ ยังโซRะ
63073008839 นางสาวศศิธร ฉํ่าโสฬส
63073008840 นางสาวจินตนา จารัตน�
63073008841 นางสาวชุลีกร อุสาพรม
63073008842 นางสาวรุ)งพลอย พิภพอนันต�ชัย
63073008843 นางสาวนวลจันทร� สมใส
63073008844 นายพงษ�ศิริ จันทสุข
63073008845 นางสาวกรรณิกา วิลัยพิศ
63073008846 นายฉัตรชัย ด�านนอก
63073008847 นายศุภชัย คําบุญเกิด
63073008848 นายกฤษฎา นุพันธ�
63073008849 นางสาวประภัสสร พู�โตRะยา
63073008850 นางสาวจิราวรรณ แสนสวัสด์ิ
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63073008851 นางสาวฝนทิพย� สอนกลาง
63073008852 นายรณกร มาลินันท�
63073008853 นางสาวปริชาติ บุญครอง
63073008854 นางสาวปวริศา บุญเพ็ชร�
63073008855 นางสาวจินตนา ลากุล
63073008856 นายจักรีวุฒิ สุวรรณรัตน�
63073008857 นางสาวมนสิชา เตียวเจริญ
63073008858 นางสาวปEณฑิตา สุตพลสันติกุล
63073008859 นางสาวกฤติยา ทองปEน
63073008860 นายพงษ�พัฒน� สุริยะพรม
63073008861 นางสาวกนกวรรณ นิลสนธิ
63073008862 นายธวัฒชัย แก)ไข
63073008863 นางสาวธัญญลักษณ� กุลแก)ว
63073008864 นายณัฐปคัลภ� จันทกานนท�
63073008865 นายวรินทร เย่ียงยงพันธุ�
63073008866 นางสาวณมน จันทร�เสนา
63073008867 นางสาวรุ�งทิพย� ศิริพิพัฒน�ไพสิฐ
63073008868 นายธนาคม ศรีบุญ
63073008869 นางสาววิมลพักตร� สีลาชาติ
63073008870 นายณัฐวัฒน� กูลเรือน
63073008871 นางสาววรดา แจ�มใส
63073008872 นางสาวบงกชกร ภิญโญ
63073008873 นายอริญชัย ไกรญาติ
63073008874 นางสาวสุพรรณี สิงห�ทอง
63073008875 ว�าที่ร)อยตรีสุรัตน� บุษษะ
63073008876 นายอธิวัฒน� ตาลอุทัย
63073008877 นายธนพล โกศลศักดาสกุล
63073008878 นายบูรณศักด์ิ ไข�นาค
63073008879 นางสาวสิริรัตน� สร)อยแก)ว
63073008880 นางสาวกรวิภา แก)วฝSาย
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63073008881 นางสาวศิริรัตน� ไข�แก)ว
63073008882 นางสาวปGยาภรณ� ฝEiนพรมมินทร�
63073008883 นางสาวสุนารี ไพโรจน�
63073008884 นายโยธิน อาระหัง
63073008885 นางสาวปรียากรณ� ร�วมชาติ
63073008886 นางสาวกาญจนาพร ครองไข�น้ํา
63073008887 นางสาวบุศราภรณ� เหลืองประเสริฐ
63073008888 นางสาวชลธิชา ไทยอู�
63073008889 นางสาวนิภาพร ลุสุข
63073008890 นางสาวอารีญา หน)าขาว
63073008891 นางสาวอนุสรา ธนรักษ�
63073008892 นางสาวอุษา นาวิน
63073008893 นางสาวชวนชม เกิดท)วม
63073008894 นางสาววนิดา คําพินิจ
63073008895 นางสาวธันยมัย วิเศษศุกล
63073008896 นายกฤษฎา เทพณรงค�
63073008897 นางสาวอารยา ผาสุข
63073008898 นางสาวปภาวรินท� ผิวพันธ�
63073008899 นางสาวอังคณา วุฒิสมบูรณ�
63073008900 นางสาวปGยภรณ� แก�นนาค
63073008901 นายสถาพร เริ่มลาวรรณ
63073008902 นางสาวสภัทร�พร บุทธรักษา
63073008903 นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ
63073008904 นางสาวศิริพร อบสุนทร
63073008905 นางสาวศรารินทร� จิโนรส
63073008906 นางสาวพัชมน บุญส�ง
63073008907 นางสาวนิศรา กิจจาวิเศษ
63073008908 นางสาวรสิกา ศิริชื่นวิจิตร
63073008909 นางสาวธนกร หงษ�ทอง
63073008910 นางสาวญาณธิชา เทียมสวัสด์ิ
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63073008911 นางสาวอภิรดี พันพิบูล
63073008912 นางสาวสวรินทร� ทองย)อย
63073008913 นางสาวชุติมา พรมชาติ
63073008914 นายนันทวัฒน� กิจผสมทรัพย�
63073008915 นายต)นไผ� กองสุข
63073008916 นางสาวปุญญาพัฒน� เปลี่ยนศรีเพ็ชร
63073008917 นางสาวกิตต์ิธัญญา วรรณคํา
63073008918 นางสาวเมธินี ชูแสง
63073008919 นางสาววิจิตรา พุทธา
63073008920 นางสาวรุจิรดา เฉลิม
63073008921 นางสาวจารุดา นวลโฉม
63073008922 นางสาวพรทิพา ทองอินที
63073008923 นายอนุชา เสาร�หินกอง
63073008924 นางสาวสุธาดา ภูพานเพชร
63073008925 นายจักรพงษ� พร)อมประเสริฐ
63073008926 นางสาวทิฆัมพร สักกะตะ
63073008927 นางสาวปEทมา คืนดี
63073008928 นางสาวชญาภา พูนอภินันท�
63073008929 นายภูเบศ ภธรรมวัฒน�
63073008930 นางสาวรจนา ค�อมสิงห�
63073008931 นายณัชธกฤษณ� พานิช
63073008932 นางสาวอรุณรัตน� เพทแพง
63073008933 นายอัจฉรินทร� พุทธเจริญ
63073008934 นางสาวภัสนันท� สิทธิวงศ�
63073008935 นางสาวเพรียวพรรณ รุธิระวุฒิ
63073008936 นางสาวสุกัญญา โมเล็ก
63073008937 นายกีรดิษฐ� ต้ังจิตรตรง
63073008938 นางสาวณัฏฐรมาศท� ธนะวรเสฐ
63073008939 นางสาวจิรนันท� สุพบุตร
63073008940 นายนฤชา กล)าแข็ง
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63073008941 นางสาวดวงหทัย อุปกา
63073008942 นายกฤษฎา อรัญ
63073008943 นางสาวจิราวรรณ ดีประสงค�
63073008944 นางสาวยุวเรศน� พลทะมิฬ
63073008945 นางสาวนฤมล คลับคล)าย
63073008946 นางสาวประภัสสร ล)นล้ํา
63073008947 นายวทัญXู ดอนสมจิตร
63073008948 นายรุ�งเรือง คนเพียร
63073008949 นางสาวมัลลิกา อํานิด
63073008950 นางสาวรัชณาวรรณ ประโมศรี
63073008951 นางสาวชลธิชา เข็มดี
63073008952 นางสาวธัญญารัตน� กันทะสอน
63073008953 นางสาวพัชราภา ศศะนาวิน
63073008954 นางสาวชนิสรา สร)อยมาศ
63073008955 นางสาวนวพรรษ ขุมทอง
63073008956 นางสาววิริยา วงศ�บุญจันทร�
63073008957 นางสาวกฤติญา เชื้อสูงเนิน
63073008958 นายอลงกรณ� วิชาเรือง
63073008959 นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ
63073008960 นางสาวประภาสิริ สินธู
63073008961 นางสาวขวัญธิดา เพ็งรอด
63073008962 นางสาวณัฐปภัสร� อุ�นวงค�
63073008963 นางสาวมาลินี เชี่ยวชาญ
63073008964 นางสาวกฤษณา ขยันกิจ
63073008965 นางสาวจิราพรรณ ใจคํา
63073008966 นางสาวสุกัญญา สร)อยทอง
63073008967 นางสาวสุวภัทร คงมี
63073008968 นางสาวชญานิศ สายสุวัฒน�
63073008969 นายณัฐพิพัฒน� กลมเกลี้ยง
63073008970 นายบุรินทร� ยีทองภา
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63073008971 นายธนวัฒน� ชิ้นสวัสด์ิ
63073008972 นางสาวจิตรานุช สุรกุล
63073008973 นางสาววัชรีวรรณ จันทร�พิมพ�
63073008974 นายวิศาล ชาเครือ
63073008975 นางสาวสุลิมาศ ภูดินขาว
63073008976 นางสาวชนิสรา สิทธิทัต
63073008977 นางสาวจินตนา เผ�าสุขดี
63073008978 นายนันทวุฒิ อาจจิต
63073008979 นางสาวสุฑาทิพย� จงเจริญ
63073008980 นายจิรวัฒน� นามสง�า
63073008981 นายณัฐวุฒิ ตันติธรรม
63073008982 นางสาววราภรณ� พันธ�คง
63073008983 นางสาวณัชธ�เมมิน เสง่ียมอุดม
63073008984 นายอังคสิทธ์ิ ทะนวนรัมย�
63073008985 นางสาวอุทุมพร จิตรซ่ือ
63073008986 นางสาวพรวรินทร� วสุมาพงศ�
63073008987 นายสหรัฐ ฤทธ์ิล้ํา
63073008988 นางสาวนิ่มธิดา ทิพย�สุภา
63073008989 นายวิบูลย� ไตรกิศยากุล
63073008990 นางสรวีย� มาละมัย
63073008991 นางสาวมณีรัตน� มีกิจ
63073008992 นายกังวาล แปCนทิม
63073008993 นางสาวเฟdOองฟCา ภางาม
63073008994 นางสาวกมลวรรณ บุญส�ง
63073008995 นางสาวณัฐญา ประเสริฐศิลปP
63073008996 นายณัฐวุฒิ อ)อยงาม
63073008997 นางสาววรรณนิภา อุมา
63073008998 นายมงคลพิพัฒน� พนมชัย
63073008999 นางสาวอภิสรา เพ็ชรเทศ
63073009000 นายปฏิทัศน� ตุ)มสถิตย�
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63073009001 นายอภิเชษฐ� คงคาพันธ�
63073009002 นางเวนุกา อัตถาวงศ�
63073009003 นางสาวศษิมาภรณ� โสภา
63073009004 นางรัตนาภรณ� เพชรชนะ
63073009005 นายศราวุธ คณะทรง
63073009006 นางสาววันพร เขมปEญญานุรักษ�
63073009007 นางสาววิลาสินี ห)าวหาญ
63073009008 นางสาวสุดาจันทร� ย้ิมเย้ือน
63073009009 นางสาวรัตนา ไมล�ก�อตระกูล
63073009010 นางสาวธริกา ธนัตถ�สิริ
63073009011 นายจักรพงศ� ภาระพงษ�
63073009012 นางสาวกรกนก สุวงษ�
63073009013 นางสาวมะลิวรรณ บุญกล)า
63073009014 นางสาวพัชมน บุญประโคน
63073009015 นายวรวุธ การุณ
63073009016 นางสาวสุชาดา บุญเมือง
63073009017 นางสาวสุกัญญา บุญแล
63073009018 นายกิตติพัฒน� รัตนพิทักษ�
63073009019 นางสาวชุติมา อ�อนสลวย
63073009020 นายวุฒิชัย ปGติสา
63073009021 นายฉัตรมงคล สุริยะไชย
63073009022 นางสาวนฤมล ทิพย�ชาติ
63073009023 นายบุลากร วัฒนะศิริ
63073009024 นายสังวรณ� กิตติวิทยาพงศ�
63073009025 นางณิชากร โนต๊ิบ
63073009026 นางสาวปGยะพร ศรีแก)ว
63073009027 นายอาทิตย� คําแก)ว
63073009028 นางสาวกุลณัฐ เหรียญเงิน
63073009029 นางสาวชนิศา เบญจคุณากร
63073009030 นางสาวปภาวรินทร� ทองนํา
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63073009031 นางสาวอวัสดา เพ�งชัด
63073009032 นางสาวประพิมพ�ศิริ อุ�นเรือน
63073009033 นางสาววัทนวิภา เหล็กเพ็ชร
63073009034 นางสาวปวิตรา เต็มแปCน
63073009035 นางสาวศศิธร พูลน)อย
63073009036 นางสาวรมิดา สังสิมมา
63073009037 นางสาวจันทิมา สัตย�สุขย่ิง
63073009038 นางสาวอุษา กอบเงิน
63073009039 นางสาวเกตินัยต� ไชยงาม
63073009040 นางสาวปGยนาถ มีธรรม
63073009041 นางสาวปรานี อาแซ
63073009042 นางสาวณัฏฐ�วรัชญ� เผ�าผม
63073009043 นางสาวพรรณิกา ไขประภาย
63073009044 นางสาวภัคค�ศรัณ ร�วมวงษ�
63073009045 นางสาวปาจรีย� วงษ�ชุ�ม
63073009046 นางสาวฐาปนี นรินทร�
63073009047 นางสมปอง ศรีกุลวงศ�
63073009048 นางสาวณัฐชยา ใหญ�บก
63073009049 นายบุญทวี กาลเมฆ
63073009050 นางสาววารุณี อะนันชัย
63073009051 นางสาวจุฑามาศ สุนทรญาณกิจ
63073009052 นายภาคภูมิ สาริกุล
63073009053 นางสาวปGยมาศ ธรรมหลวง
63073009054 นางสาวสุภาภร ดวงมณี
63073009055 นางสาวลัดดาวัลย� สายวงค�
63073009056 นางสาวศิริพร เงาฉาย
63073009057 นางสาวนิชาภา คล)ายมอญ
63073009058 นางสาวณัฐวรรณ มาวิน
63073009059 นางสาวกาญจนาภร เรืองปาน
63073009060 นางสาวญาณิกา หม่ันสมัคร
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63073009061 นายจตุรพร สุธรรม
63073009062 นางสาวเบญจวรรณ สุขเจริญ
63073009063 นางสาววรรณวิสา เนตรอนงค�
63073009064 นางสาวภัคณัฏฐ�ฌาย� บุญจ้ี
63073009065 นายอรุณ จันทร�ฉาย
63073009066 นางสาวพิชยรพี ธัญญารักษ�
63073009067 นางสาวลลิตา น)อยพลี
63073009068 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุจิรา สุขจิต
63073009069 นายสุทธวีร� พันธุมะโอภาส
63073009070 นางสาวณัฐวดี สิตาธรรม
63073009071 นางสาวอาทิตยา ควรดี
63073009072 นายภูษณ โพธ์ิโพ)น
63073009073 นางสาวณิยนาท ทองปลิว
63073009074 นางสาวณิชกานต� โนจันทร�
63073009075 นางสาวทวีณา แจะจันทร�
63073009076 นางสาวสุภัค บัวประเสริฐ
63073009077 นางสาวทัศนันท� อุตโน
63073009078 นายสุรกิจ ไชยชาญ
63073009079 นางสาวเพชรมณี จินดา
63073009080 นางสาวอนุสรา กิจธิมน
63073009081 นายวสันต� ยะต้ือ
63073009082 นางสาวบวรลักษณ� แก)วดวงตา
63073009083 นางสาวธันยพร โชคเจริญผล
63073009084 นางสาวนงลักษณ� อามาตรี
63073009085 นางสาวปGยะดา รัฐปาโล
63073009086 นางสาวอมรรัตน� กะตะศิลา
63073009087 นางสาวชุติกาญจน� ภาระกิจ
63073009088 นายประสิทธ์ิ จันตรา
63073009089 นางสาวสุชาดา ย�อทอง
63073009090 นายกิตตินันท� กังสดาร
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63073009091 นางสาวอารยา จันทดวง
63073009092 นางสาวอุมาภรณ� นิลเทศ
63073009093 นางสาววิไลพร สว�างศรี
63073009094 นางสาวสายทอง ทองเถ่ือน
63073009095 นายอรรฆเดช แสงศิริ
63073009096 นางสาวสริตา มาสุข
63073009097 นายวัฒนา เถาโคตศรี
63073009098 นางสาววิภาพร สนเสริฐ
63073009099 นางสาวณิชจิรัฏฐ� เปาอินทร�
63073009100 นางสาวณัฐนิภา กฤติยาโชติปกรณ�
63073009101 นายบัณฑิตชน อินทร�ย�านยาว
63073009102 นายจิรพัฒน� มลิเกตุ
63073009103 นางสาวสุกัญญา อุรารส
63073009104 นางสาวเกศรินทร� ปGOนอนันต�
63073009105 นางสาววัชโรบล อัศวพันธุ�นิมิต
63073009106 นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน�
63073009107 นายปภาวิน โชติช�วง
63073009108 นางสาวเบญจวรรณ ธารสมบัติ
63073009109 นางสาวเจตปรียา เทพนิมิตร
63073009110 นางสาวทัดดาว พันธุ�เขียน
63073009111 นางสาวสุมนา ทรงธรรม
63073009112 นางสาวนิศา จิตโสม
63073009113 นางสาวณัฐณิชา บัวผัน
63073009114 นางสาวอรศยา ไทยทวี
63073009115 นายจักรเพชร พรรรขาม
63073009116 นางสาวธนพร ยังดี
63073009117 นายตฤณดิษฐ� ธูปบูชา
63073009118 นางสาวจิตติมา สนั่นนารี
63073009119 นางสาวงามเนตร บุญสวัสด์ิ
63073009120 นางสาวณัฐธิดา จินตรัตน�
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63073009121 นางสาวพิมพ�ธรัตน� สุวรรณรัตน�
63073009122 นางสาวชฎาพร จรุงพัฒนานนท�
63073009123 นางสาวชุติกาญจน� สมนวล
63073009124 นายวัชระ อาจนรากิจ
63073009125 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง
63073009126 นางสาวลลิตา ศรีผูย
63073009127 นางสาวชญาภรณ� ไตรมาศ
63073009128 นายเดชอุดม ประจง
63073009129 นางสาวกฤติยาภรณ� พรหมจักร
63073009130 นางสาวกาญติมา ตันไชย
63073009131 นายชัยศักด์ิ พลเย่ียม
63073009132 นางสาวเยาวภา แนบเนียน
63073009133 นางณฐิยา วงสุขะ
63073009134 นางสาวดวงฤทัย รอดเงิน
63073009135 นายอนุชา ผิวละเอียด
63073009136 นางสาวปรียานุช วชิรวงศ�วรกุล
63073009137 นางสาวศิริวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63073009138 นายเอกภพ กันทัต
63073009139 นางสาวสายฝน เรืองเดช
63073009140 นายอภิสิทธ์ิ โหล�มกลาง
63073009141 นางสาวพุธิตา วิริยาภรณ�ประภาส
63073009142 นางสาวชลดา โปกุล
63073009143 นางสาวพัชรี เจริญศิลปP
63073009144 นางสาวสุนิสา วิริยะ
63073009145 นายกฤตธี วงษ�มาก
63073009146 นายกันตพิชญ� เข็มขาว
63073009147 นางสาวณชลนิภา อุทาเบ)า
63073009148 นางสาวปรัชญาภรณ� อินตา
63073009149 นางสาวฐานิดา รังคะอนันต�โชติ
63073009150 นายสัญญา โกเทริปู
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63073009151 นางสาวทิพย�วรรณ วงศ�ขัดนนท�
63073009152 นางสาวณัฐฒิมา ขันทอง
63073009153 นางสาวศิริรัตน� ดวงดูสัน
63073009154 นางสาววิชุตา จันทะพจน�
63073009155 นางสาวศกลวรรณ ทองสอาด
63073009156 นางสาวนนทิชา ปEทมาพรพรรณ
63073009157 นายกลวัชร สีสุพล
63073009158 นางสาวศดานันท� ไชยโพธ�
63073009159 นางสาวจิตติมา ลออภักตร�
63073009160 นางสาวกาญจนา สีเนตร
63073009161 นายอัษฎา ขําคม
63073009162 นายสุระทิน ใจใส
63073009163 นางสาวนัยนา พิมพา
63073009164 นางสาววิไลภรณ� พ�อตาแสง
63073009165 นางสาวสลิลทิพย� มุลาลินน�
63073009166 นางสาวอมลธีรา โพธิราช
63073009167 นางสาวอรัญญา แซ�เฮ)ง
63073009168 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิงาม
63073009169 นายจิตติ ตีชัยรัมย�
63073009170 นายจักรพงษ� ระลึกชอบ
63073009171 นายจิรายุทธ วรภูมิ
63073009172 นางสาวประภัสสร ถ่ินน้ําใส
63073009173 นายพรเทพ พรมภักษร
63073009174 นางสาวอุทุมพร อุ�ยยก
63073009175 นายจิรธนพิพัฒน� คําฟู
63073009176 นางสาววิสา พงษ�เพชร
63073009177 นายวิเชียร ช)างหัวหน)า
63073009178 นางสาวประภาพร พิมพ�สกุล
63073009179 นายนฤเบศร แพนลา
63073009180 นางสาวลลิตา คล)ายสุวรรณ
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63073009181 นายสมคิด ดาราวงษ�
63073009182 นายฐิติพันธ� ผลานิสงค�
63073009183 นางสาวกนกวรรณ บุญคงมา
63073009184 นางสาวมริกา สุวรรณรังษี
63073009185 นางสาวจิดาภา ทําเนาว�
63073009186 นายครรชิต ชูกลิ่น
63073009187 นางสาวศินันทา นรัญรักษ�
63073009188 นายกรธวัช ธัญธีระภาพ
63073009189 นางสาวณัชพร บังคมเนตร
63073009190 นางชนิตา ศรีสมุทร
63073009191 นายวีรภัทร เอมอิ่ม
63073009192 นางสาวปานตะวัน ทิมเกลี้ยง
63073009193 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีชลา
63073009194 นางสาวพรยุภา จอมคําสิงห�
63073009195 นางสาวอุมารินทร� ขันใกล)
63073009196 นายสถาพร สมสุข
63073009197 นางสาวศิริพร พหลทัพ
63073009198 นางสาวจุฑามาศ วิทยาวงศา
63073009199 นายกานต� การุณ
63073009200 นางสาวกฤตยา ถาวรกฤษ
63073009201 นายเสกสรร ลายทอง
63073009202 นายกฤษณภัทร เกษทองมา
63073009203 นางสาวพรธิภา นามไพร
63073009204 นางสาวอริสา มะลิหวน
63073009205 นางสาวชนิตร�นันท� ปCอมพิจิตร
63073009206 นางสาวธนนันท� แจ�มกระจ�าง
63073009207 นางสาวสุมณฑา บูรณะเรข
63073009208 นางสาวธัญธิตา พรรัตนวนารมย�
63073009209 นางสาวกนกลดา สามารถ
63073009210 นางสาวธน วรรณ แท�นอันทา
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63073009211 นางสาวนิรมล พิมพ�ทอง
63073009212 นายสิโรพฤต สาธาการ
63073009213 นายอนุวัฒน� วงษ�ศรี
63073009214 นางสาวปGยะฉัตร คงเนินกลุ�ม
63073009215 นางสาวภาณุมาศ สร)างไธสง
63073009216 นางสาวปGยาภรณ� ดํารัสการ
63073009217 นางสาวกนกรัตน� วงษ�แก)ว
63073009218 นางชญาภัส ไชยเดช
63073009219 นางสาวศิริลักษณ� สายวงศ�ฝEiน
63073009220 นางสาวสุภัทรา ซ่ือตรง
63073009221 นางสาวอรปรียา พิลาบุตร
63073009222 นายชนายุสพงศ� ผ�องวรรณ�
63073009223 นางสาวอุภัยพร สมบัติบูรณ�
63073009224 นางสาวกัลยรัตน� แย)มย้ิม
63073009225 นางสาวชลดา สะไลลักษณ�
63073009226 นายสกลเกียรต์ิ เห็นแก)ว
63073009227 นางสาวพิชามญชุ� รักนา
63073009228 ว�าที่ ร.ต.เกียรติกุล สงสัย
63073009229 นายธงชัย ศักด์ิสิทธานุภาพ
63073009230 นายพีรพัฒน� ลิ่มทอง
63073009231 นางสาวโสรญา ช�วยแก)ว
63073009232 นางสาวมนต�ทิพย� เกตุเวชสุริยา
63073009233 นางสาวณัฐณิชา สุภาพ
63073009234 นางสาวธนลักษณ� ฟEกอ�อน
63073009235 นางสาวสุยามินตรา กล�อมเมฆ
63073009236 นายอิทธิพล อภิราช
63073009237 นางสาวขวัญฤทัย ลีสี
63073009238 นางสาวสุภารัตน� สีสุธรรม
63073009239 นายเศรษฐาปวีร� ภูผิวเงิน
63073009240 นางสาวมาลินี ชูทอง
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63073009241 นายขจรศักด์ิ สวยโสภา
63073009242 นางสาวกุลวรา ย่ิงเจริญ
63073009243 นางสาวปนัดดา บุญม่ัน
63073009244 นางวีรวัลย� ราศรีดี
63073009245 นางสาวหทัยทิพย� ภิญโญ
63073009246 นางสาวมาริสา พรหมสอน
63073009247 นายพินิจพงษ� เพ�งพินิจ
63073009248 นางสาวดวงพร สุขชาติ
63073009249 นางสาวรติรัตน� พุกพิกุล
63073009250 นางสาวสิริมา ศิลา
63073009251 นายดนุพล แววเพ็ชร
63073009252 นายวิวัฒน� ศรีเมฆ
63073009253 นางสาวอินธุอร เรือนสุข
63073009254 นางสาวนลิยา ใจงาม
63073009255 นางสาวจันทรา เรืองสม
63073009256 นางสาวนฤมล แยบเกษตรกรณ�
63073009257 นายธรรมวุฒิ มานิพพาน
63073009258 นางสาวปนิสา พรายนาค
63073009259 นายอนุรักษ� แหวนวงค�
63073009260 นายสิทธินันท� ปGนทะยา
63073009261 นางสาวกฤดิชาญ� ชื่นชม
63073009262 นางสาวนรินดา คงศรี
63073009263 นางสาวสุขชีวา ชมพัฒนา
63073009264 นางสาวอารีรัตน� ศรีวรรณ
63073009265 นางสาวสุปราณี อุตสาหะ
63073009266 นางสาววรรณศรี ปqาตRะ
63073009267 นายไกรศักด์ิ จันทรรัตน�มณี
63073009268 นายไชยวัฒน� ปGจจะ
63073009269 นางสาวภาวิณี บัณฑิชาติ
63073009270 นางสาวนวพร เงาธัญญาภัทร
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63073009271 นางสาวจุติพร บุญรักษ�
63073009272 นางสาวรัตติกาล ปGยธรรมดํารง
63073009273 นางสาวนันท�นิชา สุวรรณราช
63073009274 นางสาวสายบัว จันทขัน
63073009275 นางสาวปรางทอง นาคสว�าง
63073009276 นางสาวจันทร�จิรา เดิมทํารัมย�
63073009277 นายวัลลภ ศรีสุภา
63073009278 นางสาวสุวิสาข� แสนสุข
63073009279 นายเฉลิมพันธ� อิ่มสมบัติ
63073009280 ว�าที่ ร.ต. หญิงจุฑามาศ กeาแก�น
63073009281 นางสาวศุภรัสม์ิ ตรีรัตน�
63073009282 นายฉันท�ทัต มีภูคํา
63073009283 นายวิทวินธ� ผสมทรัพย�
63073009284 นางสาวมนัสนันท� ปงอ)อคํา
63073009285 นางสาวจันทร�เพ็ญ อินศิริ
63073009286 นางสาวสรวงสุดา จําปาราช
63073009287 นางสาวณัฐวดี อ�อนละออ
63073009288 นายอรรถพล รอดแก)ว
63073009289 นางสาวปGยะวรรณ ภาคฤทธ์ิ
63073009290 นางสาวญริดา ศรีสุข
63073009291 นายภูวดล แซ�โอ
63073009292 นายอรุณ แถวสามารถ
63073009293 นายวิทวัส น)อยคง
63073009294 นางสาวสุนารีย� ลัทธิพงษ�
63073009295 นางสาวเจนจิรา กริ่มใจ
63073009296 ว�าที่ ร.ต.หญิงนุชจรีย� อิ่มวงษ�
63073009297 นายศรณรงค� คงศิลา
63073009298 นางสาวรุ�งนภา ศรีดาว
63073009299 นายพงศกร พูลทรัพย�อนันต�
63073009300 นางสาวพิรชา วิลาบุตร
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63073009301 นางสาวนลินนิภา กําจัด
63073009302 นางสาวพรนภา ปรารมภ�
63073009303 นายเอกรินทร� ดวงมณี
63073009304 นางสาวชลธิชา ทองสําริต
63073009305 นายกรกฏ นาใจแก)ว
63073009306 นายอัครเชษฐ� เอียการนา
63073009307 นางสาวสุพรรษา โชคดี
63073009308 นางสาวศรัณชนก พุกสอน
63073009309 นางสาวจินดาพร ม่ิงขุนทด
63073009310 นางสาวณัฐธิดา บุญธรักษา
63073009311 นางสาวศุภิสรา รัตนรักษ�
63073009312 นางสาวสุนิสา ชมแสง
63073009313 นางสาวศิริพัฒนา วรรณสุทธ์ิ
63073009314 นางสาววนิดา สิงขรอาจ
63073009315 นางสาวกาญจนา สมศรี
63073009316 นางสาวจิตราภา เกตานนท�
63073009317 นางสาวเจนจิรา พูลง้ิว
63073009318 นางสาวจุฑาภรณ� ทานอก
63073009319 นายนพปฎล จงสุขวิบูลย�รัตน�
63073009320 นางสาวดวงเดือน ศรีชัยวงศ�
63073009321 นางสาวปาณิสรา สุวงกฎ
63073009322 นางสาวสุภาภรณ� ชุ�มชื้น
63073009323 นางสาวทิพย�วารี เชือนเชื้อ
63073009324 นางสาวชลลดา ทองสําริต
63073009325 นางสาวดารารัตน� วาศยศ
63073009326 นางสาวรพีพร เพ็งผจญ
63073009327 นางสาววรรณศิริ คําตอง
63073009328 นางสาวปองกาญจน� วงษ�พรมมา
63073009329 นายณัฐพล อัธยาศัย
63073009330 นางสาวภัทราวดี อ)นคํา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073009331 นางสาวพรปวีณ� บุตรศรีมีสุข
63073009332 นางสร)อยทิพย� มีขวัญ
63073009333 นายทักษิณ แดงประเสริฐ
63073009334 นางสาวชวาลนุช สมคิด
63073009335 นายธีรวีษ� ชมภูนุช
63073009336 นายขวัญชัย สีลาเหลี่ยม
63073009337 นางสาวอัจฉรา เทพีรัตน�
63073009338 นายรัชพงษ� ชาติตํานาญ
63073009339 นายนัทธวัฒน� ซ้ิมเจริญสถาพร
63073009340 นายจตุรงค� ชนะสิทธ์ิ
63073009341 นายศรชัย ย่ิงหาญ
63073009342 นางสาววันใหม� ศรีคงทน
63073009343 นางสาววาสิตา ปากเมือง
63073009344 นางสาวณัฐสุภา นิยม
63073009345 นางสาวสตางค� เวียงด)าน
63073009346 นางสาวจุฑามาศ ภูมิรินทร�
63073009347 นางสาวพัทธนันท� ริบแจ�ม
63073009348 นายภาคภูมิ เถ่ือนวงษ�
63073009349 นางสาวชลันดา เบ็ญจปEกษ�
63073009350 นางสาวลลิตตา บัวเพ็ชร
63073009351 นางสาวปาธิชา แซกรัมย�
63073009352 นายภคพงษ� ผ�องผล
63073009353 นางสาวศิริรัตน� โรจนนาวิน
63073009354 นายวชิรวิทย� ด�านนิติสิริกุล
63073009355 นางสาวสุพัตรา ชัยลิ้นฟCา
63073009356 นางสาววีรวัลย� ชมดี
63073009357 นางสาวจิราภรณ� ปลอดฤทธ์ิ
63073009358 นางสาวภัควิภา กาหลิบ
63073009359 นางสาวศศิประภา ศุภกิจ
63073009360 นายสมพงษ� ก)อนทอง
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ระดับปริญญาตรี

63073009361 นางสาวเกศินี ธัญญคง
63073009362 นางสาวนภาลัย ต.วิเชียร
63073009363 นางสาวปEทมา จันทร�นคร
63073009364 นางสาวทิพยวัลย� มากล�อม
63073009365 นายเพ่ิมศักด์ิ สุจริตรักษ�
63073009366 นายชัยณรงค� สุนพะวงค�
63073009367 นางสาวสาริณี วงค�หงษ�
63073009368 นางสาวปGยะสิณี พลวนอาจ
63073009369 นางสาวกัญญาภัทร หาวิเชียร
63073009370 นางสาวนฤมล คะเณย�
63073009371 นายณัฐพล คําฟู
63073009372 นางสาวรุ�งอรุณ เตชะวัน
63073009373 นางสาวสุนิศา สุขปราการ
63073009374 นางสาวเสาวภา ชลธารกัมปนาท
63073009375 นางสาวศิริพร สนเสริฐ
63073009376 นางสมถวิล ประเสริฐ
63073009377 นายวัชริศ โล�งจิตร
63073009378 นางสาวพงศ�พัชรา ติระ
63073009379 นายนครินทร� รามัญวงค�
63073009380 นายสุเมธ ปะสุตัง
63073009381 นางสาวสุจิตรา อานนท�
63073009382 นางสาวจันทนา แปCนเงิน
63073009383 นายวันเอก ผไทวณิชย�
63073009384 นางสาวอารีวรรณ พันธุ�ไกร
63073009385 นางสาวเสาวภา นาราช
63073009386 นางสาวสุภลักษณ� เรือนจันทร�
63073009387 นางสาวณัฐกานต� รัตนปEญญา
63073009388 นางสาวลัดดาวัลย� บุญญาธิการ
63073009389 นางสาวพัชริดา พักสูงเนิน
63073009390 นางสาวนนทพร สกุลพานิช
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ระดับปริญญาตรี

63073009391 นางสาวปGยนุช นุชถาวร
63073009392 นางสาวทาริกา ธิห)วย
63073009393 นางสาวสุทธิดา สกุลปEกษ�
63073009394 นางสาวธนยพร สิทธิเกษร
63073009395 นางสาวกัญญาภัค ล)วนงาม
63073009396 นางสาวกัลยา สิงห�ภา
63073009397 นางสาวณัฐธยาน� พิมพิรัตน�
63073009398 นางสาวเสาวลักษณ� น�วมลมัย
63073009399 นายณัฐวุฒิ อําพินธ�
63073009400 นางสาวสุมาลี มณีฉาย
63073009401 นางสาวณัจยา จําปาสิม
63073009402 นางสาวสธีรา พนาสันต�
63073009403 นางสาวธัญวรัตน� วาจ�าง
63073009404 นางสาวชวัลลักษณ� เที่ยงธรรม
63073009405 นางสาวน้ําฝน ศรีนาม
63073009406 นางสาวชุติกาญจน� ศิริปEณณวัฒน�
63073009407 นายชาญณรงค� คงกะพันธ�
63073009408 นายณัฐวุฒิ พันสมตน
63073009409 นางสาวณัฐวิภา ขมเจริญ
63073009410 นายณัฐพล จันดวง
63073009411 นายจักรกฤษณ� ซ่ือสัตย�
63073009412 นางสาวศกุนิชญ� แซ�จ้ิว
63073009413 นายณัฐวัตร ย้ิมมาก
63073009414 นายธํารงกุล เลาย�าง
63073009415 นายสุกฤษฎ์ิ สุทธิธรรม
63073009416 นางสาวณัฐธิดา งามสม
63073009417 นายวรโชติ บุญล้ํา
63073009418 นางสาวเนตรนภา ไชยศรี
63073009419 นายกล)าณรงค� สุโพธ์ิ
63073009420 นางสาวพลอย สระทองรอด
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ระดับปริญญาตรี

63073009421 นางสาวนิสากร วงศ�อุทา
63073009422 นางสาวภาวินี สีสันงาม
63073009423 นางสาวสุมิตรา ชามรามดาบาน
63073009424 นายชูวิทย� มหาวิโรจน�
63073009425 นางสาวสุมลทิพย� อ่ําบุญธรรม
63073009426 นางสาวพรหทัย กุฎอินทร�
63073009427 นางสาวอภิญญา แสวงทรง
63073009428 นางสาวชฎานิศ บุญลาภ
63073009429 นายสุธีธร แสงมณี
63073009430 นางสาวปGยธิดา ชัยรุ�งโรจน�สกุล
63073009431 นางอรทัย ยืนยง
63073009432 นางสาวสุทธิกานต� อินทร�เสวก
63073009433 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญธรรม
63073009434 นางสาวสุรณา มหาพล
63073009435 นางสาวกิติยา วิชัยสูง
63073009436 นายชาญชนะ ทวนเงิน
63073009437 นายศราวุธ บุญ�อน
63073009438 นางสาวกุลกัลญา บุญจม
63073009439 นางสาวอภิสรา มาลี
63073009440 นางสาวแวแย มามุ
63073009441 นายธนัช พิทยาพิบูล
63073009442 นายธนพล แก)วพงัน
63073009443 นางสาวธีราพร จันทะดวง
63073009444 นางสาวอรนลิน สุทธหลวง
63073009445 นางสาวอัณชยารัศม์ิ ไชยขันแก)ว
63073009446 นายณัฐภัทร อุดม
63073009447 นางสาวปณิตา ชมภูแสง
63073009448 นางสาวสุภาวดี ไชยศรีทา
63073009449 นายทศพล คําแหง
63073009450 นางสาวปEญญาพร ดีตลอด
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63073009451 นางสาวรัตนาภรณ� ลุนวาสน�
63073009452 นางสาวขวัญจิรา พ่ึงกุล
63073009453 นายธีรยุทธ ชัยขุนทด
63073009454 นางสาวจันทิมา ไชยวงศ�
63073009455 นางสาวชนากานต� สุภีกิจ
63073009456 นางสาวศิริลักษณ� ศิริวรรณ�
63073009457 นางสาวอาภารัศม์ิ โภคาแสง
63073009458 นางสาวนวพรรษ ช�างยนต�
63073009459 นายภานุพันธ� ผดุงการณ�
63073009460 นายราชันย� ปูSย้ิม
63073009461 นายอิสสระ ฐิตสาโร
63073009462 นางสาวทิวาพร สีลานาม
63073009463 นายฐณะวัฒน� อัครอาธิศักด์ิ
63073009464 นางสาวสุภิญญา สินพร
63073009465 นายสรวิศ พยุงศักด์ิ
63073009466 นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสด์ิ
63073009467 นายสิทธินนท� สุภาพบุรุษ
63073009468 นายนิติพัฒน� เชาว�นาวิน
63073009469 นางสาวกันยารัตน� วิริยะรัตนพร
63073009470 นางสาวดุจดาว เอี่ยมเมือง
63073009471 นางสาวนริศรา ธนัชกฤษชยา
63073009472 นางสาวสุพัตรา ธรรมธาดา
63073009473 นางสาวรุ)งฟCา จ่ันท)วม
63073009474 ว�าที่ร)อยตรีหญิงวรรณนิภา ข�าขันมะลี
63073009475 นางสาวฐณัชญ�พร เจษฎาไพสิฐ
63073009476 นายชัยมงคล ศรีดา
63073009477 นางสาวพาสิณี เสนะโกวร
63073009478 นายอมรเทพ อุคํา
63073009479 นางสาวศิริพร จิตไพบูลย�
63073009480 นางสาววิกานดา แท�นหิน
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63073009481 นายเจษฎา สุดใจ
63073009482 นางสาวชฎาพร อ�างศิลา
63073009483 นางสาวสายฝน แสงศรี
63073009484 นายรติ ศิริวุฒิกุล
63073009485 นางสาวชลณิชา สายพาน
63073009486 นางสาวจิรพรรณ สิทธิวงศ�
63073009487 นางสาวกิตติยา สุขสุด
63073009488 ว�าที่ร)อยตรีมงคลรัฐ วรสิทธ์ิ
63073009489 นายวีระชัย โคตรกํ่า
63073009490 นายภัทรพงศ� รุจิพรสกุล
63073009491 นายธีรพงศ� ไชยสุข
63073009492 นางสาวสุณิสา นาทโฆษอุดม
63073009493 นางสาวชัญนัน กองลุน
63073009494 นางสาวอิสราภรณ� เรืองมณี
63073009495 นายพงศกร ขุนติ
63073009496 นายสิทธิพงศ� นิพันธวงศ�กร
63073009497 นางสาวพิชญาภา ญาณปEญญา
63073009498 นางสาวฐิตาภา ฤทธ์ิงาม
63073009499 นายกิตติชัย แก)วงาม
63073009500 นางสาวรัฐศณิชา ธรรมเนียม
63073009501 นางสาวนนท�ชนก ญาติเสมอ
63073009502 นางสาวพัชรพร หงษ�เจริญ
63073009503 นางสาวนิจฉรา บุดดี
63073009504 นายศตวรรษ พรหมอยู�
63073009505 นางสาวปนัดดา ผิวแดง
63073009506 นายศิริโรจน� กันเกตุ
63073009507 นางสาวอรอมล เผือดนอก
63073009508 นางสาวรุ�งนภา พงษ�ศิลา
63073009509 นายชูวิทย� รุจิระจินดา
63073009510 นายวิโรจน� ยศฟุCงกุล
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63073009511 นางสาวเพ็ญนภา โพธ์ิศรี
63073009512 นางสาววรัชยา ชื่นบาน
63073009513 นางสาวชุตินันท� วงศ�ชัยยา
63073009514 นางสาวธัญนันท� ริชะนะ
63073009515 นางสาววีรวรรณ ชําปฏิ
63073009516 นายชัยวัฒน� วรดี
63073009517 นายศิรเศรษฐ� สุระสิทธ์ิ
63073009518 นางสาวสร)อยทิพย ครองเจริญสุข
63073009519 นางสาวเกวลิน ฟEงเย็น
63073009520 นางสาวพิไลวรรณ กุลโสภณ
63073009521 นางสาวเปรมฤดี จันทะระ
63073009522 นางสาวฐาปณี พาที
63073009523 นายณัฏฐชัย มาสุข
63073009524 นายอนัตพล พนัส
63073009525 นางสาวสิรีธร สุขสงคราม
63073009526 นางสาวปทิตตา พัดสี
63073009527 นางสาวกาญจนา สีหานารถ
63073009528 นางสาวกัลยารัตน� จันทร�เดียว
63073009529 นางสาวศิริญาภรณ� นรินยา
63073009530 นายวุฒิศักด์ิ เพียรจิตร
63073009531 นางสาวอรพรรณ สวามิชัย
63073009532 นางสาววสิตา อยู�พุ�ม
63073009533 นางสาวพิมพ�ทิชา จตุรวิทยาภรณ�
63073009534 นางสาวอุไรวรรณ ทองคํา
63073009535 นางสาวธมลวรรณ ภิญโญ
63073009536 นางสาวอารียา เม)าราศรี
63073009537 นางสาววาสนา ปลื้มใจ
63073009538 นางสาวชุติมา คล)ายจินดา
63073009539 นางสาววรรณา จงเทพ
63073009540 นางสาววาณิชย� แก)วรักษา
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63073009541 นางสาวเสาวนีย� ผดุงสัตย�
63073009542 นางสาวชนัญญา ถมหิรัญ
63073009543 นายอรรถภูมิ สิงห� น)อย 
63073009544 นายพิชิต บุญช�วย
63073009545 นายณัฐพงศ� ประจงจัด
63073009546 นางสาวชญานิศ แสงไกร
63073009547 นายอธิวัฒน� ขันติ
63073009548 นางสาวฐณัชญ�พร บุตรดี
63073009549 นายณัฐวุฒิ บุญชู
63073009550 นางสาวพรนภา เชื้อเมืองพาน
63073009551 นางสาววันวิสา กองภาว�
63073009552 นางสาวสุรพัศ หอธรรมรัตน�
63073009553 นางสาวนราภรณ� วงศ�ด)วง
63073009554 นางสาวประภาวรินทร� ประสาทนอก
63073009555 นางสาวณิชารัศม� นรชาญ
63073009556 นางสาวสุกัญญา แก)วแกม
63073009557 นางสาวมุธิตา ลาหลายเลิศ
63073009558 นางสาวศิริลักษณ� พุทธรักษา
63073009559 นางสาวเสาวณี ลาละคร
63073009560 นางสาวศุภดา ใจมนต�
63073009561 นางสาวฉัตชญา พันลึก
63073009562 นายศักด์ิณรงค� ไวเรียบ
63073009563 นางสาวปวีณา ราศรี
63073009564 นางสาวธนัชพร มาลัยลอย
63073009565 นางสาววรรณนิสา โพธ์ิเขียว
63073009566 นางสาวเมธินี สุริยันต�
63073009567 นางสาวธิดาพร ทองเหมือน
63073009568 นายอติวิชญ� เข็มทอง
63073009569 นางสาวศยามล พลชํานาญ
63073009570 นางสาวอรพินธ� ทองเพ่ิม

หน)า 319 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073009571 นางสาวร�มรัตน� วรรัตน�
63073009572 นางสาวสุภาวดี สุริยะ
63073009573 นางสาวกชมนพรรณ รัตนสังข�
63073009574 นางสาวอรยา ทิมจันทึก
63073009575 นายวารีรักษ� วังเวง
63073009576 นางสาววธัญญา แปลงทุน
63073009577 นางสาวสุธาทิพย� สงครามชัย
63073009578 นายธนุส จิตต�อารี
63073009579 นางสาวสิริสุดา ชัญถาวร
63073009580 นางสาววรรณธนา เกตุทอง
63073009581 นางสาวสกุลวรรณ แจ�มศรี
63073009582 นางสาวนิรมล สินนอง
63073009583 นางสาววราภรณ� หงษ�พงษ�
63073009584 นางสาวสุชาดา โกมล
63073009585 นางสาวประกายมาศ คล)ายลักษณ�
63073009586 นายพีรณัฐ อภิพรกุล
63073009587 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพย�ตําแย
63073009588 นางสาวณัฏฐ�ชวัล สุรินทร�ทัศน�
63073009589 นางสาวอุษา สมุทรคุณ
63073009590 นายทวีศักด์ิ แต)มงาม
63073009591 นางสาวศิริกาญจนา ไชยศรีรัมย�
63073009592 นางสาวพรจิรา งาเจือ
63073009593 นางสาวสมฤทัย พานิชสรรค�
63073009594 นางสาวมันทนา ส�องแสง
63073009595 นางณัฐชยา เรืองเศษ
63073009596 นางสาวพัชนี หมวดรุ�ง
63073009597 นายกรกฤษณ� จันทรพิทักษ�
63073009598 นางสาวสินีนาถ งอยภูธร
63073009599 นายสนธิ กันสิทธ์ิ
63073009600 นางสาวกฤษณา ทรงโฉม
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63073009601 นางสาวรสิตา เจริญสุข
63073009602 นางสาวทวีพร พุทธิวงศ�
63073009603 นางสาววัลลี เรืองศรี
63073009604 นางสาวสุกัญญา จันทร� บุญ 

63073009605 นายณัฐวุฒิ ไทยทรง
63073009606 นางสาวรัตนาภรณ� แสนพันนา
63073009607 นางสาววิรุณพร ช�างจอหอ
63073009608 นายธวัชชัย แสงสุวรรณ
63073009609 นางสาวอักษร ศรีมะโน
63073009610 นางสาวอังศุธร น)อยนิตย�
63073009611 นางสาวณัฏฐพร สินประเสริฐ
63073009612 นายวิทวัส กองสุวรรณ
63073009613 นางสาววิภาวี รุดดิษฐ
63073009614 นางสาวกิตติยา วงรัตนไตรเมศ
63073009615 นางสาวยุวดี ผิวอ�อนดี
63073009616 นางสาววรรณี ศรีรักษา
63073009617 นายอภิวัฒน� อัสดง
63073009618 นางสาวนิภาชา อาจวิชัย
63073009619 นางสาวจริยา ผลพูล
63073009620 นางสาวกันยารัตน� สุวรรณวงศ�
63073009621 นางสาวยุวดี มายอด
63073009622 นางสาวปGOนแก)ว คงสบาย
63073009623 นางสาวปานิศา สารพันธุ�
63073009624 นางสาวกมลพร ม่ันสุทธ์ิ
63073009625 นางสาววนิดา วงษ�แสง
63073009626 นางสาวสิริวรรณ ผาเนาว�
63073009627 นางสาวสิริยา กล�อมสังข�
63073009628 ว�าที่ร)อยตรีหญิงปนัดดา เบ)ามงคล
63073009629 นางสาวอัมพร คํามุงคุณ
63073009630 นางสาวยุพา เพ็งสา
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63073009631 นางสาวศิริวรรณ เทินสะเกษ
63073009632 นายสมจิตร พุทไธสง
63073009633 นางสาวประวีณา สีนินสิทธ์ิ
63073009634 นายอนันต�ยศ ปรีเอี่ยม
63073009635 นายไพบูลย� เตชะเทียนวิจิตร
63073009636 นายประเสริฐศักด์ิ เรืองไชย
63073009637 นางสาวชลธิชา คําโพธ์ิ
63073009638 นายวุฒิพงษ� บัวพันธุ�งาม
63073009639 นางสาวอริษา งามหลาย
63073009640 นายธรากร ตรงจิตรนิมิตร
63073009641 นายสามารถ อยู�เย็น
63073009642 นางสาวคัทลียา สุภาภรณ�
63073009643 นายอรรถพล ทองโพธ์ิศรี
63073009644 นายกรกฎ ทองประสงค�
63073009645 นางสาวปEทมววรณ ช�างเหล็ก
63073009646 นางสาวชนิตา เกษร
63073009647 นายนิติภัทร� วงษ�อ�อน
63073009648 นางสาววันเสาร� ประดับผล
63073009649 นางสาวณภารัตน� พรมพ�าย
63073009650 นางสาวบังอร โฮมจุมจัง
63073009651 นายชัยณรงค� ทนง
63073009652 นางสาวนันท�นลิน หอมไสย
63073009653 นางสาวศศิฉาย ชัยโย
63073009654 นายอภิวัฒน� พรมชาติ
63073009655 นางสาวสุดาวรรณ มุ�งหาสิน
63073009656 นางกมลรัตน� สุวรรณหาญ
63073009657 นางสาวสกุณา กุสุโมทย�
63073009658 นายทศพล สุดาเดช
63073009659 ส.ต.อ.ภูวเนศวร� วิเวกหัสกัณฑ�
63073009660 นายอาทิตย� ปGยวีรวงศ�
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63073009661 นางสาวสุนันญา เมืองจันทร�
63073009662 นายเสฏฐวุฒิ หอมชื่น
63073009663 นางสาวสุภาพร ชํานาญปdน
63073009664 นางสาวไพรินทร� ภักดี
63073009665 นางสาวพรพินิต บุญเลิศ
63073009666 นางสาวช�อทิพย� ยังศิริ
63073009667 นายตรีณพงศ� สุขเอี่ยมวรา
63073009668 นายชวณัฐ ปEญญาสิม
63073009669 นางสาววิรัญญา พุ�มหอม
63073009670 นางสาวอาภาพร โมลาขาว
63073009671 นางสาวทวีนันท� ภักดีเกียรติวงศ�
63073009672 นางสาวอัจฉริยากรณ� ศรีคุณ
63073009673 นางสาวสุวนันท� แหวนหล�อ
63073009674 นางสาวมะนิตา แย)มไสย
63073009675 นางสาวกัญญาลักษณ� วิสาขะ
63073009676 นางสาวภัทราวดี สลักเพชร
63073009677 นางสาววริศรา กิติสาระกุลชัย
63073009678 นางสาวภวิกา มุสิกธรรม
63073009679 นางสาวชัญธิกา มัชฌิมา
63073009680 นางสาวธารนรินทร� ดวงนภา
63073009681 นายทรงภพ ผ�องแผ)ว
63073009682 นายสิทธิชัย สังฆารมย�
63073009683 นางสาวกฤตติกา มีงามดี
63073009684 นางสาวรุ�งไพลิน จันทร�พงษ�
63073009685 นายนัทธพงศ� สงวนศักด์ิ
63073009686 นางสาวพรกมล วงษ�เหรียญทอง
63073009687 นายกอซีย� คงบันนึก
63073009688 นางสาวปวินนา จันทวงษ�
63073009689 นางสาวปEฐยา มีสุข
63073009690 นางสาวพรนภา พิมพรัตน�
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63073009691 นางสาวระพีพรรณ พิมเงิน
63073009692 นางสาวมนัญชยา ขันทะสีมา
63073009693 นายโกวิท ไชยลังกา
63073009694 นางสาวกฤติกา เสมอไวย�
63073009695 นางสาวธิดาทิพย� ชิตชม
63073009696 นายอนุพงษ� เพ�งพิศ
63073009697 นางสาวณัฐวิภา แปCนพัด
63073009698 นางสาวสิณีนาฎ สิงหธรณิน
63073009699 นางสาวณิชกานต� เพชรทอง
63073009700 นางสาวเสาวลักษณ� รามสูตร
63073009701 นางสาวเขมภัทร จิตร�จะโปะ
63073009702 นางสาวสายสุดา คุ)มกระโทก
63073009703 นางสาวกชนิพัฏฐ� มหากูลกิจทรัพย�
63073009704 นางสาวกุลณัฐชา ช�องจอหอ
63073009705 นางสาวภัทรชณิษา อารามรักษ�
63073009706 นางสาวกุลณัฐ อนนทสีหะ
63073009707 นางสาวฐิตินันท� ตินตบุตร
63073009708 นางสาวจริยา สดมพฤกษ�
63073009709 นางสาวสุพัตรา บูชาสุข
63073009710 นายพงศธร ทิพย�นางรอง
63073009711 นางสาวดลยาพร นามวงศ�ษา
63073009712 นางสาวสุทธิดา แก)วลาย
63073009713 นางสาวพชรพรรษ พงษ�สุวิริยสกุล
63073009714 นางสาวสุวรรณา มีทอง
63073009715 นางสาวจินต�ศุจี สิงห�จานุสงค�
63073009716 ว�าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี คาทาศรี
63073009717 นางสาวศิริรัตน� ปEญญาสูง
63073009718 นางสาวโศรยา วิชาพล
63073009719 นางสาวกนกพร บัวอิ่น
63073009720 นางสาวสุภาภรณ� พิกุลคํา
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63073009721 นางสาวกฤติยา ทุมยา
63073009722 นางสาววิมลศิริ ปานชื่น
63073009723 นางสาวสุทธสา เมืองแก)น
63073009724 นางสาวชลิดา ทัตราคม
63073009725 นายจักรภัทร เหล�าเกรียงไกร
63073009726 นางสาววิภาวศรี ชุมแสงพันธ�
63073009727 นางสาวนวลนภา สมนึก
63073009728 นางสาวพิมพ�นิภา อินทรศุภมาตย�
63073009729 นางสาวอิษญากรณ� กระจ�างอาจ
63073009730 นายศุภกร จงจินตรักษา
63073009731 นางสาวญานินี อร�ามเรือง
63073009732 นางสาวเพ็ญพรรษา ธงชัย
63073009733 นางสาวอัจฉราภรณ� พรบรรเจิดศักด์ิ
63073009734 นางสาวอินจีรา สุวรรณพรม
63073009735 นายจักริน กลิ่นมะลิ
63073009736 นางสาวอารีรัตน� ทะนอ
63073009737 นายปริวรรต รัตนะ
63073009738 นางสาวสิริณัฏฐ� น)อยรักษา
63073009739 นางสาววันดี เผื่อนเอี่ยม
63073009740 นายทวีศักด์ิ อารีเดช
63073009741 นายสุริยา แท�งแก)ว
63073009742 นายโชคชัย พันธุ�มาตร
63073009743 นายจิรวัฒน� สุ�ยหล)า
63073009744 นางสาวพรพิมพ� เลิศปEญญา
63073009745 นางสาวศศิวิมล แก)วตา
63073009746 นางสาวกนกวรรณ ลองเทพ
63073009747 นายวุฒิชัย เกิดกล�อม
63073009748 นางสาวพิมพิไล นวลกลาง
63073009749 นางสาวภัทรวดี อ�อนชูศรี
63073009750 นายธน หมายม่ัน
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63073009751 นายมณเฑียร ศรีทองคํา
63073009752 นายธีรภัทร แนมนิล
63073009753 นายสาธิต น)อยบุตร
63073009754 นายภาณุพงศ� โพธิสุวรรณ
63073009755 นางสาวอัมพาพันธ� ท�าพริก
63073009756 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� สนามชัย
63073009757 นางสาวปEทมาวรรณวดี สิทธิไกรพงษ�
63073009758 นางสาวณัฐญาภรณ� แทนบุญ
63073009759 นางสาวน้ําผึ้ง มณีเกตุ
63073009760 นางสาวปนัดดา เชื้อสาวถี
63073009761 นางสาววิภาวี ลายผ�องแผ)ว
63073009762 ว�าที่ ร.ท.อํานาจ สุทธิเจริญ
63073009763 นายรัชพล พรมนูน
63073009764 นางสาวสุกัญญา โล�ห�ทอง
63073009765 นายปณชัย เอกสุภวัฒน�
63073009766 นายธนะศักด์ิ ระภักดี
63073009767 นายนริฏฐ� ตะจันดา
63073009768 นางสาววิชุดา แสนประสิทธ์ิ
63073009769 นายทักษิณ วรรณศิรUิ
63073009770 นางสาวเกษรา พ�วงสาย
63073009771 นางสาวน้ําทิพย� แววเพ็ชร
63073009772 นางสาวนูรีฮะห� กาปง
63073009773 นางสาวภิชญ�ชญาภัคณ� แสงจันทร�
63073009774 นางสาววิไลวรรณ กันทะใจ
63073009775 นางสาวสุวรรณภา ทวีวัฒน�
63073009776 นายปฎิภาณ ศรีชัย
63073009777 นางสาวณิชกานต� สังข�นุช
63073009778 นางสาวน้ําฝน ศรีสว�าง
63073009779 นางสาวจารุวรรณ จันหุณี
63073009780 นางสาวประภัสรา เชี้ยบุญคณา
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63073009781 นางสาวนฤมล แพงศรี
63073009782 นางสาวอรญา เสริมศรี
63073009783 นางสาวสุจิตรา สารพล
63073009784 นางสาวณัฐริกา จงมีสัตย�
63073009785 นางสาวศิริมนัส แสงเนตร
63073009786 นางสาวนพมาศ สุทันตกุล
63073009787 นางสาวปEญจพร ผิวเลียง
63073009788 นางสาวธนภรณ� จิบจันทร�
63073009789 นางสาวพักตร�ศิริ ฉาไธสง
63073009790 นายพุฒิพงศ� เข�งสมุทร
63073009791 นางสาวเสาวรัตน� ถนอมญาติ
63073009792 นายสุริยา อิสโร
63073009793 นายกฤษดา วิศวเวช
63073009794 นางราณี อินตะปกุล
63073009795 นางสาวธันย�ชนก ถนอมวงศ�
63073009796 นายวิชญ�ศรุต ศรีคง
63073009797 นางสาวสายพิน วงศ�จํานงค�
63073009798 นางสาวอุมาพร ทับแสง
63073009799 นางสาวชญานี เครือวัลย�
63073009800 นางสาวนงลักษณ� ศรีรัตน�
63073009801 นางสาวสุดารัตน� ทะคําวง
63073009802 นางสาวพลอยไพลิน เคยสนิท
63073009803 นางสาวอจลญา ชาวราษฎร�
63073009804 นางสาวอภิรดี สมานภิรมย�
63073009805 นางสาวญาดา เดิมสมบูรณ�
63073009806 นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
63073009807 นางสาวสุวิมล อภัยศรี
63073009808 นายเฉลิมพงศ� กันน้ําอ�าง
63073009809 นางสาวกุลณัฐ รัตนวลี
63073009810 นายทัศน�พล เพียงภักด์ิ
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63073009811 นางสาวกัญญาภัค ประทุมชมภู
63073009812 นางสาววารุณี ทองประเสริฐ
63073009813 นางสาวสุวรรณา เวหน
63073009814 นายกฤษดา พระสนชุ�ม
63073009815 นางพัทธวรรณ บุญศรี
63073009816 นางสาวพิมพ�จิตรา บุญนาโค
63073009817 นางสาวสุกัญญา ทิพย�โคตร
63073009818 นายสุเมธ คารมหวาน
63073009819 นางสาวภัณธนัฏฐา อัครวัฒน�นนที
63073009820 นางสาวอรุณพร ศรีชะตา
63073009821 นางสาวอรพินท� เจือจันทร�
63073009822 นางสาวกรรณิกา ชากํานัน
63073009823 นางสาวพรพรรษา รัมมะวาส
63073009824 นางสาวชฎาพร สายเสือ
63073009825 นางสาววนัชพรรณ เหตุทอง
63073009826 นางสาวสุภาวดี วงศ�พิทักษ�
63073009827 สิบเอกภณชนก เครืออินตา
63073009828 นายอภิวันท� ยะกุล
63073009829 นางสาวสายรุ)ง ทานไทสงค�
63073009830 นางสาวนิดา แสนสุริวงศ�
63073009831 นางสาวมินท�ตรา ศรีวิเชียร
63073009832 นางสาวนงลักษณ� บัวสอาด
63073009833 นางสาวฐิติพร ศักด์ิณรงค�
63073009834 นางสาวขจรพร อายุยืน
63073009835 นายภานุพงษ� ก้ัวพรม
63073009836 นางสาวเสาวลักษณ� สุขเกิด
63073009837 นายปริญญา สุนทรารักษ�
63073009838 นางสาวพาวีนา ผากา
63073009839 นายพชร ปลื้มจิตร
63073009840 นางสาวณัฐวดี แก)วบุปผา
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63073009841 นางสาวอาทิตยา เศรษฐรักษา
63073009842 นางสาวปGยนุช จําปา
63073009843 นางสาววรรณพร กิจจาหาญ
63073009844 นางสาวธันย�ชิตา ชนัตน�เกียรติกุล
63073009845 นางสาวพัชรา งามดี
63073009846 นางสาวเยาวลักษณ� วงศรีลา
63073009847 นางสาวสุมินตรา แสงปาก
63073009848 นางสาวโสรญา แท�นแก)ว
63073009849 นางสาวกัญญณัช ยืนนาน
63073009850 นางสาววิไลพร มุศิริ
63073009851 นางสาวรสสุคนธ� หลวงจันทร�
63073009852 นางสาวสุพินญา จันทรัง
63073009853 นางสาวสุภา งามเปBOยม
63073009854 นางสาวพรทิพย� สุขสมชิต
63073009855 นายวริทธ์ิ เจริญพาณิชย�พันธ�
63073009856 นางสาวอริศรา กาพัง
63073009857 นางสาวสุทธาสินี แสนคํา
63073009858 นายอภิสรักษ� เขียวสม
63073009859 นางสาวรุ�งนภา ทูลเหลือ
63073009860 นางสาวสุกัญญา กุลชโร
63073009861 นางสาววิจิตรา สีเพชร
63073009862 นายสิทธิชัย พรหมสิงห�
63073009863 นางสาวพิมพ�ชนก วงษ�พล
63073009864 นางสาวอัลวิกา พุทธขันธ�
63073009865 นายภัคพล นิโรภาส
63073009866 นางสาวปEณฑิตา ผิวพรรณ
63073009867 นายสุทธิเกียรติ ผ�านสําแดง
63073009868 นางสาวธนพร หอมรื่น
63073009869 นางสาวนวพรรณ วิสุทธิเวช
63073009870 นางสาวชญาดา วิชิตมงคล
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63073009871 นางสาวหนึ่งฤดี แสวงดี
63073009872 นางสาวประพิมพ�พรรณ ชัยจะโปะ
63073009873 นายอรรถพล ภิรมย�ฉาย
63073009874 นางสาวฐิติพร นาคทับ
63073009875 นายพิชาญ ลิ้มไชยาวัฒน�
63073009876 นางสาวปรัชวัน สุจินตกาวงศ�
63073009877 นางสาวพรชนก เชิงหอม
63073009878 นางสาวกัญจนา คงเมือง
63073009879 นางสาวปดิวรัดา คําจันทร�
63073009880 นางสาวสุนันทิพย� วิบุญอัด
63073009881 นางสาวญาณิศา พิพัฒน�รัตนโภคิน
63073009882 นายณัฐพล นึกชนะ
63073009883 นางสาวนุชนาถ ขําโชติ
63073009884 นางสาวอภัสราภรณ� โสมสัย
63073009885 นางสาวศศิประภา ขําเขว)า
63073009886 นายศิวัช ทองม�วง
63073009887 นางสาวนูรมา มาแตเตRะ
63073009888 นายภาสกร กางาม
63073009889 นางสาววิมลรัตน� คงถาวร
63073009890 นางสาวฑาริกา ขบวนกล)า
63073009891 นางสาวกชกร มาดี
63073009892 นายไปศินท� กานิล
63073009893 นายเอกภพ ภู�ทอง
63073009894 นายคทายุทธ� บํารุงยา
63073009895 นายสราวุธ คชเวศ
63073009896 นางสาวศสิบุตร อํามะรี
63073009897 นางสาวอภิญญา แสนใจ
63073009898 นางสาวรัตนาภรณ� กุงไธสง
63073009899 นางสาวชนกนันท� สหัสสา
63073009900 นางสาวปณิตา สมาภิรัตน�
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63073009901 นายสุธี มีแก)ว
63073009902 นางสาวปวีณา รําลึก
63073009903 นางสาวกิตติธร ส�ารือ
63073009904 นางสาวสิริรัตน� ตามเมืองปEกษ�
63073009905 นายพลกร วัฒนะเสถียร
63073009906 นางสาวณัฎฐณิชา พูลวงษ�
63073009907 นางสาวสุมารินทร� ม่ังมีม่ัน
63073009908 นางสาวนงลักษณ� ตุ)มทอง
63073009909 นางสาววลัยลักษณ� สุพรรณคุ)ม
63073009910 นางสาวประภาภรณ� เกษสัญชัย
63073009911 นางฐิติพรรณ สุขขารมย�
63073009912 นางสาวพิชยา ร�มเย็น
63073009913 นางสาวนาตยา เนียมตะเคียน
63073009914 นายณฐกานต� ชัยอินทร�
63073009915 นายวัฒน�ธนเดช ชิณทวีทรัพย�
63073009916 นายณัฐนนท� หงษ�เวียงจันทร�
63073009917 นางสาวพรปวีณ� เจRะเซ็น
63073009918 นายสุธี กุศล
63073009919 นางสาวณัฐริกา มณีอินทร�
63073009920 นางสาวไปรยา โตRะสมัน
63073009921 นายอภิสิทธ์ิ แจ�มพงษ�
63073009922 นางสาววรรณภา จันดีสา
63073009923 นายวงศธร อัศววงศ�เกษม
63073009924 นางสาวอรุณี เกิดสุภาพ
63073009925 นายนวพล ท)วมเอี่ยม
63073009926 นางสาวฐานิต บุญนิมิตร
63073009927 นางสาวละอองดาว สินธุ�โคตร
63073009928 นายธนวัฒน� พรหมสุวรรณ
63073009929 นางสาวผกาวรรณ ไหมทอง
63073009930 นางสาวมัญช�ณณิชา พาลี
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63073009931 นางสาวฐานิตา ลี้กุลวิตรา
63073009932 นางสาวกรรณิการ� เจริญผล
63073009933 นางสาววชิราภรณ� นาคพนม
63073009934 นางสาวชลิตา โสนอ�อน
63073009935 นางสาวณิณทร�รดา สิมสินธุ�
63073009936 นายผดุงศักด์ิ ถันจันทร�
63073009937 นางสาวศศิ ใจกล)า
63073009938 นางสาวจิราภรณ� คุ)มคง
63073009939 นายพลพิธาน จ่ันเขียว
63073009940 นายอรรถพล ศรีสุพรรณ
63073009941 นางสาววารีรักษ� ประสาน
63073009942 นางสาวกุลชญา ภูศรีฐาน
63073009943 นางสาวสมรส หนูวรรณะ
63073009944 นายศุภศิษฎ� มานัสนัยน�
63073009945 นางสาวชนันธร ศิลา
63073009946 นายนครินทร� นาสอ)าน
63073009947 นายนิธิศ เต็งชํานาญกิจ
63073009948 นางสาวสรารัตน� สอนสาย
63073009949 นายวรวิช คุ)มปาน
63073009950 นางสาวสุรางคนา เหลืองอ�อน
63073009951 นายวัตรธิไช ผาสุข
63073009952 นายวิศิษฎ� จอมเกิด
63073009953 นายประกรกิต ตRะผัด
63073009954 นายศุภกิจ นูแป
63073009955 นายศุภกฤต พงศ�สุวรรณ
63073009956 นางสาวณิชาภัทร บุบผาล
63073009957 นางสาวสุภาพร สุดภูธร
63073009958 นายนวมินทร� ศรีวรรณตัน
63073009959 นางสาวธนิตา ภูแง�ผา
63073009960 นางสาวสิดาพร เทพอุทัย

หน)า 332 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073009961 นางสาวอรพรรณ ปูSดํา
63073009962 นางสาวปภัชญา พาวะพรม
63073009963 นางสาวศิรดา เลียดประถม
63073009964 นางสาวอัญชลี พาวุธ
63073009965 นางสาวพัชรี แก)วบุรี
63073009966 นายทิวานนท� ชั่งดี
63073009967 นางสาวรักชนก พูลสวัสด์ิ
63073009968 นางสาวนันทิตา โนชาติ
63073009969 นางสาวบุศราคัม อินตRะคํา
63073009970 นางสาวชนัญชิดา สื่อสาร
63073009971 นางสาวฟารีดา เรียมหมวด
63073009972 นายอุดมศักด์ิ ทนงศักด์ิ
63073009973 นายศุภกฤต บุญเกิด
63073009974 นางสาวขวัญชนก บุญพิมพ�
63073009975 นายพีรพจน� ลีละกุล
63073009976 นางสาวพัชรินทร� อัฐนาค
63073009977 นายรณกร กันโฮมภู
63073009978 นายกีรติ ปรุงทํานุ
63073009979 นางสาวสุกัญญา ใจกล)า
63073009980 นางสาวณัฐนรี โถสกุล
63073009981 นางสาวสุชญา รอดชุม
63073009982 นางสาวฐิตาภา เครือหอม
63073009983 นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชรทอง
63073009984 นางสาวศศิวิมล เจียมจันทร�
63073009985 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
63073009986 นางสาวบุณยาพร บุญใบ
63073009987 นางสาวสาริณีย� งามขํา
63073009988 นางสาวสุพรรษา จูสวัสด์ิ
63073009989 นางสาวเดือนหทัยรัตน� รู)คุณ
63073009990 นายวีปพนธ� ชูพงษ�

หน)า 333 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073009991 นายณัฐพล เดชสุภา
63073009992 นางสาวสุธิชา ภาคสอน
63073009993 นางสาววิไลพรรณ ขันยศ
63073009994 นางสาวปGยดา กิริมิตร
63073009995 นางสาวสกลสุภา เพ็งพุ�ม
63073009996 นางสาวทัศนีย�วรรณ ภาษี
63073009997 นางสาวสุนิษา คงงาม
63073009998 นางสาวฐิติพรรณ ธีรเวชญ�ปกรณ�
63073009999 นายพิรชัช เผ�าพิมล
63073010000 นางสาวชลธิชา สายสุทธิวงษ�
63073010001 นายอภิสิทธ์ิ ตุรงค�รัตน�
63073010002 นางสาวอิสรีย� กิจพงษ�
63073010003 นางสาวพรกมล อาจธัญกรณ�
63073010004 นางสาวนัทธมน อัครผล
63073010005 นายศรายุทธ ไพรชิต
63073010006 นางสาวอริตา เทียนชัย
63073010007 นางสาวน้ําฝน เรืองผล
63073010008 นางสาวอารยา ล)วนดี
63073010009 นางสาวเกษราพันธ� กล่ําใย
63073010010 นางสาวกรกมล อยู�ทองอ�อน
63073010011 นางสาวศิริพร สุขเกษม
63073010012 นางสาวณัฐวรรณ สะโสดา
63073010013 นางสาววพร แซ�ฟุCง
63073010014 นางสาวรัตนาภรณ� ระยับศรี
63073010015 นายกิตติศักด์ิ เกิดแย)ม
63073010016 นายฉัตรชัย ลีชัยกุล
63073010017 นางสาววรรณนิกา พรมบุตร
63073010018 นางสาวปสุตา บุญคําหาร
63073010019 นางสาวกัลยรักษ� ตรีกิตติคุณ
63073010020 นางสาวทิพวรรณ หน�อแก)ว

หน)า 334 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073010021 นางสาวศรินทร�ญภัศ อนามพงษ�
63073010022 นางสาวนิลวรรณ ส�งเสริม
63073010023 นายวัชระ วงษ�โชติ
63073010024 นายปภังกร สารศิลปP
63073010025 นายสุขพัทธ� นิลวัฒน�
63073010026 นางสาวนธิรัตน� สุวจสุวรรณ
63073010027 นางสาวไพลิน หลวงทะนัน
63073010028 นางสาวกฤษณา ดีสร)อย
63073010029 นายนรินทร� รักษ�ทอง
63073010030 นางสาวณัฐศิริ พ้ืนพรม
63073010031 นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
63073010032 นางสาวธณัชญา พิลาวุฒิ
63073010033 นางสาวจารุวรรณ น)อยชา
63073010034 นายธีรวัฒน� ละดาดาษ
63073010035 นายวัชระ คลื่นบรรเลง
63073010036 นายศักตยา เดชศิวะ
63073010037 นายกฤษณะ วิกสิต
63073010038 นางสาวรักษิตา ประสานพันธ�
63073010039 นางสาวจุรีรัตน� สุจิตร�
63073010040 นายวัฒนา ฤมิตร
63073010041 นายอาคม แก)วถาวร
63073010042 นางสาวชลารัตน� กาลจักร
63073010043 นางสาวสิริวิมล เจตอารีทรัพย�
63073010044 นางสาวอุมาพร อุประ
63073010045 นายศุภวัฒน� คงวันดี
63073010046 นายณัฐพงษ� บุตรทองคํา
63073010047 นางสาวคุณิตา แซมหิรัญ
63073010048 นางสาวธนภร กระพลอย
63073010049 นางสาวบุญนภา กาบกลอน
63073010050 นางสาวสุภาวดี สุขคะละ

หน)า 335 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073010051 นางสาวศิริกานดา หิรัญบูรณะ
63073010052 นายภาณุวัฒน� แคว)นเขาเม็ง
63073010053 นางสาวศิวพรรณ สมบูรณ�ใจ
63073010054 นายมานัด ไชยวิศาล
63073010055 นางสาวอุราลัย กันตรง
63073010056 นายกษิด์ิเดช จาติเสถียร
63073010057 นายอภิวัฒน� พูลทรัพย�
63073010058 นางสาวเนตรนภา แดงศรี
63073010059 นางสาวประกายมาศ ศรีสวัสด์ิ
63073010060 นายภานุวัฒน� โชควิชัยชาญ
63073010061 นางสาวศศิมา ตุ)มปะชา
63073010062 นางสาวณัฐธิดา สมบุญยอด
63073010063 นางสาวกนิษฐา สินพรม
63073010064 นางสาวพันธุ�ทิพย� ชาลี
63073010065 นางสาวกนธิชา มาทา
63073010066 นางสาวแพรวพรรณ แย)มเอม
63073010067 นางสาวสลินนา ปานสังข�
63073010068 นางสาวรัตนาภรณ� ขันคํา
63073010069 นางสาวพัชราพร นามวิจิตร
63073010070 นางสาวศักด์ิศรี ประดับ
63073010071 นายชัชฤทธ์ิ สุขัมศรี
63073010072 นางสาวณัฏฐนิชา พ่ึงลบ
63073010073 นายฐาปนัท ประเสริฐพรม
63073010074 นางสาวจิราพร เทพวงษ�
63073010075 นางสาวทิพวรรณ อ�อนสําลี
63073010076 นางสาวมีนา ขันณะราย�
63073010077 นางสาวกชามาส ทัศบุตร
63073010078 นางสาวธีรนาถ พงศ�เจริญศิลปP
63073010079 นายอาทิพย� ไชยนา
63073010080 นางสาวสิริฤทัย กิมทอง

หน)า 336 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073010081 นายวัชระ ปCอมคํา
63073010082 นางสาวธารารัตน� อภัยรุณ
63073010083 นายภัทรพงศ� พรหมดีราช
63073010084 นางสาววราภรณ� พุทธวิเศษสรรค�
63073010085 นางสาวทัตชญา สุขุมินท
63073010086 นางทัศนีย� บุตรดี
63073010087 นางสาวชมพูนุช ฮงหลี
63073010088 นางสาวแพรพรรณ สร)อยสังวรณ�
63073010089 นายชาญวิทย� อยู�เย็น
63073010090 นายฐิติ เล็กมีชัย
63073010091 นางสาวสาริศา สุภาวงค�
63073010092 นางสาววไลพร คงเพชรศักด์ิ
63073010093 นางสาวบุษยา ชมชู
63073010094 นายณัฐพล ปากดี
63073010095 นางนฤมล แถวทิม
63073010096 นายพงศธร บูระพันธ�
63073010097 นางสาวปราณปรียา ดําจวนลม
63073010098 นางสาวปุณยาภรณ� ฟูวุฒิ
63073010099 นางสาวสุมนา แท�นธรรมโรจน�
63073010100 นางสาวสุรัญญา นพแจ�ม
63073010101 นายสืบสาน เจริญมายุ
63073010102 นางสาวสะแกวัลย� หงษ�ทัพ
63073010103 นางสาวนรินทร�ทิพย� ม�วงลี
63073010104 นางสาววรัญญา อารีสกุลกิจ
63073010105 นางสาวดุสิตา จาระวรรณ
63073010106 นางสาวอมรรัตน� อัฒจักร�
63073010107 นางสาวจุติพร เหมือนแขยด
63073010108 นางสาวณัฐพร มุกดาสนิท
63073010109 นางสาวพัชราภา นะโนนชัย
63073010110 นายอนุชา ชนะบุญ

หน)า 337 จาก 885               
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63073010111 นายนพวิทย� งามหยดย)อย
63073010112 นายภูวดล เปานาเรียง
63073010113 นางสาวจิตตมาส สุวรรนาวุธ
63073010114 นางสาวจารวี วิลันทนา
63073010115 นางสาวรัตมนี ศรีเจริญ
63073010116 นางสาวพจนา รัตนเมธีมงคล
63073010117 นางสาวสุพรรษา สง�างาม
63073010118 นางสาวเสาวนีย� ธิขวัญ
63073010119 นางสาววิชชุตา แย)มยืนสุข
63073010120 นางสาวอรจิรา กระแจเหิน
63073010121 นายนิติพงษ� จันทร�แดง
63073010122 นางสาวกรกนก มาหยา
63073010123 นางสาวนพเก)า ไวคิด
63073010124 นางสาวดวงกมล ฟูเกษม
63073010125 นางสาวสาวิตรี ขุนวารินทร�
63073010126 นางสาวอนุธิดา โพนไชยา
63073010127 นางสาวคัททิยาพร พันปอบิด
63073010128 นางสาวสุดารัตน� นาครินทร�
63073010129 นายจิรพันธ�U เกษสุวรรณ�
63073010130 นายเสฎฐวุฒิ สิทธิพงศ�
63073010131 นางสาวคนึงนิจ เยียวรัมย�
63073010132 นางสาวจิตรา อรัญสถิตย�
63073010133 นางสาวเสาวรภย� วงษ�วาด
63073010134 นางทิพวรรณ พิกุลพวง
63073010135 นางสาวอฑิตยา ผดุงเวียง
63073010136 นางสาวกฤติมา สกลนุรักษ�
63073010137 นายจิรศักด์ิ อุทานิตย�
63073010138 นายอรรถกร หาญสงคราม
63073010139 นางสาววิชชุดา พาวันนา
63073010140 นางสาวบุญญวรรณ ทองห�อ

หน)า 338 จาก 885               
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63073010141 นายวิชิต แววเพ็ชร
63073010142 นายธีรยุทธ เพ็ชรรัตน�
63073010143 นางสาวศุภวิดา ผิวอ�อนดี
63073010144 นางสาวจันทนา ด)วงประเสริฐ
63073010145 นางสาวรัตนาวดี อินทอง
63073010146 นางสาวบุศรินทร� เห็มทอง
63073010147 นางสาวกนกจันทร� เกษนอก
63073010148 นายศาศวัต ศรีโยธี
63073010149 นางสาวฟGรดาว แลมีซอ
63073010150 นายธนพล จันทรโคตร
63073010151 นางสาวธิดารัตน� อินทโชติ
63073010152 นางสาวนวลจันทร� มาภักดี
63073010153 นางสาวอรัXูญา เกษรินทร�
63073010154 นางสาวนิจภารัตน� เกียรติกิตตินันท�
63073010155 นายกิจจพัฒน� เพชรอร�าม
63073010156 นายนพพล ศรีตรัย
63073010157 นางสาวศิริภาภรณ� ฝูงดี
63073010158 นางสาวกมลทิพย� สุนทรวงษ�
63073010159 นายอนุชา มุณีไชย
63073010160 นางสาวปEญญาพร วิทไชสง
63073010161 นางสาวศรัญญา อันละคร
63073010162 นายปGยะพงษ� ศุภลักษณากร
63073010163 นางสาวประภาพร สุขแปดริ้ว
63073010164 นางสาวชุติมา โพนสาลี
63073010165 นางสาวชุติมาพร สายกระโทก
63073010166 นางสาวสกาวรัตน� ติยะสุทธิพันธุ�
63073010167 นางสาวอาริดา พิมสะอม
63073010168 นางสาวนวพร เวทยากร
63073010169 นางสาวสุทธาทิพย� ศรีทอง
63073010170 นางสาวปGยะนันท� คํานาค

หน)า 339 จาก 885               
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010171 นางสาวดวงกมล ภู�พยอม
63073010172 นางสาวหงษ�หยก มะลิซ)อน
63073010173 นายธาวัน อิ่มอุไร
63073010174 นางสาวอภิญญา เกียรติโกวิท
63073010175 นางสาวอภิญญา ชิณวงค�
63073010176 นายสาธิต ฉายกระจ�าง
63073010177 นางสาวธัญพิชชา สกุลแก)ว
63073010178 นายสุทธิกร เวฬุรัตนะ
63073010179 นายโชติพงศ� ทุมพงษ�
63073010180 นางสาวน้ําผึ้ง เจริญสุข
63073010181 นางสาวผจงจิตต� ปรีดิขนิษฐ
63073010182 นายไชยยศ พรมสุข
63073010183 นางสาวเพ็ญกุล พ)องเสียง
63073010184 นางสาววราภรณ� โพธิพัฒน�
63073010185 นายรัชตะ ฤกษะเสน
63073010186 นายชูเดช คูมีชัย
63073010187 นายชาคริต จันทร�ทา
63073010188 นายวิศรุต ศรีหาญ
63073010189 นายพงค�พล เทพรักษ�
63073010190 นางสาวรัชวรรณ ชินะอาชว�
63073010191 นายภัทร หินทอง
63073010192 นางสาวพรพรหม คณาวงษ�
63073010193 นายวัชรพงษ� เพชรร�วง
63073010194 นางสาวธารณี จันทร�กระเทาะ
63073010195 นางสาวจุฑามาศ ภาสดา
63073010196 นางสาวจรรยา รู)ขาย
63073010197 ส.อ.สมคิด จันมนตรี
63073010198 นายภัทรพงษ� ปEนคํา
63073010199 นางสาวฟCาศรีศุกร� เพชรช�วย
63073010200 นายสุวิทย� ศรประสิทธ์ิ

หน)า 340 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010201 นางสาวสุภัทรา อิ่มอุระ
63073010202 นางสาวนรีกระจ�าง ไชยะนาม
63073010203 นางสาวนันทวรรณ คงขวัญ
63073010204 นายเกียรติภูมิ ลอยประดิษฐ�
63073010205 นางสาวมัลลิกา การสมัคร
63073010206 นางสาวลัดดาวัลย� ทิมาริยกุล
63073010207 นางสาวอัจฉริยา ตาจิต
63073010208 นางสาวรุ�งฤดี บุญจูง
63073010209 นางสาวยุวดี ทวีชาติ
63073010210 นางสาวปEณฑิตา ผูกพันธ�
63073010211 นางสาวอภิญญา โสดา
63073010212 นางสาวธนัชชา นิคหิต
63073010213 นางสาวปGยะดา เชียงทอง
63073010214 นางสาวกุลอนงค� ศรีอุ�นรี
63073010215 นางสาวกชกร โรจนศิริพงษ�
63073010216 นายอุกฤษฎ� ชื่นศิริ
63073010217 นางสาวเกศนีย� อินแก)ววงศ�
63073010218 นายธีรพงษ� พวกพันธ�
63073010219 นางสาวสรินทร�ญา ยวงคัจฉา
63073010220 นางสาวขวัญฤทัย อรรถวิล
63073010221 นางสาวนุชนารถ คงปรางค�ดี
63073010222 นายณัฐภณ แก)วน)อย
63073010223 นางสาวดารุณี สืบเปSง
63073010224 นางสาววัจนพร โปอารมย�
63073010225 นางสาวกมลวรรณ กอบเก้ือ
63073010226 นายณัฐชัย ศิลาปาน
63073010227 นางสาวศศิธร อินตRะปEญญา
63073010228 นางสาวณัฐทินี ราชประสิทธ์ิ
63073010229 นางสาวชนกานต� จ)อยชู
63073010230 นางสาวกิติยา ยุวชาติ

หน)า 341 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010231 นายพิชชา คุ)มสุพรรณ
63073010232 นางสาววรารัตน� บํารุงชาติ
63073010233 นางสาวสุจิตรา เพลิดเพลิน
63073010234 นางสาวนิภาวรรณ ปาณพงษ�
63073010235 นางสาวภาวิณี ผิวผ�อง
63073010236 นายประธาน จิตเจริญ
63073010237 นางสาวปGยาภา ปCานภูมิ
63073010238 นางสาวธนิดา สายแก)ว
63073010239 นางสาวกฤตพร แย)มกลิ่น
63073010240 นายโชติ ร�วมชาติ
63073010241 นายโกมล สุขแก)ว
63073010242 นางเบญจมาศ สีทิน
63073010243 นางสาววรกมล บุปผา
63073010244 นางสาวศิรัญญา คงแก)ว
63073010245 นายจารุพงษ� จินดาวัฒนชัย
63073010246 นางสาวชลธิชา ฉวีวรรณ�
63073010247 นางสาวลาสณัชชา ต้ังรุ�งเจริญ
63073010248 นางสาววนิดา นะกุลรัมย�
63073010249 นายธนพล นนกันทา
63073010250 นางสาวนลิตตา สันติเอกชุน
63073010251 นางสาวปEญญาพร คํ้าชู
63073010252 นายภาณุพงศ� ถ่ินทวี
63073010253 นางสาวสุทธิลักษณ� สีดา
63073010254 นางสาวนิภารัตน� จานรัมย�
63073010255 นายชิณกร ปูนิล
63073010256 นายสุทิน ประเสริฐสังข�
63073010257 นายณัฐพงษ� เตeจRะนันท�
63073010258 นางสาวสุวลี จันทร�ชลอ
63073010259 นางสาววาสนา แซ�พู�
63073010260 นางสาวฐิติมา วิวัลย�

หน)า 342 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010261 นางสาววรรณพร ดิษฐประยูร
63073010262 นายวีระพล จานประเสริฐ
63073010263 นางสาวอัศราภรณ� เสาวัง
63073010264 นางสาวพิชามญชุ� ช)างสุวรรณ
63073010265 นางสาวสุธาสินี สุทธิศักดา
63073010266 นางสาววลัยภรณ� มาประเทียบ
63073010267 นายนิเทพ กาญจนาลิขิต
63073010268 นางสาวศศิธร แสงรุ)ง
63073010269 นางสาวอัญชลี ชมเหิม
63073010270 นายสกล อิ่มเจริญ
63073010271 นางสาววิลาวัลย� จันทรา
63073010272 นางสาววรกานต� บุญตะนัย
63073010273 นางสาวดิศรากรณ� จงปEตนา
63073010274 นางสาวกันต�สินี ศิลปPมะใบ
63073010275 นายเกรียงศักด์ิ ไกรโรจน�
63073010276 นางสาวพัชรีย� พิมานรัตน�
63073010277 นางสาววิวัลย� ทุ�งกระโทก
63073010278 นางสาวกัลย�ทิชา ทองนาค
63073010279 นางสาวเพ็ญพิชชา เอี่ยมพ�วง
63073010280 นางสาววาทินี สิทธิจันทร�
63073010281 นางสาวจิราภรณ� จับจ�าย
63073010282 นางสาววรางคณา หินขาว
63073010283 นางสาวพรพิมล ทรายใจ
63073010284 นางสาวณิชกานต� ชื่นมโน
63073010285 นางสาวกนกพร บุญประสาท
63073010286 นางสาวกมลชนก ดอกพุฒซ)อน
63073010287 นางสาวณัฐริกา ล)อมกระโทก
63073010288 นางสาวอริสรา อัมรี
63073010289 นางสาวเพ็ญรัศม� รัศมีดารา
63073010290 นางสาวเบญจพร คงม่ัน

หน)า 343 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010291 นางสาวอัญอุษา ศิริญพัชร
63073010292 นางสาวสุชาดา เนื่องจํานงค�
63073010293 นางสาวตวิษา กลุมยา
63073010294 นางสาวณัฐวดี พิมพ�พงษ�
63073010295 นางสาวอนุสรา ปEดสา
63073010296 นางสาวณภัทร จันทรสมบัติ
63073010297 นายณัฐวุฒิ ชัยยันต�
63073010298 นางสาวโสภิตา สุทธิธาราทิพย�
63073010299 นางสาววัลญา เสาร�สุด
63073010300 นางสาวปภาวรินทร� คูเมือง
63073010301 นางสาววทันยา จันทร�วิโรจน�
63073010302 นางสาวสุพาณี ภูศรีโสม
63073010303 นางสาวณัฏฐณิชา แก)วคงยืน
63073010304 นางสาวธัญญา พูลเพ่ิม
63073010305 นายพนม แผ)วพลสง
63073010306 นางสาวธัญวัลย� แก�นจําปา
63073010307 นางสาวอรประภา แนบโนนสูง
63073010308 นางสาวเบญจวรรณ กุณนา
63073010309 นายศุภวิชญ� ภาโนมัย
63073010310 นางสาววิภารักษ� มังคละแสน
63073010311 นางสาวรติมา ลักษณะมาพันธ�
63073010312 นางสาวภาวิณี คําพิศมัย
63073010313 นางสาวรศรินทร� พรมเจริญ
63073010314 นางสาวฟCาใส ประสารรส
63073010315 นายประพันธ� ขวาขันธ�
63073010316 นางสาวนภาพร อ�านชํานาญ
63073010317 นางสาวเกวลี ใจเที่ยง
63073010318 นางสาวเสาวณี ปลื้มสุด
63073010319 นางสาวสุนิสา โคตะมะ
63073010320 นางสาวรัตนาภรณ� ปาณะวงศ�

หน)า 344 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010321 นางสาวอิสราพร จตุราริยสัจ
63073010322 นายประวัติ อุปนันท�
63073010323 นางสาวเตือนจิตร สิงห�คําปCอง
63073010324 นางสาวพัชรินทร� แก)วอ�อง
63073010325 นายปEญญ�ปณต อยู�สบาย
63073010326 นายวัฒนะ ทําของดี
63073010327 นางสาวลัดดาวัลย� สิทธิศร
63073010328 นายอภิสิทธ์ิ ต)นกันยา
63073010329 นายวีระพงษ� กeองบุญ
63073010330 นางสาวศศินา แวววงษ�
63073010331 นายกฤษฎา แก)วกุลศรี
63073010332 นางสาวชลวิภา เอมสุรินทร�
63073010333 นายอานนท� แก)วเมืองกลาง
63073010334 นางสาวมาเรียม สากา
63073010335 นายธีรโชติ เพ็ชรย)อย
63073010336 นางสาวสุภัสตา แดงภักดี
63073010337 นางสาวมนัสวี เศรษฐวัฒนวงศ�
63073010338 นางสาวอาทิตยา กันยานะ
63073010339 นายสุทธิพงษ� แย)มทัศนา
63073010340 นางสาวปาลิตา สุวรรณบุตร
63073010341 นางสาวพัชราภรณ� เผือกปาน
63073010342 นางสาวสมทรง สืบสกุล
63073010343 นางสาวชญานันท� หอมศิริ
63073010344 นางสาวประกายทิพย� จูมจี
63073010345 นายสุริยา สากล
63073010346 นางสาวพิมพ�พรรณ ครยก
63073010347 นายชาญ ไชยเดช
63073010348 นางสาวกนกวรรณ พานิชชีวะ
63073010349 นางสาวอภิรดี ตระกูลคําพานิช
63073010350 นายชัยธนัญพัศ วระวงษ�

หน)า 345 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010351 นายวุฒิพันธ� เพ็งอุ�น
63073010352 ว�าที่ร)อยตรีสีหราช วงค�แสน
63073010353 นายปGยะพงษ� ประชารุง
63073010354 นายรัฐศาสตร� ชุมชน
63073010355 นายอิทธิพล สุวรรณไตรย�
63073010356 นางสาวมณีรัตน� สกุลต้ัง
63073010357 นายพรหมสิริ ประพรม
63073010358 นายธวัชชัย ต)ายไธสง
63073010359 นางสาวณัฐมล การเมฆ
63073010360 นายพาณิชย� อินทร�จันทร�U
63073010361 นางสาวสุภัชชา เย่ียมภพ
63073010362 นางสาวอังคณา โชคดีวัฒนเจริญ
63073010363 นางสาวเสาวลักษณ� ทองเกิด
63073010364 นางสาวกมลรัตน� จันทร�ส�งแสง
63073010365 นางสาวนฤมล หนูบ)านเกาะ
63073010366 นางสาวณัฐกุล เนตรหลับ
63073010367 นางสาววิไลเนตร พ้ืนหินลาด
63073010368 นางสาวศิริรัตน� ม่ิงขวัญ
63073010369 นางสาวรสนันท� มีครู
63073010370 นางสาวจันทร�เพ็ญ พวงพันธ�
63073010371 นางสาวชื่นนภา ไชยแย)ม
63073010372 นางสาวรมิดา พาลีขัน
63073010373 นายธนวัฒน� เครือคํา
63073010374 นางสาวอรัญญา นาหมีด
63073010375 นายภานุเดช วัดแก)ว
63073010376 นางสาวจิตรลดา พลอยไธสง
63073010377 นางสาวณัฎฐณิชา วาทยา
63073010378 นางสาวสุธาวดี สุขทวี
63073010379 นางสาววาสนา บัวเผื่อน
63073010380 นางสาวนฤมล ปุCมสระเกษ

หน)า 346 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010381 นางสาวพรสุดา ศรีประไหม
63073010382 นายเขมฐากร ณัชช�ธนัท
63073010383 นายวุฒิชัย บุตรศรีน)อย
63073010384 นางสาวรินรญา อินทสุวรรณ
63073010385 นายจิรวัฒน� ทรัพย�พิทยากร
63073010386 นางสาวณัฐชยา เทียนขาว
63073010387 นางสาวเพ็ญนภา คําเสียง
63073010388 นางสาววราภรณ� โสมหิรัญ
63073010389 นายกัณฑ�เอนก ศิริรักษ�
63073010390 นายจิรวัฒน� ดาวมณี
63073010391 นางสาวดารารัตน� สมพร
63073010392 นางสาวญานาวียะ คางา
63073010393 นายอภินันท� ลุนราช
63073010394 นายธนากร พรวิริยะทรัพย�
63073010395 นางสาวศิรินารถ วงค�นันท�
63073010396 นางสาวเสาวลักษณ� อุดมโพชน�
63073010397 นางสาวพิมมณัฏฐา หลีเส็น
63073010398 นางสาวธัญญารัตน� วิเชียร
63073010399 นายภาณุรักษ� คําศรี
63073010400 นายชัยวัฒน� ขุนเที่ยง
63073010401 นางสาวลลิดา คมสันติ
63073010402 นางสาวสิริรัตน� โตRะสิงห�
63073010403 นางสาวนิศานาถ ผิวเหมาะ
63073010404 นางสาวปรียาวรรณ เครือแส
63073010405 นางสาวตะวัน วรรณศรี
63073010406 นางสาวปEทมา พลรบ
63073010407 นางสาวเบญจวรรณ ภู�ฤทธ์ิ
63073010408 นางสาวอัจยาพร อยู�ประเสริฐ
63073010409 นางสาวเบญจมาศ กล)าหาญ
63073010410 นางสาวรัญชนา ยุติธรรม
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63073010411 นายกรกช จันหัวโทน
63073010412 นางสาวฐิญา โสดาพรหม
63073010413 นางสาวอารดา พรมวงษา
63073010414 นางสาวจารุวรรณ อํามินทร�
63073010415 นายจิตชนัย บุญเกิด
63073010416 นางสาวสุภรา ลี้ศิริวัฒนกุล
63073010417 นางสาวชลารัช เต็มราบ
63073010418 นางสาวปEUณณพร ทันหา
63073010419 นายณัชพล ธรรมวงษ�
63073010420 นางสาวอนัฐฌา ปGOนแก)ว
63073010421 นางสาวศิริวรรณ วงษา
63073010422 นายสุรศักด์ิ สุขสง
63073010423 นางสาวกรชวัล ชยณัฐ
63073010424 นางสาวกาญจนา บุญขัน
63073010425 นางสาวอรพรรณ สมมุ�ง
63073010426 นางสาวนารีรัตน� บําบัดทุกข�
63073010427 นายพิชญะ สอนพันธ�U
63073010428 นายรัฐฏพล รัตนพลแสน
63073010429 นางสาวภาธินี เจริญวัย
63073010430 นางสาวตติยา ไชยมโน
63073010431 นายชัยสิทธ์ิ แก)วสพาน
63073010432 นางสาวอัญชิสา เกตุทอง
63073010433 นางสาวณภัทร ปGยรักษ�
63073010434 นางสาวนุชนาถ วงค�ขัติย�
63073010435 นางสาวจุฑามาศ พูนโต
63073010436 นางสาวสุภัชชณินทร� เหล�าศักด์ิศรี
63073010437 นางสาวศศิกานต� จันทร�สมปอง
63073010438 นางสาวรจนา จิปอมจา
63073010439 นางสาวชัชชญา อินทร�ติยะ
63073010440 นางสาวสกาวรัตน� ชัยวิเศษ
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63073010441 นางสาวพัทธนันท� พิริยะวัฒน�
63073010442 นางสาวพัชรา วริลุน
63073010443 นางสาวทัศนีย�วรรณ เจริญรูป
63073010444 นางสาวภัทราภรณ� วิสุทธิภักด์ิ
63073010445 นางสาวทิพานัน เมธวัน
63073010446 นางสาวณัฐริกา หุ�มขุนทด
63073010447 นายพิพัฒน� ปะวะเสนะ
63073010448 นางสาวชาลิสา วงศ�หิรัญเดชา
63073010449 นางสาวพีชวดี ศรีลารักษ�
63073010450 นางสาวณัฐริกา มฤคา
63073010451 นายวัชรพล อําภาภรณ�
63073010452 นางสาวเยาวลักษณ� เรืองศรี
63073010453 นางสาวสันต�สินี รติมาชัยกุล
63073010454 นางสาวกนกทิพย� สุทธการ
63073010455 นางสาวเบญจวรรณ วันนา
63073010456 นางสาวฝนทิพย� สีสรรค�
63073010457 นางสาวพิชญ�สินี เดชพัฒนกุล
63073010458 นางสาวสิรภัทร คํายศ
63073010459 นางสาววนิดา สุขกล)า
63073010460 ว�าที่ร)อยตรีหญิงอัจฉราพร ย่ีเผต๊ิบ
63073010461 นางสาวมัลลิกา วิราทนา
63073010462 นางสาวกุลิสรา เพาะปลูก
63073010463 นางสาวเพ็ญพิมล บุญชู
63073010464 นางสาวฑิมพิกา จันทอุทัย
63073010465 นางสาวอัจฉราพร สุขเจริญ
63073010466 นางสาวลัดดาวรรณ ไชยชาติ
63073010467 นางสาวนันทกา เงินถา
63073010468 นางสาวช�อผกา พันตัน
63073010469 นายฉัตรมงคล ภุมรินทร�
63073010470 นางสาวกัลยาณี จิราธิวัฒนาณุกุล
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63073010471 นางสาวศิริลักษณ� สาเจริญ
63073010472 นางสาววรัญญา คํามูลมี
63073010473 นายเสฏฐวุฒิ วังบอน
63073010474 นางสาวสุภาวรรณ สํารวมจิตร
63073010475 นางสาวนิภาวรรณ โสมาบุตร
63073010476 นางสาวณภัทร ทองเกิดหลวง
63073010477 นางสาวณัฐริกา ทับเปรื่อง
63073010478 นางสาวศิริพร สุขสมบูรณ�
63073010479 นางสาวอุมาพร โสธร
63073010480 นางสาวนวลนภา สันตะกิจ
63073010481 นายกุลณัฐ ศรีเชียงสา
63073010482 นางสาวภณิดา วัชรนาคา
63073010483 นางสาวณัฐมน สีหะวงค�
63073010484 นางสาวรุจาภา พิมบึง
63073010485 นายบุรินทร�บุษย� คําโฮง
63073010486 นายจักรพันธ� นาคพุ�ม
63073010487 นางสาวกฤษณา เพียรภายลุน
63073010488 นางสาวธนกาญจน� สัทธศรี
63073010489 นายวิชากร เพ็ชรมา
63073010490 นางสาวสุธาทิพย� พ�วงเพียร
63073010491 นางสาวลภัสรดา เตชะอําไพ
63073010492 นายเจษฎา มีระหารนอก
63073010493 นายภัทรพล แกนยางหวาย
63073010494 นางสาวสิตา น)อยสกุล
63073010495 นางสาวบวรลักษณ� แพรสีดํา
63073010496 นางสาวสุพิชญา หม่ืนแก)ว
63073010497 นางสาวชนาพร สะเกศ
63073010498 นางสาวศิริพร เรืองโต
63073010499 นางสาวปGยาภรณ� คําวิชัย
63073010500 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ินอก
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63073010501 นางทิวากร ผาหอมสุข
63073010502 นายชนินทร แสนมณี
63073010503 นางสาวปานกนก ยานันท�
63073010504 นางสาวนลพรรณ มีเจริญ
63073010505 นางสาวอังคณา อินชํานาญ
63073010506 นางสาววชิราภรณ� ทันแสน
63073010507 นางสาวภัทรภรณ� พงษ�สวัสด์ิ
63073010508 นายภูดิศ อาจไธสง
63073010509 นางสาวพิมพ�นิภา ชุ�มใจ
63073010510 นายเฉลิมพงษ� พิลาภ
63073010511 นางสาวปานทิพย� ศิรอักษร
63073010512 นายธีรพงษ� สําราญจริง
63073010513 นางสาวเปมิกา เกล็ดประทุม
63073010514 นายวนัสร�บดี ภู�เพชร
63073010515 นางสาวปวีณา จันทะคุณ
63073010516 นางสาวชวนชม ผาสุข
63073010517 นายไตรภพ แก)วเมืองกลาง
63073010518 นางสาวธนารักษ� วงศ�ชัยยา
63073010519 นางสาวธิดาทิพย� เชื้อตาสี
63073010520 นายสัมฤทธ์ิ ขันประไพ
63073010521 นางสาวปุณยนุช หมวดเชียงคะ
63073010522 นายชนินทร� อิงศิโรรัตน�
63073010523 นางสาวลัดดา สาลี
63073010524 นายสุชิน ทับทิมทอง
63073010525 นางสาวทิตยา เนาวนิตย�
63073010526 นางสาวกิตติมา รักษาพันธ�
63073010527 นางสาวอัจฉรา อยู�โทน
63073010528 นางสาวเบญจรัตน� หอมแช�ม
63073010529 นายเกรียงไกร พรมแสน
63073010530 นายอิทธิ พูลเจริญ
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63073010531 นายชัยวัฒน� ปรีชากรรม
63073010532 นางสาวธนิดา เข็มทอง
63073010533 นางสาวธนาภรณ� ปานเจริญ
63073010534 นางสาววรรณกานต� ต)าวใจ
63073010535 นางสาวเกษสุดา คํามา
63073010536 นายโชติพงศ� ศรีวงษ�
63073010537 นางสาวดรุณี พาดี
63073010538 นางสาวเจนจิรา ข้ึนภูเขียว
63073010539 นางสาวกานต�กมล พรมจรรย�
63073010540 นางสาวธมลวรรณ เทพพรพิทักษ�
63073010541 นายอนุสรณ� เหลาคม
63073010542 นางสาวสุทธิตา กิจพิบูลย�
63073010543 นางสาวขวัญฤทัย บุญเลิศ
63073010544 นางสาวฉัตรฤดี ไตรราช
63073010545 นางสาวนิภาพรรณ โสรัสสะ
63073010546 นางสาวชลธิชา นันทะ
63073010547 นางสาวนภัสกร กานดา
63073010548 นางสาวดวงนภา แซ�ว)า
63073010549 นายเศรษฐพงศ� ประเสริฐวัฒนะ
63073010550 นางสาวมานา โรกุโต)
63073010551 นางสาวมัทธุรี ลคร
63073010552 นางสาวสันฐิตา ย้ิมเปfนสุข
63073010553 นางสาวช�อเพชร อัญชลี
63073010554 นางสาวศิริรัตน� ลีรัตน�
63073010555 นางสาวศศิธร ขวัญจิตร�
63073010556 นางสาวปEณณภรณ� เกิดช�วย
63073010557 นางสาววิภา ชาวงษ�
63073010558 นายวงศ�พิสุทธ์ิ ไชยมงคล
63073010559 ส.อ.ศานิต กาญจนะ
63073010560 นายอาทิตย� ภิญโญ
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63073010561 นางสาวภัททณนศ สิงห�งอย
63073010562 นางสาวสิริจิตร ผริตะโกมล
63073010563 นางสาวสิริพัฒน� สานเพ็ง
63073010564 นางสาวสุจารี จินดา
63073010565 นายจักรพัฒน� ศักด์ิเพชร
63073010566 นายอังคาร หาญจันทร�
63073010567 นางสาววณิชชา เกตุแก)วมณี
63073010568 นางสาวปภัทรา อาจจิต
63073010569 นายไพโรจน� งามสม
63073010570 นางสาวจิรชยา โอดรัมย�
63073010571 นางสาวอรวรรณ อ�วมทร
63073010572 นางสาวจิรัญญา ขัติยศ
63073010573 นางสาวณัฐณิชา เรืองจันทร�
63073010574 นางสาวชารียา มงคล
63073010575 นางสาวสิริลักษณ� บุตรตาน)อย
63073010576 นางสาวชลิดา ศรีหงษ�
63073010577 นางสาวพนิดา จันทร�รักษา
63073010578 นางสาวเกศทิพย� เทพบุตร
63073010579 นางสาวพิจิตรา วิชนี
63073010580 นางสาวอรัญญา จันทวฤทธ์ิ
63073010581 นางสาววารุณี ทุ�งทอง
63073010582 นายกิตติธัช วรหิรัญกิจ
63073010583 นางสาวถนอมสิน สุนทร
63073010584 นางพัชรินทร� ทองสุก
63073010585 นางสาวชลิตา ดาวลอย
63073010586 นางสาวดาราวรรณ อุดม
63073010587 นางสาวอาภัสรา หล�าสูงเนิน
63073010588 นางสาวสรญา แก)วสว�าง
63073010589 นางสาวมนัสพร แก)วม�วง
63073010590 นางสาวอังคณา อรัญใส
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63073010591 นางสาวสุภาวดี ฉัตรพิมาย
63073010592 นายปริชญ� พุ�Uมฝาง
63073010593 นางสาวดวงรัตน� ภักดีเกียรติวงศ�
63073010594 นางสาวสุดารัตน� แซ�เตียว
63073010595 นางสาวรุ�งทิวา เตือนจิตตน
63073010596 นางสาวปทุมวดี มากมี
63073010597 นางสาวผลินภัทร อภัยจิตร
63073010598 นางสาวจางคนางค� ขันติประเสริฐ
63073010599 นายพิชิตชัย มาบจะบก
63073010600 นางสาวนิภาพร บุษยากุล
63073010601 นางสาวจตุรพร คล)ายอุบล
63073010602 นางสาววารินี เจือน้ําหอม
63073010603 นางสาวพัชรา พลเย่ียม
63073010604 นางสาวสุทธิดา ศรีอุดม
63073010605 นางสาวพิมพ�ทิพย� ทิพย�บรรจง
63073010606 นางสาวปEทมา คําสาเลา
63073010607 นางสาวซูไนนะห� เบ็ญยูโซRะ
63073010608 นางสาวบุญนิสา ชุ�มพิมาย
63073010609 นางสาวจุฑามาศ แก)วปGง
63073010610 นางสาวมณีรัตน� สาเกษ
63073010611 นางสาวรัตนากร ใจสุข
63073010612 นายภัทรพงษ� แสนโท
63073010613 นางสาวอารีรัตน� มีข)าว
63073010614 นายสรวิทย� จ้ินย�อง
63073010615 นางสาวนิรชา ปCอมคํา
63073010616 นางสาวเมธินี แก�นมะสังข�
63073010617 นางสาวพิชญา วงษ�กลม
63073010618 นายธนัฐชัย น)อยกาญจนะ
63073010619 นายพัชระ เข็มดี
63073010620 นายอนุรักษ� บัวนาค
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63073010621 นางสาวดรัลพร กําปEOนทอง
63073010622 นางสาวภัสรากร ไชยมนตรี
63073010623 นางสาวศศิธร ภูพนาแสง
63073010624 นางสาวซาร�รา เจRะมามRะ
63073010625 นางสาวชลิตา สีมานอก
63073010626 นางสาวสาธิตา นรุตม�เพ่ิมสิน
63073010627 นางสาวอุทัย อ�อนภู�
63073010628 นางสาวภัทราพร รณรงค�
63073010629 นางสาวสริตา จ๊ินฮะ
63073010630 นางสาวกาญจนาพร โชติบุตร
63073010631 นางสาวสุพัตรา ผลวาด
63073010632 นางสาวณัฏฐวรินทร� วรินทร�เวช
63073010633 นายจารุวิทย� ประเสร็ฐสุวรรณ
63073010634 นายอรรถพงษ� เบิกประโคน
63073010635 นางสาวกาญจนา เดชชิต
63073010636 นางสาวฐิติมา บัวไข
63073010637 นายอานนท� โพธ์ิงาม
63073010638 นายสัญญา กรีสง�า
63073010639 นางเรณู เกษมราษฎร�
63073010640 นางสาวจิรัชายา กลับใหม�
63073010641 นายรักชาติ กิติวินิต
63073010642 นางสาวรักษ�สุดา เบ็ญจกล
63073010643 นางสาวกมลรัตน� วรรณชัย
63073010644 นางสาวจิราวรรณ คําเสียง
63073010645 นางสาวปGณฑิรา น้ําสด
63073010646 นายวีรวุฒิ มะสิงห�
63073010647 นางสาวปภัสรา โพธ์ิใต)
63073010648 นางสาวจันทิมา วงษ�ญาติ
63073010649 นางสาวสายชล นุดสมบัติ
63073010650 นางสาวเศวตาภรณ� มาเมืองปEก
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63073010651 นางสาววรรณิภา มานะดี
63073010652 นางสาวลดามาศ สุนทรานนท�
63073010653 นางสาวอัมพกา ศิริโภคขจร
63073010654 นางสาวกาบแก)ว ชลธารเสาวรส
63073010655 นางสาวพวงผกา หลวงลัด
63073010656 นางสาวกัญญารัตน� ภูนกยูง
63073010657 นางสาวณิชาภัทร ศูนย�จันทร�
63073010658 นางสาวมณีรัตน� บุบผามาลา
63073010659 นางสาวคณพร วิชัยศรี
63073010660 นางสาวพนิตตา เนื่องขจร
63073010661 นางสาวจอมขวัญ จันทร�แจ)ง
63073010662 นางสาวกฤติมา บุญเหลือ
63073010663 นายชิณภัทร� ภัคะมาน
63073010664 นางสาวนิสรา สะอาด
63073010665 นางสาวจริยา เกษมสุข
63073010666 นายราชพฤกษ� แสนทวีสุข
63073010667 นายอัษฎา อดิการกุล
63073010668 นายวีระพล พลกล)า
63073010669 นางสาวธัญลักษณ� ภักดีศรี
63073010670 นายกิตติกร วัฒนานุสิทธ์ิ
63073010671 นายรัตนโชติ พรสี่ภาค
63073010672 นางสาวสุนิสา เจตนา
63073010673 นางสาวปรางค�ทิพย� ทาบุราณ
63073010674 นางจิดาภา อัศสานึก
63073010675 นางสาววิชยาพร ศรีชุมพล
63073010676 นางสาวอรนง ฉายะไพสิฐพร
63073010677 นางสาวอิศราวรรณ เกล)ากลาง
63073010678 นายอภิรักษ� ฤทธ์ิแดง
63073010679 นางสาวกมลวรรณ จันทวงศ�
63073010680 นางสาวสิริประภา กลิ่นหอม
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63073010681 นางสาวขวัญพิชชา ฉวีวงศ�
63073010682 นายพิสิษฐ� ชัยวีรกุล
63073010683 นางสาววรรษมน สีเหลือง
63073010684 นางสาววารุณUี นามเมือง
63073010685 นางสาวกัลยรัตน� แซ�อุย
63073010686 นางสาวศิรินันท� บุญรักษา
63073010687 นางสาวสิรินทรา โลRะกาแก)ว
63073010688 นางผกาวลี ประโพธ์ิศรี
63073010689 นางสาวภาวนา อ�อนพานิช
63073010690 นางสาววรรณพร สุระเสียง
63073010691 นางสาวจารุวรรณ ดอนประทุม
63073010692 นายนนทวัฒน� จินดา
63073010693 นางสาวเขมิกา มณีรัตน�
63073010694 นายวรวุฒิ สุกรา
63073010695 นางสาวสาวิตรี ชุ�มฟอง
63073010696 นางสาวชัชฎาพร คงศุภรัฐกิจ
63073010697 นางสาวปุญญาพร ภูมิวรัตน�
63073010698 นายกฤตานนท� อินภูวา
63073010699 นางสาววรรณวิสา ช)างภู�
63073010700 นางสาวปวีณา วงสาโท
63073010701 นางสาวดารณี สมคิด
63073010702 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรรัตน�
63073010703 นางสาวภาริณี กันทะ
63073010704 นางวรรณภา เข)งนุเคราะห�
63073010705 ว�าที่ ร.ต. หญิงกนกอร คําผ�อง
63073010706 นางสาวจันทร�สุดา หงษาวงศ�
63073010707 นางสาวอุบลพรรณ กันธะเดช
63073010708 นางสาวกาญจนา ไชยสิทธ์ิ
63073010709 นางสาวณัฐพัชร ธนาไสย
63073010710 นางสาวเฟdOองลดา โพธ์ิสุข
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63073010711 ว�าที่ร.ต.หญิงพรพิมล แก)วผล
63073010712 นางสาวสุวนันท� สิงหะไชย
63073010713 นางสาวธิดารัตน� วงษ�สารสิน
63073010714 นางสาวศิริกัญญา กรอกกลาง
63073010715 นางสาวกาญจนาภา เกษสุวรรณ�
63073010716 นางสาวจีราวรรณ เผ�าทอง
63073010717 นายบุญฤทธ์ิ รักษาการ
63073010718 นางสาววิศรุตา ศรีสุข
63073010719 นางสาวเกศราภรณ� พุทธา
63073010720 นางสาวธัญรัตน� ธัญญานุกูล
63073010721 นางสาวจิรพรรณ แก)วประเสริฐ
63073010722 นางสาวพันธ�ทิพย� ภู�ตระกูลพัฒนา
63073010723 นางสาวขวัญฤทัย รามสูรย�
63073010724 นางสาวสุมินตรา ครุธเครือ
63073010725 นายนิพิฐพนธ� บุญคง
63073010726 นายวัชรินทร� เยาวเรศ
63073010727 นางสาวชยานี เหลืองอร�าม
63073010728 นางสาวสุวรรณา เกษมทรัพย�
63073010729 นางสาวสกุลรัตน� แดนดี
63073010730 นางสาวรมย�ธิรา บุสภาค
63073010731 นางสาวเมธาวี สักกะจง
63073010732 นางสาวธัญชนิท ขาวทุ�ง
63073010733 นางอภิญญา นิลโกศล มายทาเวฟ
63073010734 นางสาวเบญจลักษณ� ปEสเสนะ
63073010735 นายธราเทพ ภาชนะ
63073010736 นางสาวลัดดาวัลย� อ�อนศรี
63073010737 นางสาวจรรยา เสาวรส
63073010738 นางสาวอลิสา วงษ�สุวรรณ
63073010739 นางสาวนวพร อยู�ชูฉาย
63073010740 นางสาวเจนจรา ยุวดี
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63073010741 นายภุชงค� สกุลพาณิชเจริญ
63073010742 นายธีรพงศ� เชื้อพลบ
63073010743 นางสาวจงรัก พุฒโสม
63073010744 นายกฤษณพล เล็กมณี
63073010745 นางสาวสุชาวดี ถีถาวร
63073010746 นายฤทธิศักด์ิ วันทะยา
63073010747 นางสาวอานก มุ�งหาดี
63073010748 นางสาวสุธาทิพย� ชินวุฒิ
63073010749 นางสาวภาณุมาส แก�นภักดี
63073010750 นายศราวุธ เหลาแตว
63073010751 นายสุรศักด์ิ จันทร�ลา
63073010752 นางสาววิมุตธิตา จันทร�กล)า
63073010753 นางสาวณัฐมน ขาวเจริญ
63073010754 นางสาวพรพิมล โคตรภูเขียว
63073010755 นางสาวลลิตา วงศ�ทุมมา
63073010756 นางสาวนนท�ธิดา พิทักษ�คงตระกูล
63073010757 นางสาวสุจิตรา เพ่ิมมาผล
63073010758 นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
63073010759 นายณรงค�ชัย ปEวน)อย
63073010760 นางสาววาริสา จงเจริญ
63073010761 นายธนกฤต ทับพิลา
63073010762 นางสาวปGยะนุช ใหม�คามิ
63073010763 นายชวณัฐ ชลาชัย
63073010764 นางสาวดาราพร กุลดี
63073010765 นางสาวณัฐธิดา อร�ามสุวรรณ
63073010766 นายสุพศิน มาฆะโว
63073010767 นางสาวนัยทิพย� ดําดิน
63073010768 นายถนัดกิจ สว�างภพ
63073010769 นางสาววีรญา สีขาว
63073010770 นางสาวณัฐวดี หอมบุปผา
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63073010771 นายอนุชาติ ภาสกนธ�
63073010772 นายเฉลิมชัย ทระคําหาร
63073010773 นางสาวนฤพร ศิริเลข
63073010774 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณมา
63073010775 นางสาวนันทนา ฤกษ�เกษม
63073010776 นายพิชชานนท� นิลประยูร
63073010777 นางสาววลัยลักษณ� เกตุย)อย
63073010778 นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
63073010779 นางสาวสุลดา แย)มศักด์ิ
63073010780 นางสาวสมหญิง บุญคํา
63073010781 นายชลทิตย� นาลาด
63073010782 นายชัชนิกร ประเสริฐผล
63073010783 นางสาวปรียาพร บุ)งทอง
63073010784 นายพฤฒินันท� สุวรรณ�
63073010785 นายลิขิต สิมลี
63073010786 นางสาวบุษกร เครือสอน
63073010787 นางสาวพิมลรัตน� วงษ�ทับทิม
63073010788 นางสาวศิรินันท� ชูพันธุ�
63073010789 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทอง
63073010790 นายอมร รัตนเจริญ
63073010791 นายอาณา ปฐพีนารา
63073010792 นางสาวสินีพร วงษ�แปCน
63073010793 นายชูศักด์ิ วงษ�ชะอุ�ม
63073010794 นางสาวรัตติยาภรณ� มากเกิด
63073010795 นางสาวอุมาพร เข็มมา
63073010796 นางสาววนิดา พระสว�าง
63073010797 นางสาวอิสราภรณ� ลือพรม
63073010798 นางสาวปริษา กฤตกนกทวีสุข
63073010799 นางสาวรัตนาพร เนื่องจํานงค�
63073010800 นางสาวพิมพฤดา ขยันการ

หน)า 360 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010801 นางสาวนันทิชา อ�อนละมัย
63073010802 นางสาวบังอร โสภา
63073010803 นายจักรกฤษ เชื้อเงิน
63073010804 นางสาวสุภาพร จตุรภาค
63073010805 นางสาววศินี อาจรู)
63073010806 นายอภิชาติ บุญมี
63073010807 นางสาวเหมือนฝEน อ�อนวรรณะ
63073010808 นางสาววารุณี ศรีเจริญ
63073010809 นายเสถียร สุนสนาม
63073010810 นางสาวเบญจพร พลพงษ�
63073010811 นางสาวปวีณา คําถาวร
63073010812 นางสาวสุธีรา ทาอําไพ
63073010813 นางสาวกรกนก แจ�มอนงค�
63073010814 นางสาววิภารัตน� จันทสิทธ์ิ
63073010815 นายพลวัฒน� นามเมืองคุณ
63073010816 นายธนากรณ� จันทรประไพ
63073010817 นางสาวกชนิภา ห)วยใหญ�
63073010818 นางสาวสาวิตรี บาลเพชร
63073010819 นางสาวฉัตรฑริกา พันมา
63073010820 นายกฤติน เงิมสันเทียะ
63073010821 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณกนิษฐ�
63073010822 นายอภิชา คงเจริญฤทธ์ิ
63073010823 นางสาวศุทธินี วิเศษกุล
63073010824 นายพีรณัฐ นาคถาวร
63073010825 นายจตุพร ฐานะชาลา
63073010826 นางสาวปภาวี สุวัตธิกะ
63073010827 นางสาวกานต�พิชชา ลอยประโคน
63073010828 นายพศวัฒน� สิริสาร
63073010829 นางสาวกาญจนา ไกรเดช
63073010830 นางสาวสุชาดา นิพล

หน)า 361 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010831 นางสาวชนากานต� เสนคราม
63073010832 นางสาวขนิษฐา งามแสง
63073010833 นางสาวพัชรี บุตราวงษ�
63073010834 นางสาวสุภาวดี ขาวหนู
63073010835 นางสาวจุรารัตน� ธิมาไชย
63073010836 นายภาณุพงศ� ส�งกลิ่น
63073010837 นางสาวยุภารัตน� ใจดี
63073010838 นางสาววัลย�ลิกา พลนารีนพคุณ
63073010839 นายมนตรี ฮาดดา
63073010840 นางสาววรัณรัตน� กุมสติ
63073010841 นายวุฒิชัย แซ�อึ้ง
63073010842 นางสาวปวริศา แสงธนาภรณ�
63073010843 นางสาวณิชาภัทร ทองเกลี้ยง
63073010844 นางสาวจรรยารักษ� คงขวัญ
63073010845 นางสาวอาภาพร นามนา
63073010846 นายชัชวาล บังเกิดลาภ
63073010847 นายรัฐภูมิ เชื้อเงิน
63073010848 นายวรกร ทองประสาน
63073010849 นางสาวอัจฉรียา ฉันทกุล
63073010850 นางสาวพรพรรณ ธรรมวัตร
63073010851 นายวรพล อยู�บุญ
63073010852 นางสาวสุกัญญา ศรศรี
63073010853 นางสาวศศิธร กองวัน
63073010854 นางสาวธัญชนก บรรณสาร
63073010855 นายเอกอนันต� รุ�งศรี
63073010856 นายสุทธิกร อ�อนเปfง
63073010857 นายสิรวิชญ� ตนะทิพย�
63073010858 นายเกียรติศักด์ิ กุลวัฒน�
63073010859 นายศุภเสก เพียรธรรม
63073010860 นางสาวศิริวรรณ สังข�นวม

หน)า 362 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010861 นายเมธา ชุมแวงวาปB
63073010862 นางสาววาสนา พานิชเจริญ
63073010863 นางสาวสาวดี ศรีละออง
63073010864 นางสาววาสนา มากเอี่ยม
63073010865 นายธีรวุฒิ จันทวิไสย�
63073010866 นางสาวอุบลรัตน� ศรีเมือง
63073010867 นายชัยชาญ พิลึก
63073010868 นายณภัสส� จันทร�จรูญ
63073010869 นางสาวธิติพร คําอิ่น
63073010870 นายวสันต� ลําเเพน
63073010871 นางสาวธนวรรณ ภู�มะณี
63073010872 นายอนุพงษ� ทองเบ)า
63073010873 นางสาวสุปราณี พันธ�วิลัย
63073010874 นางสาวฐิติชญาน� อ�อนมา
63073010875 นางสาวชนาธิป โภชาดม
63073010876 นายนฤชิต นาอุดม
63073010877 นางสาวอุรุชา เจริญสุข
63073010878 นายพิชิต มโนธรรม
63073010879 นางสาวนพร เพชรดง
63073010880 ส.ต.วีรวิทย� ร�วมเจริญ
63073010881 นางสาวกัลยา มุ�งหมาย
63073010882 นางสาวนันท�นภัส ลายทอง
63073010883 นางสาวภาณิกา วงษ�แก)ว
63073010884 นายณัฐชา ไทยทรง
63073010885 นางสาวอภัสสร แก)วรัตน�
63073010886 นายภัทร ภู�ประเสริฐ
63073010887 นางสาวณัฏฐณิชา มะสีผา
63073010888 นางสาวเอื้อมพร จันทถิระ
63073010889 นายวิทวัฒน� กําเนิด
63073010890 นางสาวอริสรา จวรรณะ

หน)า 363 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010891 นางสาวพัชรา ล)วนดี
63073010892 นางสาวยุภาวรรณ ลึงลัด
63073010893 นางสาวปณิดา มหิสยา
63073010894 นางสาวสรินยา ท)าวอินทร�ตRะ
63073010895 นางสาวชนิกามาศ ชินบุตร
63073010896 นางสาวศิริอําไพ ชูใจหาญ
63073010897 นางสาวชฏาพร เย็นแย)ม
63073010898 นางสาววาสนา ช�วยชูกร
63073010899 นางสาวอัจฉรา เข่ือนเพชร
63073010900 นางสาวจันทรัตน� ลั่นอรุณเพชร
63073010901 นางสาวสุนิดา ปานเพชร
63073010902 นางสาวศิริพร พนาลี
63073010903 นางนิลาวัลย� นันทนิรันดร�
63073010904 นางสาวกชพร ตาแก)ว
63073010905 นางสาวสุวิมล พุฒิไชยจรรยา
63073010906 ว�าที่ร)อยตรีหญิงกมลวรรณ เขาหนองบัว
63073010907 นายสิทธิกร สินเก้ือกูล
63073010908 นายพชร ชนะชัย
63073010909 นายวรภัทร แสนสิบ
63073010910 นายกนกพล ทานรินทร�
63073010911 นางสาวธนาดุล สุทธิรัตน�
63073010912 นางสาวจิราพร กัณหสินวัฒนา
63073010913 นางสาวนวรัตน� จันทรี
63073010914 นางสาวนริสรา โชติประเดิม
63073010915 นางสาวนุสบา เวชบรรพต
63073010916 นายเลิศชาย เพ็งพยม
63073010917 นางสาวศิริยาพร หลวงพงษ�
63073010918 นายเสกสรร คําแสน
63073010919 นางสาวสุนารี งามวงค�
63073010920 นางสาวปนัดดา เหล�าวอ

หน)า 364 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010921 นางสาวสุจิตรา สุขสวัสด์ิ
63073010922 นางสาวนิราวรรณ สีมา
63073010923 นางสาวพัชรพร กาละพวก
63073010924 นางสาวเพ็ญจันทร� เพชรชื่น
63073010925 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
63073010926 นายนนทพัทธ� สันวงศ�
63073010927 นายพิริยะ เชิดชู
63073010928 นางสาวภัสสร งามสง�า
63073010929 นางสาวสุดารัตน� อาจเอื้อ
63073010930 นายธีระวัฒน� พานนนท�
63073010931 นางสาวจารุวรรณ กระทอง
63073010932 นางสาวสุภัสสรา หม่ืนไชยวงค�
63073010933 นางสาวประภาสิริ ประเวศชโยดม
63073010934 นายอิสมาแอ มะอะ
63073010935 นางสาวเบญจมาศ คํายวง
63073010936 นางสาวอาทิตยา ตรีโชติ
63073010937 นายกิตติวิUUUนท� คีรีมังคละ
63073010938 นางสาวพิมพ�นิภา วารนิช
63073010939 นายณัฐวัชต� เต็กมงคล
63073010940 นางสาวสุทธิดา ไพรวัฒนานุพันธ�
63073010941 นายรัชพล ผัดขัน
63073010942 นางสาวอารีรัตน� กัลยา
63073010943 นางสาวธัญญารัตน� ทองแก)ว
63073010944 นางสาววันดี ศิลาอาสน�
63073010945 นางสาวณัฎฐา แซ�ลี้
63073010946 นางสาวณัฏฐณิชา เลิศไกร
63073010947 นางสาวภัทรสุดา สนสี
63073010948 นายพีรพงศ� สุภคมงคลกุล
63073010949 นางสาวณิชชามณ เฉยฉิว
63073010950 นางสาวธัญชนก อภัยรัตน�

หน)า 365 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010951 นายศิวะ ตากาศ
63073010952 นางสาวธิดารัตน� วงษ�มณี
63073010953 นางสาววรรณวิภา สระลา
63073010954 นางสาวพิมพ�ขวัญ เอกกิตติวงษ�
63073010955 นางสาวรุ�งทิวา กุณาปGง
63073010956 นางสาวบุปผา พวงภู�
63073010957 นางสาวกฤษณา เกตุอินทร�
63073010958 นางสาวปนัดดา คําแปCน
63073010959 นายฤทธิชัย ชอบดี
63073010960 นางสาวจุฬารัตน� ทองจันทร�
63073010961 นางสาวภัทรวรินทร� อรุณสวัสด์ิ
63073010962 นางสาวสุดารัตน� สีสม
63073010963 นางสาวณัชเรศ หนูนุ�ม
63073010964 นางสาวนลินี อภัยกลาง
63073010965 นางสาวกมลพร ธุวะสิน
63073010966 นางสาวจินดา ขจัดทุกข�
63073010967 นางสาวกัญญารัตน� หงษ�ทอง
63073010968 นางสาวทิพย�สุดา ริยะตา
63073010969 นายทักษ�ดนัย พรหมเมศร�
63073010970 นางสาวนิภาพร เอี่ยมปาน
63073010971 นายวศิน แท�งทอง
63073010972 นางสาวชุติมณฑน� เที่ยงธรรม
63073010973 นางสาวบุญฑริกา ภิญโญ
63073010974 นางสาวเบญจมาศ ยวดทอง
63073010975 นายกิตติ กมลพันธ�
63073010976 นางสาวรัตนากร กิตติณรงค�กุล
63073010977 นางสาวแพรวนภา นีระพงษ�
63073010978 นายประณต ไชยศล
63073010979 นางสาวโศภิรัตน� เสริมสุข
63073010980 นางสาวจิราพร โภคสวัสด์ิ

หน)า 366 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073010981 นางสาวรัตนาภรณ� สังฆเภท
63073010982 นางสาวกาญจนาพร ขัดเขียว
63073010983 นางสาวพิมพ�ชนก วิจิตรขจี
63073010984 นายชวัลวิทย� พิทักษ�บุญญานนท�
63073010985 นางสาวนันทกา วันดี
63073010986 นางสาวประภาพร ปุSมสันเทียะ
63073010987 นายอภิสิทธ์ิ วรรณา
63073010988 นายปGยนัติ ประหยัดยา
63073010989 นางสาวอธิชา แสนสอาด
63073010990 นางสาวปGยะพร ประยูรหงษ�
63073010991 นายวุฒิภัทร ทองเทพ
63073010992 นางสาวสุพัชรี สุทธิบูรณ�
63073010993 นางสาวลักษมี สีหมากสุก
63073010994 นางสาวปGยภรณ� เฮงภู�เจริญ
63073010995 นายอาณัติ โพธ์ิสาจันทร�
63073010996 นางสาวสุจิณณา จันทร�แก)ว
63073010997 นางสาวศรินพร ตุ)ยศักดา
63073010998 นายวรภัทร อรุณประสิทธ์ิ
63073010999 นายกรวิสุทธ์ิ ไข�สุข
63073011000 นางสาวนารีนาท สุขล้ํา
63073011001 นายพิชXุตม� กลั่นวารี
63073011002 นางสาวชุดา เสือคง
63073011003 นางสาวสไบทอง สอนบุญทอง
63073011004 นางสาวอัญญาลักษณ� สุจะดา
63073011005 นายบุญฤทธ์ิ เพชรอ�อน
63073011006 นางสาวจิดาภา พัฒนโภครัตนา
63073011007 นางสาวสิริวรรณ บูชากุล
63073011008 นางสาวณัฐกานต� นิจําปา
63073011009 นายศรายุทธ หมู�หม่ืนศรี
63073011010 นางสาวสุวกุล บุญช�วยเหลือ

หน)า 367 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011011 นายปGยังกูร คําแก)ว
63073011012 นางสาวอัจฉราพร นนทะพันธ�
63073011013 นางสาววรรณวิภา ทองเหลือง
63073011014 นางสาวกมลชนก ดอนนะไชย
63073011015 นางสาวรวินท�นิภา คําสี
63073011016 นางสาวณิชาภัทร เรืองจันทร�
63073011017 นางสาวกัญติยา สงวนหงษ�
63073011018 นายวชิรา ผุยอ�อน
63073011019 นางสาวปวีณ�นุช เทพาศักด์ิ
63073011020 นางสาวศศิวิมล อาจหาญ
63073011021 นางสาวขนิษฐา เยียวรัมย�
63073011022 นางสาวอมรรัตน� เรืองบํารุง
63073011023 นางสาวรุ�งฤดี จันทร�ส�องแสง
63073011024 นายชินวัตร ร�วมเจริญ
63073011025 นางสาวนวลนภา มีผิว
63073011026 นายกฤษเมษา วัชรพินธ�
63073011027 นางสาวเสาวลักษณ� ปล)องใหม
63073011028 นายขจรศักด์ิ สังข�แสง
63073011029 นายเอกชัย นุสอ
63073011030 นางสาวธิดาชนก แสงโพลง
63073011031 นายณัฐวุฒิ สุภะวีระ
63073011032 นางสาวจันทนา แก)วชิณ
63073011033 นายธนานนท� สุขีลักษณ�
63073011034 นางสาวกชพร นิลสยาม
63073011035 นางสาวกิติยาพร วงศ�ประเสริฐ
63073011036 นางสาวเกษรินทร� แววเนตร
63073011037 นางสาวรักษิตา งามการะ
63073011038 นางสาวสุธารา ศิริบุญ
63073011039 นางสาวชลธารา ลิ้มประเสริฐ
63073011040 นางสาวชุติมา แสงอรุณ

หน)า 368 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011041 นายพิศุทธ์ิ ธีระดิษฐ�
63073011042 นางสาววรพา ชัยชนะ
63073011043 นางสาวสุภัสสร ฤทธ์ิธาร
63073011044 นางสาวณัฐกานต� เกียรติบุตร
63073011045 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพัชรินทร� วรกระโทก
63073011046 นายณพชร พลสวัสด์ิ
63073011047 นางสาวณิชมน พรหมารัตน�
63073011048 นายกษิดิศ สิทธิประเวช
63073011049 นายภูมิ สระทอง
63073011050 นายชินวัฒน� วงค�หนายโกฏ
63073011051 นางสาวปนัดดา สารแดง
63073011052 นางสาวพรพิมล แก)วนอก
63073011053 นายอดิศักด์ิ ปEญญาวงค�
63073011054 นางสาวภารวี วัฒนะตันทะ
63073011055 นายอนุรักษ� กาวงษ�
63073011056 นางสาวเยาว�นิตย� งามวงษ�
63073011057 นางสาวอัจฉราวรรณ โพธ์ิสุข
63073011058 นางสาวกรธิดา ลิปปานนท�
63073011059 นางสาวศิริรัตน� จันทร�อินทร�
63073011060 นายธนัชกิจ สุกันทา
63073011061 นายนฤนาท ปEญญา
63073011062 นางสาวกัลยา แก)วมะณี
63073011063 นายไชยสนธ์ิ นนทะบรรหาญ
63073011064 นางสาวเบญจมาศ บ�อพิUมาย
63073011065 นางสาวปวีณ�ธิดา เคหะธรรม
63073011066 นายอภิรักษ� แสงจริง
63073011067 นางสาวรสสุคนธ� ตระกูลดาบทอง
63073011068 นายศิวศักด์ิ รัศมีภัค
63073011069 นางสาวสมิตานัน แซ�ท�าย
63073011070 นางสาวศิริวรรณ ขังสันเทียะ

หน)า 369 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011071 นางสาวมัลลิกา บางทับ
63073011072 นางสาวอนงค�พร อารีกุล
63073011073 นางสาวกนิษฐา โปร�งจิตต�
63073011074 นายธนาคาร เขตสาคร
63073011075 นางสาวสุชานันท� จุลสราญพงษ�
63073011076 นางสาวเพ็ญประกาย อินทร�เหล�าใหญ�
63073011077 นางสาวอลิตา สระกํา
63073011078 นางสาวกัญญารัตน� สุวรรณไตรย�
63073011079 นางสาวสุนันท� เกิดโต
63073011080 นางสาวอัจฉรา บุญเกิด
63073011081 นางสาวสุนิษา ฉัตรรักษา
63073011082 นายไตยิบ นิลสกุล
63073011083 นางสาวสุพรรษา วิชพันธ�
63073011084 นางสาวจุฑามาศ จ�าจังหาญ
63073011085 นางสาวทิพากร ขวดแก)ว
63073011086 นางสาวสวรส อิ่มสมัย
63073011087 นางสาววาสนา ยาทองทิพย�
63073011088 นางสาวรัตติยา สิมศิริวัฒน�
63073011089 นายณัฐวุฒิ พุทธพฤกษ�
63073011090 นางสาวชณันตา พิทักษ�ศฤงคาร
63073011091 นางสาววนิดา ไชยสาร
63073011092 นายกีรพงษ� มานะพัฒนพงศ�
63073011093 นางสาวชนิษฐา ใช)ฮวดเจริญ
63073011094 นางสาวนภัสวรรณ นวบํารุงสวัสด์ิ
63073011095 นางสาวกรรณิการ� หนูทอง
63073011096 นางสาวสุนิษา เนียมเทศ
63073011097 นางสาววิภา สพประสงค�
63073011098 นางสาวสุนิสา หิงห)อยทอง
63073011099 นายพงษ�ดนัย อินทวงศ�
63073011100 นางสาวนิศากร เคนจําปา

หน)า 370 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011101 นางสาวอังคณา รอดร�วมบุญ
63073011102 นายกรกฎ ธงรบ
63073011103 นางสาวพรรณนารายณ� พุฒิ
63073011104 นางสาวณัชชา หลงหลุ�ม
63073011105 นางสาวดลญา วงค�หนายโกด
63073011106 นางสาวนลิตสา ฉายศิริ
63073011107 นางสาวพิชามญชุ� กลางจิต
63073011108 นายประเทือง เทพฝEiน
63073011109 นางสาวอัฉราพร อุดมรักษ�
63073011110 นายวรกานต� กรั่นดาวลอย
63073011111 นายบดินทร� ไชยโคตร
63073011112 นางสาวลัดดาวัลย� รอดวิเศษ
63073011113 นายปรียดิษฐ� เพ่ิมพูล
63073011114 นางสาวรสสุคนธ� แก)วพิภพ
63073011115 นางสาวคณิตา รักษาสัตย�
63073011116 นายอัศม�เดช บุตรอินทร�
63073011117 นางสาวนงคราญ ใจสมปาน
63073011118 นางกรภัทร เวชสิทธ์ิ
63073011119 นางสาวธัญลักษณ� ทองกร
63073011120 นางสาวอรดา พุทธรักษา
63073011121 นางสาวอารีย� อารีหมาน
63073011122 นางสาวกิตติยา เมฆสีเงิน
63073011123 นางสาวศุนิสา ใชยะคํา
63073011124 นางสาววรรณภา หาญอาษา
63073011125 นางสาวพลอยนภัส ชมรัตนสุวรรณ
63073011126 นางสาวสาวิตรี ดีอ�อน
63073011127 นายสมคิด สายบุญขันธ�
63073011128 นางสาวชุติมา ปEญจพลานุรักษ�
63073011129 นางสาวมณีวรรณ แสงกระจ�าง
63073011130 นางสาวจุรีรัตน� ผลเจริญ

หน)า 371 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011131 นางสาวกนกกาญจน� แสงไชย
63073011132 นางสาวชุติกาญจน� ขันชะลี
63073011133 นางสาวเบญจพร อํานวยเจริญชัย
63073011134 นางสาววนัชพร กุลเสน
63073011135 นางนัยน�ปพร เปBOยมระลึก
63073011136 นางสาวจิรประภา ปGนะถา
63073011137 นายชยากร สุวรรณอัมพร
63073011138 นายกิตติวินท� ม่ันวงศ�
63073011139 นายทวีพงษ� ต้ังตระกูล
63073011140 นางสาวกาญจนี อินตารักษา
63073011141 นางสาวสุรีวรรณ คําปCอง
63073011142 นางสาวทัดดาว สังเกตจิต
63073011143 นายจีราวัฒน� จิตรีเชาว�
63073011144 นางสาวสิราวรรณ นาดี
63073011145 นางสาวจันทรนิภา อนุพงษ�พันธุ�
63073011146 นางสาวอัจฉราภรณ� เขตคาม
63073011147 นางสาวชนิดาภา เส็งแสงทอง
63073011148 นางสาวสาลีวิว มีศรี
63073011149 นายณัฐพร ระวงษ�พันธ�
63073011150 นางสาวปาริมา เสาวรส
63073011151 นางสาวณภัทร กาญจนะอังกูร
63073011152 นางสาวจิตรฤดี ศรีพลลา
63073011153 นางสาวสาลินีย� ธีรเนตร
63073011154 นายวรพันธ� ด)วงเปรม
63073011155 นายศราวุฒิ บุตรดี
63073011156 นายอานันท� บุญก�อ
63073011157 นางชุติมา อาจวงศ�
63073011158 นางสาวกชกร เอราวรรณ
63073011159 นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา
63073011160 นางสาวนันทพร แซ�เซียว

หน)า 372 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011161 นายศุภสวัสด์ิ เสตพันธ�
63073011162 นางสาวพฤศจี เพ็งนิล
63073011163 นางสาวชิดชนก ธีรพระบาง
63073011164 นางสาวปารตรี บุญศร
63073011165 นายกรัณฑพงศ� แจ�มแจ)ง
63073011166 นายภูเมธ ระวีวงศ�
63073011167 นางสาวเพียงรวี พิทยาวิริยะพันธ�
63073011168 นางสาวน้ําฝน นนทวงค�
63073011169 นางสาวกัลยาณี ตุ)มเพ็ชร�
63073011170 นายวัชรวิทย� ทองพัฒนา
63073011171 นายพิสิษฐ� พรมสามพราน
63073011172 นางสาวศุภวรรณ กองกูต
63073011173 นางสาวกรพรรณ กุศลวงษ�
63073011174 นางสาวศิริวรรณ เมฆอิ่ม
63073011175 นางสาวศุภนิดา เผือกทองคํา
63073011176 นางสาวกาญจนา พิศวง
63073011177 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพิชญาภา พัฒนธาดาสกุล
63073011178 นางสาวณัฎฐวิกา วงเวียน
63073011179 นายกิตติโชติ ยานะชัย
63073011180 นางสาวปายย� รัศมีดารา
63073011181 นางสาวสุพัตรา แสนเขียว
63073011182 นางสาวสุวัจนี เข)าเมือง
63073011183 ว�าที่ร)อยตรีหญิงวิภาวรรณ โพธ์ิแก)ว
63073011184 นางสาวกฤติภรณ� โกยทรัพย�
63073011185 นายพิเชษฐ� จําเริญวุฒิกุล
63073011186 นายธีระธัญ เสริมการดี
63073011187 นางสาวกมลทิพย� แซ�เอี๊ย
63073011188 นางสาวจิรพรรณ พูลศิลปP
63073011189 นางสาวภุมรินทร� หนูจีนเส)ง
63073011190 นายวุฒิชัย แสนพิลุม

หน)า 373 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011191 นางสาวจิราภรณ� สําราญใจ
63073011192 นายอติพล แซ�คู
63073011193 นายเดชาธร ฉะอ)อนศรี
63073011194 นางสาววริศราภรณ� ทับเงิน
63073011195 นางสาวชลดา สุขทัศน�
63073011196 นางสาวสุภารี ราติกา
63073011197 นางสาวสวรส ทัศนีย�
63073011198 นางสาวสายฝน ทัพพิลา
63073011199 นายไพฑูรย� ศิริ
63073011200 นางสาวช�อลดา เฉียวกุล
63073011201 นางสาวสุปรียา แก)วลอย
63073011202 นายเฉลิม แก)วศรีจันทร�
63073011203 ว�าที่ ร.ต.อภิชาติ สร)อยศรี
63073011204 นางสาวเกวลี พันธ�ศรี
63073011205 นางสาวบงกช จิระสถิตย�ถาวร
63073011206 นางสาวปณิตตรา ผดุงสวัสด์ิ
63073011207 นางสาวพัชรินทร� เจริญวงศ�
63073011208 นางสาวทิพย�ยากร นราศร
63073011209 นางสาววรรณพร กุญชะโมรินทร�
63073011210 นางสาวนภารัตน� รุ�งรัตนาอุบล
63073011211 นางสาวปนัดดา อักษราชูปถัมฐ�
63073011212 นายสมศักด์ิ จิตรสมัคร
63073011213 นางสาวเมวีญา วรเกิด
63073011214 นางสาวขวัญกมล โตพ�วง
63073011215 นายพงศ�สิริ ชาวสวน
63073011216 นางสาวอนุสรา คงทน
63073011217 นางสาวดาราทิพย� นวลละออง
63073011218 นางสาวชุติกาญจน� จิตอินทร�
63073011219 นางสาวนันทิกานต� ชัยบุรี
63073011220 นายครรชิต สุริยะ

หน)า 374 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011221 นางสาวปาริฉัตร แซงดาว
63073011222 นางสาวกมลชนก ผลโพธ์ิ
63073011223 นางสาวไพรัตน� เครืออนันต�
63073011224 นางสาวปฑันทิญา จินดาเสวก
63073011225 นายรัฐธษิต บางนาค
63073011226 นายณัฐพล นันทเสนีย�
63073011227 นายคมกริบ สินสมบัติ
63073011228 นายพงศกร ชัยทอง
63073011229 นางสาวกันต�กนิษฐ� ชลสีมัธยา
63073011230 ว�าที่ร)อยตรีเกียรติศักด์ิ ผิวแดง
63073011231 นายกฤษฎ์ิธนทัต ท)าวม�วง
63073011232 นายชนวัฒน� ประไพ
63073011233 นายศักด์ิชัย ปรีชานุวัฒน�
63073011234 นางสาวกัญปภาณณัฏฐ� มากอินทร�
63073011235 นายอิทธิชัย เนียนทะศาสตร�
63073011236 นางสาวพิชชาพร ศิริรุ�งโรจน�ย่ิง
63073011237 นางสาวจิตรานุช มีพรม
63073011238 นางสาวรัตนา ปEญญา
63073011239 นางสาวอรพรรณ กอผจญ
63073011240 นางสาวพรพิศ ศรีชัยวงศ�
63073011241 นางสาวไพลิน สุวรรณขาว
63073011242 นายธีรพันธ� บริบูรณ�
63073011243 นายพรเทพ อาจวารินทร�
63073011244 นางธาราวดี แสงเจริญ
63073011245 นางสาวอาภรณ� พัสดร
63073011246 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ศรีสวัสด์ิ
63073011247 นางปริฉัตร เสนาทอง
63073011248 นายขจรศักด์ิ คงแปCน
63073011249 นางสาวรัตนา คล)ายแดง
63073011250 นางสาวหฤทัย ตองอ�อน

หน)า 375 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011251 นางสาวเบญจรัศมี บุญจุ)ย
63073011252 นางสาวชุติมา นนเลาพล
63073011253 นายปพล อุ�นถ่ิน
63073011254 นางสาวอัญชลี ปEทมรางกูล
63073011255 นายณัฐวุฒิ ปลูกเนียม
63073011256 นายอาราดินทร� นามพรหม
63073011257 นายวรรธนัย โอฬารวณิช
63073011258 นางศรัณรัชต� คงคาวารี
63073011259 นางสาวรุ)งดาว เขียวงาม
63073011260 นางสาวจิรนันท� ศิริเกตุ
63073011261 นางสาวทัศณีวรรณ จันทะคุณ
63073011262 นางสาวพัชรินทร� ดวงตา
63073011263 นางสาวนัทธมน วิสุทธิแพทย�
63073011264 นางสาวพรนัชชา เจียมโฆสิต
63073011265 นางสาวพิณลดา จันทร�อุบล
63073011266 นางสาวอินทิรา ทาคํา
63073011267 นางสาวปรียานุช ไพรบึง
63073011268 นางสาวมยุรี เกิดสิน
63073011269 นางสาวดวงพร สุตราม
63073011270 นางสาวปนัดดา สมสุข
63073011271 นางสาวชนิกานต� นิ่มเสนาะ
63073011272 นางสาวนันท�นภัส ขจัดกลาง
63073011273 นางสาวนฤมล เนินชัยสงค�
63073011274 นางสาวพัชรี อุดมศิลปP
63073011275 นายภาณุวิชญ� สมตน
63073011276 นางสาวพอใจ กรวยทอง
63073011277 นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
63073011278 นางสาวพัชรมณฑ� สรรธนสมบัติ
63073011279 นางสาวสุริวรรณ อ�อนกะตา
63073011280 นายโอภาส แตงเลี่ยน
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63073011281 นางสาวณอรรัชช� ศุกระศร
63073011282 นายณภัทร วีระเดชะ
63073011283 นางสาวประภาภัช คงสําราญ
63073011284 นางสาวภรรษนรรณ สีชมพู
63073011285 นางสาวนุชนถา โอภาชาติ
63073011286 นางสาวรัตนาภรณ� ถ่ินวิมล
63073011287 นายศราวุธ แสดขุนทด
63073011288 นายพชระ นิลทวิก
63073011289 นางสาวสุปรียา วิจิตรไพโรจน�
63073011290 นางสาวเมธิรารัตน� รุ�งเรืองนุกุลกิจ
63073011291 นายนพพล เฉิดฉาย
63073011292 นายณัฐวุฒิ ภู�ระหงษ�
63073011293 นางสาวสาวิตรี กอไธสง
63073011294 นายปกรณ� อ)วนละมัย
63073011295 นางสาวทิพย�ทอง วงษ�ศรีแก)ว
63073011296 นางสาวพรทิพย� อินาวัง
63073011297 นางสาวพรรณนิภา เจริญตา
63073011298 นางสาวบุณยานุช วงค�ขัน
63073011299 นางสาวตกานตา พ่ึงดิน
63073011300 นางสาวกัลยกร เอียดการ
63073011301 นายพิเชษฐ ทิมทอง
63073011302 นางสาวกรรัมภา เกตุทองแถม
63073011303 นางสมคิด เจริญวงศ�
63073011304 นางสาวพรรษชล ทิทํา
63073011305 นางสาวประกายดาว ดีน)อย
63073011306 นายนภัทร�ดนัย ทองสุข
63073011307 นางสาวสุวนันท� แปCนกลาง
63073011308 นางสาวฐิตารีย� กอแก)วบริสุทธ์ิ
63073011309 นายธนัท ประสาททอง
63073011310 นางสาวมินตรา กองสินธุ�
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63073011311 นางสาวปุญญาณัฐ สาระพากร
63073011312 นายพีระพงษ� ทองศาสตร�
63073011313 นางสาวชาลี นาวีภาพ
63073011314 นายกิตติศักด์ิ ถนัดกิจ
63073011315 นางสาวกัญญารัตน� พูนโต
63073011316 ส.ต.ต.กิตติวัฒน� เพ็ชรพิจิตร
63073011317 นางสาวนนทพร สีสุโธ
63073011318 นายธนวัฒน� เล็กพันธ�
63073011319 นางสาวเนตรชนก บุญศรี
63073011320 นางสาววรัชยา พรหมศิริ
63073011321 นางสาวยุทธพร ดวงจินดา
63073011322 นางสาวอรทัย พุทธา
63073011323 นายนฤพนธ� กายจนวันทา
63073011324 นางสาวรัชญา ภัคะมาน
63073011325 นายพีระวัฒน� โชติกนกรัตน�
63073011326 นางสาวศิริลักษณ� สาลียงพวย
63073011327 นางสาวสุภาวรรณ น้ํารอบ
63073011328 นายณภัทร กรณวงค�
63073011329 นางสาวดวงทิพย� จินะกาศ
63073011330 นายฤทธิเกียรติ แก�นมณี
63073011331 นางสาวกรกนก พิมพ�ทอง
63073011332 นายทวีศักด์ิ จิรัฎฐิติกาล
63073011333 นางสาวอัญชิสา คงย่ิง
63073011334 นายสุรสิทธ์ิ คํามณี
63073011335 นางสาวธนิษฐา หวิงปEด
63073011336 นายศรุต วงเวียนทอง
63073011337 นางสาวสุพัทรา เจริญอาจ
63073011338 นายธานุวัจน� ขันเงิน
63073011339 นายกิตติยพงษ� พรมแปCน
63073011340 นางสาวมัตติกา สดุดี
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63073011341 นางสาวอริสรา แจ�มฉาย
63073011342 นางสาววราภรณ� ชมจันทึก
63073011343 นายพันธกานต� กอวิราช
63073011344 นางสาวเบญญทิพย� รอดเรือง
63073011345 นายศุภชัย รอดรักษา
63073011346 นางสาวพรพิมล ดีแดง
63073011347 นางสาวอภิสรา เนติยันต�
63073011348 นางสาวปฏิญญา ประภาโต
63073011349 นางสาวณัฐชญา ฉวีรัมย�
63073011350 นางสาวธารารัตน� ประพันธ�
63073011351 นางสาวรุจิภา เหมืองทอง
63073011352 นางสาวสาลิกา วงษ�ไพศาล
63073011353 นางสาวปาวีณา ศรีงาม
63073011354 นางสาววราภรณ� สุภเดช
63073011355 นางสาวธนกมล มงคลศรีนิยม
63073011356 นางสาวเบญจวรรณ สิมพงษ�
63073011357 นางสาวสุจิตรา ชาลีนิวัฒน�
63073011358 นางนฤมล วุฒิวิชญานันต�
63073011359 นางสาวดาราวรรณ คําจันดี
63073011360 นายมงคล จินดาวราภา
63073011361 นายวชิรภัทร ชัยสุริยา
63073011362 นางสาวสุกัญญา ธนะสุข
63073011363 นางสาวสุภาวดี สมมุ�ง
63073011364 นางสาวศิริรัตน� กําลัง
63073011365 นายนําพล เมมาลี
63073011366 นางสาวนริศรา น)อยนาค
63073011367 นายวสุ โชติช�วง
63073011368 นายสุนิตย� พรมวิจิตร
63073011369 นางสาวสิวาลัย บุญนํากิจวรกุล
63073011370 นางสาวเสาวลักษณ� ด�านระงับ
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63073011371 นางสาวชมพูนุช คูหาทอง
63073011372 นายวรรธนะ เฮียงเสถียร
63073011373 นางสาวสมฤทัย โสมทอง
63073011374 นางสาวนภาพงษ� นันเสนา
63073011375 นางสาวอัญชลี สุมะโน
63073011376 นางสาวรัตนาภรณ� ทองอื้อ
63073011377 นางสาวปาริชาติ นัยเนตร
63073011378 นางสาววรรณภา ขุนทอง
63073011379 นางสาวผกามาศ กอเซาะ
63073011380 นายภาณุพงศ� พรมหม่ืนไวย�
63073011381 นางสาวสกาย รัตนผล
63073011382 นายนพดล เพ็ญวิจิตร
63073011383 นางสาวณัฐกาญจน� ทัศนเจริญวงศ�
63073011384 นางสาววณิดา พนมโชติ
63073011385 นางสาวกษพร ใหมอ�อน
63073011386 นางสาวกมลลักษณ� ลมอ�อน
63073011387 นางสาวอมรรัตน� คํามุงคุณ
63073011388 นายชัชชญ ดนตรี
63073011389 นางสาวสุธีรา วรคันทักษ�
63073011390 นายรัฐพล มีจ่ัน
63073011391 นายวีระนัฐ ภักดียุทธ�
63073011392 นางสาวสโรชา จวนจันทร�เพ็ญ
63073011393 นางสาวกมลวรรณ ศรีทองคํา
63073011394 นายธงทอง เพ่ิมมงคล
63073011395 นางสาวชฎาภรณ� จันทร�เกิด
63073011396 นางสาวภัทราวรินทร� เต้ียงสูงเนิน
63073011397 นางสาวรัชนีภรณ� ขันพลกรัง
63073011398 นายประสิทธ์ิ สาคะรังค�
63073011399 ว�าที่ร)อยตรีกฤตยชญ� จีระประดิษฐ�
63073011400 นางสาวอมรา มาตยาคุณ
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63073011401 นางสาวสุดารัตน� กลยนีย�
63073011402 นางสาวไพลิน อุปนันท�
63073011403 นางสาวภัฎฏินี คงประดิษฐ�
63073011404 นางสาววงศ�ชนก สืบยุบล
63073011405 นางสาววิภักษร วิไลทรัพย�
63073011406 นางสาวอังศดา บรรพต
63073011407 นางสาวปEณฑารีย� เหล็งนุ)ย
63073011408 นางสาวกนกวรรณ ดรหม่ัน
63073011409 นายจาตุรงค� สมเกียรติ
63073011410 นางสาวถิราภรณ� ขันเชียง
63073011411 นายนพนันท� วรรณพงษ�
63073011412 นายภคนนท� อินทกาญจน�
63073011413 นางสาวทอฝEน ฉายมงคล
63073011414 นางสาวอรุณรัตน� อินกลับ
63073011415 นางสาวธนาอัญ เบ็ญพาด
63073011416 นางสาวอริสา เทียนขาว
63073011417 นายธราดล คงเสมา
63073011418 นางสาวมธุรดา ไชยศร
63073011419 นางสาวธัญญา ทิราพงษ�
63073011420 นายสดายุ ชูช�วย
63073011421 นายนาวี วังหิน
63073011422 นางสาวจิราพร ผลจันทร�
63073011423 นางสาวกนิษฐา โพธ์ิศรีนาค
63073011424 นางสาวปวีณ�ริศา ธีรโฆษิตพงศ�
63073011425 นางสาวรักษิณา ชาคําสัย
63073011426 นายอภิวัฒน� แก�นจําปา
63073011427 นางสาวธฤษวรรณ ทามาฤทธ์ิ
63073011428 นายเอกภพ จิตสดศรี
63073011429 นางสาวมะลิวัลย� ชํานาญดี
63073011430 นางสาวสิริรัตน� ศรีจันทร�
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63073011431 นายกมลเกียรติ แสงปEญญา
63073011432 นายศิววิทย� บุรพกรณ�
63073011433 นายเตชิต อัครถิรโภคิณ
63073011434 นายวินัย รูปดี
63073011435 นางสาวสุพิชญา แก)วกล่ํา
63073011436 นายธวัชชัย สนธนวัฒน�
63073011437 นางสาววัลภา พิมพ�เทพ
63073011438 นางสาวศันสนีย� ไชยแสง
63073011439 นายวุฒิพงศ� เงางาม
63073011440 นางสาวกาญจนา สิริสุข
63073011441 นายธนพงษ� สุขประมูล
63073011442 นางสาวกชพรรณ ทุมพะลา
63073011443 นางสาวณัฐชญา ชูนวน
63073011444 นางสาวมนพัทธ� สัจจาสัย
63073011445 นายพัชรพล คงภักดี
63073011446 นางสาวนพรัตน� สุดอารมย�
63073011447 นางสาวตรีประดับ เทียมศิลปชัย
63073011448 นางสาวนพนิต ถนอมชาติ
63073011449 นางสาวผจงรักษ� ไกรงาม
63073011450 นางสาวจิรัฐติกาล แซ�ซ้ือ
63073011451 นายสุทัศน� เล็บวงศ�
63073011452 นายยุทธพงศ� ทามาต
63073011453 นางสาววรินทร�ธร เเสงเพชร
63073011454 นางสุดารัตน� ผดุงกิจ
63073011455 นายปฐมพงษ� อินธิเดช
63073011456 นางสาวอนุธิดา สุขรัตน�
63073011457 นางสาวอัคกชญา รัตนวิจิตร
63073011458 นางสาวภคมน สรวลสันต�
63073011459 นางสาวกัญญาณัฐ พูลเพ่ิม
63073011460 นายตรินทร� เรืองจรูญ
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63073011461 นางสาวรุ�งรัตน� แวววับ
63073011462 นางสาวณัฐฐา อุดม
63073011463 นางสาวนันทวดี อยู�เรือง
63073011464 นางสาวภัค บุญอินทร�
63073011465 นางสาวเนตรนภา วงศรีรักษ�
63073011466 นางสาวพนิดา นวลจันทร�
63073011467 นายวรพงศ� บุตรสี
63073011468 นายคุณากร สืบอ)าย
63073011469 นายปุณณพัฒน� วชิรมงคลพันธ�
63073011470 นางสาวธัญพัฒน� กล�อมเกลี้ยง
63073011471 นายจีรภัทร� สายโสภา
63073011472 นางสาววิลาวรรณ คชรินทร�
63073011473 นางสาวฐิติมา ชะม)าย
63073011474 นางสาวภาพตะวัน คงชาตรี
63073011475 นายเอกพงศ� เพาะกลาง
63073011476 นางสาวกฤษณา พ�วงพูล
63073011477 นางสาวธณัญชณ งามวัฒนากุล
63073011478 นางสาวเบญญาภา ชัยลังกา
63073011479 นายจารุวัฒน� เพ็ชรรัตน�
63073011480 นายธนพล ศรีทองน)อย
63073011481 นางสาวชฎารัตน� แซ�อุย
63073011482 นางสาววัชรพรรณ จันทนา
63073011483 นางสาวจันทร�จิรา อุดมผล
63073011484 นายปวเรศ โหม�งสูงเนิน
63073011485 นายจิระพงศ� พลอยนิล
63073011486 นางสาวลักขณา เจริญวัย
63073011487 นายธนภัทร� ศรีสกุลเมฆี
63073011488 นางสาวณิชกมล กุลนาม
63073011489 นางสาวฐิติกมล คําหล�อ
63073011490 นายอธิคม ตRะวิชัย
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63073011491 นางสาวอภิชญา ประกอบกิจ
63073011492 นายวราวุธ ประยุทเต
63073011493 นางสาวพิมพ�ชนก บางเหลือง
63073011494 นางสาวแสงจันทร� จันทะวงษ�
63073011495 นายปภาวิน สุขมนต�
63073011496 นายจักรพันธ� แก)วเกิด
63073011497 นายภานุพัฒน� อัมพรมหา
63073011498 นางสาวธนวรรณ สุขประเสริฐ
63073011499 นายชัยวัฒน� เอี่ยมรัมย�
63073011500 นางสาวณัฏฐา สินธุรัตน�
63073011501 นางสาวกัลยรัตน� สิงห�ทอง
63073011502 นางสาวธัญญาลักษณ� เครือวัลย�
63073011503 นายอรรถพล โพธา
63073011504 นางสาวอิสริยา ปานมี
63073011505 นางสาวเจนจิรา ฤทธิสิทธ์ิ
63073011506 นางสาวอังค�วรา กางรัมย�
63073011507 นางสาวสรินธร สนศรี
63073011508 นายวงศกร ชัยโย
63073011509 นางสาวสุรศรี คงอยู�
63073011510 นางสาวโชติกา ทิพยโสธร
63073011511 นางสาวคณาภรณ� เสวิกุล
63073011512 นางสาวกนกทิพย� รัตนวงษ�
63073011513 นางสาวอนัญญา พูลชนะ
63073011514 นางสาวพิชาฎา เชิดชู
63073011515 นางสาวสุรีรัตน� อานุภาพอําไพ
63073011516 นางสาวสุกัญญา บุรุษภักดี
63073011517 นายชัชวาล คูณทอง
63073011518 นางสาวจิตรา เมืองสุข
63073011519 นางสาวเวลลินี จักสาร
63073011520 นางสาวศิริลักษณ� สมัครพันธ�
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63073011521 นางสาววิภาทิพย� ศรีประสิทธ์ิ
63073011522 นางสาวจณิสตา เกษรักษา
63073011523 นายมงคล แปCนบูชา
63073011524 นายอุทัย เฉลิมไชย
63073011525 นางสาววันทนา สุทธิสิน
63073011526 นางสาวชุติกาญจน� ทะวะลี
63073011527 นางสาวปรียาพร คําแก)ว
63073011528 นางสาวเกวริน สายบุตร
63073011529 นางสาวเกวรินทร� นิติกรณ�
63073011530 นางสาวณัฐยา เทพสาร
63073011531 นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นบํารุง
63073011532 นางสาวศิรประภา เทศเภา
63073011533 นางสาวปุณณ�ริดา สืบแสน
63073011534 นางสาวณัฐชยา กิจพจนีย�
63073011535 นายปริวัตร เทพิน
63073011536 นายสมรัก มากมี
63073011537 นางจิดาภา ทิมอยู�
63073011538 นางสาวทอฝEน กุลวงค�
63073011539 นางสาวจิตติพร อ�อนทอง
63073011540 นางสาวกมลวรรณ สุทธิสถิตย�
63073011541 นางสาวนิจวรีย� ธํารงกิตติกุล
63073011542 นายพีระพงษ� วงษ�แย)ม
63073011543 นางสาวศุภานัน พรหมลิ
63073011544 นางสาวสุพรรษา เกษถนอม
63073011545 นางสาวศิรดา เผือกเจียม
63073011546 นางสาวอภัสรา นิลพรมมา
63073011547 นางสาวนิศากร สุขโพธ์ิ
63073011548 นางสาวอรพรรณ ผุดผ�อง
63073011549 นางสาววิมล คนไว
63073011550 นายชัย วันศร
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63073011551 นางสาวภุมรินทร� มอบโคสุวรรณ
63073011552 นายมนัส สายชุ�มดี
63073011553 นางสาวอนัญญา มหายศนันท�
63073011554 นางสาวชนิดา พันธุ�ศิลปP
63073011555 นางสาวบุญยกาญจน� บรรทัดเรียน
63073011556 นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล
63073011557 นายจตุพล จันไพร
63073011558 นายประจักร เวฬุรัตนะ
63073011559 นางสาวจุฑามาส สิมาจารย�
63073011560 นางสาวประภาไพ ปรวกพรมมา
63073011561 นายวรจักร บุญธนาธิรัตน�
63073011562 นางสาวณัฐชนันท� หอมปCอง
63073011563 นายชัชวาล ชินชาคํา
63073011564 นายกฤษฎา ซอนจําปา
63073011565 นางสาวกนกวรรณ โนนทิง
63073011566 นางสาวสุนิสา พงศ�สุข
63073011567 นายศุภมิตร วงศ�สูง
63073011568 นายเจษฎา เมืองซ)าย
63073011569 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองสายใหญ�
63073011570 นางสาวธัญญลักษณ� ใจหาญ
63073011571 นางสาวนันทกานต� วินประโคน
63073011572 นางสาวประภาสิริ เกิดเขาทะลุ
63073011573 นางสาวสุธิดา จิเหิบ
63073011574 นายธนพนธ� เพ็ชร�ดวงจันทร�
63073011575 นายศุภชัย สมัครสมาน
63073011576 นางสาวพรพิมล บุระพวง
63073011577 นางสาวมัทวันต� ทิพย�รัตน�
63073011578 นางสาวนพมาศ เฑียรฆโรจน�
63073011579 นายพัชรพงศ� พูลสุข
63073011580 นางสาวอลิษา ชื่นดี
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63073011581 นางสาวนรากรณ� ศรีมา
63073011582 นางสาวสุปาณี สิทธิพันธ�
63073011583 นางสาวอาทิตยา แสนอุบล
63073011584 นางสาวจิรันธนินทร� จรูญพรมงคล
63073011585 นางสาวศิริพร ย้ิมวาย
63073011586 นางสาวพิมลพร พุทธิมา
63073011587 นายธัชพล สีทัดแอ
63073011588 นางสาวกฤตยาณี เพ�งพิศ
63073011589 นางสาวอาทิตยา ดีประเสริฐ
63073011590 นางสาวเนตรนภา สุทธิประภา
63073011591 นายเอกภพ กระจ�าง
63073011592 นายศุภกร ใจเรือน
63073011593 นายธนพล ใจกล)ารวีกิตต์ิ
63073011594 นางสาวสุภรานันท� หงส�วิไล
63073011595 นางสาวธนพร ขาววงษ�
63073011596 นางสาวสุทธิดา ถัดหลาย
63073011597 นายก)องศักด์ิเา พรหมสุทธ์ิ
63073011598 นางสาวสุดารักษ� สุวรรณธาดา
63073011599 นางสาวพัทธนันท� ลิ้มประเสริฐ
63073011600 นายธีรภูมิ ใสสอาด
63073011601 นายทยากร ปาริมา
63073011602 นางสาวอัญชนา ขวัญนู
63073011603 นางสาวศิริรัตน� สืบบุญ
63073011604 นางสาวพัชราภรณ� เงาะหวาน
63073011605 นางสาวจุฑาภรณ� ปุนนะลา
63073011606 นางสาวเพ็ญพร สีหัวโทน
63073011607 นางสาวอมรรัตน� ดวงใหญ�
63073011608 นายธนบูรณ� ประกอบการดี
63073011609 นางสาวศราวดี แย)มงาม
63073011610 นายมนัส แก)วไชยะ
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63073011611 นางสาวสุภาวดี เกิดปEiน
63073011612 นายองอาจ ดังก)อง
63073011613 นางสาวเจนจิรา เที่ยงตรงดี
63073011614 นายประดิพัทธ� ยุชิ
63073011615 นางสาวญาดา ดุมเหล็ก
63073011616 นางสาวมานิตา แก)วละออ
63073011617 นายยุทธนา ดาศรี
63073011618 นางสาวฐิติญากร เชยานนท�
63073011619 นางสาวสโรชา นุประโคน
63073011620 นางศันสนีย� เสือศิริ
63073011621 นางสาวสุดา ไพราม
63073011622 นางสาวอินทิรา มีธรรม
63073011623 นายวรานนท� พงษ�พานิช
63073011624 นางสาวชญานิษฐ� เจริญสุข
63073011625 นางสาวภัทรวรรณ มาศวรรณา
63073011626 นางสาวชิดชนก ทิพเนตร
63073011627 นางสาวน้ําทิพย� อุเทน
63073011628 นายเชิดศักด์ิ รักชาติ
63073011629 นางสาวสุภารัตน� บุริภักด์ิ
63073011630 นางสาวคุณิตา แก)วเกิด
63073011631 นางสาวนฤมล ผิวคํา
63073011632 นางสาวบุรัสกร ศิริรัตนบวร
63073011633 นางสาวพัชรีพร ดวงคมทา
63073011634 นางสาวฐิติรัตน� ชาวประชา
63073011635 นายชวพัชร� จันทวงศ�วิไล
63073011636 นางสาวพรพิมล สัตถาผล
63073011637 นายคมสันต� รัตนวิชัย
63073011638 นางสาววรางคณา ศรีจันทร�
63073011639 นางสาวนฤมล เพ่ิมมงคล
63073011640 นางสาวธนยารินทร� อาจสมดี
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63073011641 นางสาวปGยะนุช การนอก
63073011642 นายศุภวิชญ� มาเอื้อย
63073011643 นายชัยรัฐ นุ�มบัว
63073011644 นายจตุพร โล�สุวรรณ�
63073011645 นางสาวปGยะพร สุขสุโชติ
63073011646 นางสาวนิชานันท� แก)วอินทร�
63073011647 นายยสินทร ไทยนิยม
63073011648 นางสาวเกษราภรณ� เนตรคุณ
63073011649 นางสาวกฤษณา เภาศรี
63073011650 ว�าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ สันติโชคธนานนท�
63073011651 นายวีระวุฒิ สิงห�โต
63073011652 นางสาวรุ�งนภา เพ็นโสพา
63073011653 นางสาวณัฐวิภา ลิ้มสมุทรชัยกุล
63073011654 นางสาวณัฎฐ�ณรัณณ� สุวรรณวงศ�
63073011655 นายศุภณัฐ บรรดาศักด์ิ
63073011656 นางสาวสุกัญญา เสนคําสอน
63073011657 นางสาวชฎารัตน� จันทร�เกิด
63073011658 นางสาวเจนจิรา ผ�องศรีงาม
63073011659 นางสาวเหมือนดาว สวัสดิสรรพ�
63073011660 นางสาวยามวดี ทองใบ
63073011661 นางสาวกมลทิพย� ตRะเสน
63073011662 นางสาวสุพรรษา พรานพนัส
63073011663 นางสาวอารีวรรณ ธนากิจ
63073011664 นางสาวเกษรา ศรีสมุทร
63073011665 นายวุฒิชัย ไฝขาว
63073011666 นางสาวกานดา พงพันศธร
63073011667 นางสาวปGOนปGนัทธ� เหลืองสอาดกุล
63073011668 นางสาวอัมพิกา จันทร�บัว
63073011669 นางสาวณัฐฐ�ศศิ วีระจิตต�
63073011670 นางสาวสิรามล สังข�แก)ว
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63073011671 นายชัยณรงค� ฝEiนปEนวงค�
63073011672 ว�าที่ร)อยตรีเจษฎา จรกิจ
63073011673 นางสาวดวงพร นักทํานา
63073011674 นายชัยวัฒน� คันธศร
63073011675 นางสาวอัมรา ใหม�ปุCย
63073011676 นายบดินทร� แสนสุขสกุลชล
63073011677 นางสาวนิโลบล คนดี
63073011678 นางสาวศศิมาภรณ� ศักด์ิเเก)ว
63073011679 นายอัษฎาวุธ เกริกกุลพัฒนา
63073011680 นางสาวนันท�นภัส ชมไพศาล
63073011681 ว�าที่ ร.ต.ธิบดี วอกลาง
63073011682 นางสาวสโรชา ระยอง
63073011683 นางสาววิรัญญา สารันต�
63073011684 นางสาวพรทิวา สุธาโร
63073011685 นายพชรกรณ� กลั่นวารี
63073011686 นางสาวณฐอร จันทร�มณี
63073011687 นางสาวศิริขวัญ จันทร�มณี
63073011688 นางสาววราภรณ� เคหะธรรม
63073011689 นางสาวศรัญญา ชาวเมืองเหนือ
63073011690 นางสาวเบญจมาศ สุทธิยา
63073011691 นางสาวรัตนา เปfกธนู
63073011692 นายกฤษฎา ถุงคํา
63073011693 นายสุรเดช จูงศิริ
63073011694 นายจักรพันธุ� พิมพ�พงษ�
63073011695 นางสาวณัฐธิดา สิงห�ใหญ�
63073011696 นางสาวสิรดา มัยตรีเดช
63073011697 นางสาวศิริกร เสนะวัต
63073011698 นางสาวกชกต กันเสย�
63073011699 นางสาวศุภรส ก�อแก)ว
63073011700 นางสาวสุนิสา โยธาจันทร�
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63073011701 นางสาวนริศรา มาเมือง
63073011702 ว�าที่ร)อยตรีหญิงฐานมาศ ธรรมสุทธ์ิ
63073011703 นางสาวฤทัยฟCา โฉมรัมย�
63073011704 นางสาวปGยาพัชร เรืองนาค
63073011705 นางสาวพิชญ�สินี ไชยมโน
63073011706 นางสาวอาทิตยา สมงาม
63073011707 นางสาวจุรีรัตน� นิยมวานิช
63073011708 นายศิริพงษ� อ�อนชด
63073011709 นายไพฑูรย� เหลืองเรณูวลัย
63073011710 นางสาวอรทัย สบายใจ
63073011711 นายณัฐวัตร วันทอง
63073011712 นางสาวจุฑามาศ เหมินทสูตร
63073011713 นายชัชนันท� ใจเฉลียว
63073011714 นางสาวบุษรินทร� ยุติธรรม
63073011715 นางสาวญาราภรณ� พาหิระ
63073011716 นายปสพพงษ� สนองพงษ�
63073011717 นางสาวกรชนก บุญประสาท
63073011718 นางสาวพรณิภา จําปาทอง
63073011719 นางสาวสุจิตรา จงปEตนา
63073011720 นายคฑาวุธ ปCอมทิม
63073011721 นางสาวสุรีรัตน� แทนไธสง
63073011722 นางสาวจิราพรรณ นิ่มอนงค�
63073011723 นางสาวธยาน� กังวานคุณากร
63073011724 นางสาววิภาวดี ใจยนต�
63073011725 นางสาวภัทรวดี สุวรรณพรม
63073011726 นางสาวจารุวรรณ ผาลา
63073011727 นางสาวอรอุมา หงษ�สาวดี
63073011728 นางสาวนาตยา สอนไชญาติ
63073011729 นางสาวจุฑามาศ โตลอย
63073011730 นางสาววิริยา ศรีสมบูรณ�
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63073011731 นางสาวอัญชลี ม่ันภักดี
63073011732 นายสุเมธ ลํานัย
63073011733 นางสาวพรปรียา เมธาจรัสพงศ�
63073011734 นายอดิสัย พงษ�นัยรัตน�
63073011735 นางสาวนฤภร เนื่องละออ
63073011736 นายธีระ เดชคุณมาก
63073011737 นางสาวศุภรัสม์ิ ลิบสิทธิกุล
63073011738 นางสาวแพรพรรณ ฉัตรอินทร�
63073011739 นางสาวแคทลียา สายวงศ�ฝEiน
63073011740 นายณรงค�ศักด์ิ ถนอมศร
63073011741 นางโศรยา ทะปEญญา
63073011742 นางสาวสุกัญญา นาปา
63073011743 นางสาวอสมาภรณ� วัฒนภิรมย�
63073011744 นางสาวพัทธนันท� เกษมะณี
63073011745 นางสาวฤทัยรัตน� ด)วงมาก
63073011746 นายพรเทพ ทองดี
63073011747 นายอนุศักด์ิ พรเกียรติศักด์ิ
63073011748 นางสาวธัญพร ธนะสันต�
63073011749 นางสาวขนิษฐา สมชิต
63073011750 นางสาวรัชนีกร ขาวล)วน
63073011751 นางสาวพิชยา นรมาศ
63073011752 นายวราดล ไชยราช
63073011753 นางสาวธิดารัตน� อิ่มสมบัติ
63073011754 นางสาวเมรินทร� สมศรี
63073011755 นางสาวธนาภรณ� เเก)วหาญ
63073011756 นางสาวฐิตาภรณe จิรเวชสุนทรกุล
63073011757 นางสาวกรรทิมา ศรีตะกูล
63073011758 นางสาวกมลพร เดชะเทศ
63073011759 ว�าที่ร.ต.หญิงอมรภัค เมฆนิ่ม
63073011760 นางสาวสุภาวรรณ อันทฤทธ์ิ
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63073011761 นายวัชรินทร� ศรีวิเชียร
63073011762 นายบรรณวัชร จําเหล�
63073011763 นายนัฐพล แก)วคําแสน
63073011764 นายธีรศักด์ิ ภาคพจน�
63073011765 นางสาวสุชาดา อภัยพิมพ�
63073011766 ว�าที่ร)อยตรีหญิงผุสดี ดาลัย
63073011767 นางสาวจิรนันท� พาที
63073011768 นางสาวสาริกา แปงคําใส
63073011769 นางสาวกวิตาภรณ� บุญมี
63073011770 นางสาวรวิสรา งามแสง
63073011771 นางสาวสิรดา ชรารินทร�
63073011772 นางสาวกิตตราภรณ� จันทร�แจ�ม
63073011773 นายปริวัตร ขันธ�ฤชัย
63073011774 นายพงศ�ศิริ บาริศรี
63073011775 นายกานต� แดงสืบตระกูล
63073011776 นายสิทธิชัย เครือวิเศษ
63073011777 นางสาวชมัยพร ขาวพุ�ม
63073011778 นายคณิศร ผ�องใส
63073011779 นางสาวกวินนา สาพิน
63073011780 นางสาวนัทธมน ศรีเจริญ
63073011781 นางสาวสุพิมล นาคเขียว
63073011782 นางสาวนัชชา สรรเสริญ
63073011783 นางสาวสรัญญาพร จันทร�ปล)อง
63073011784 นางสาวกนกวรรณ ใสสม
63073011785 นายสมยศ ขวัญใจ
63073011786 นายคมสันต� ทองริด
63073011787 นางสาวรัชฎาวรรณ นาคเมือง
63073011788 นางสาวณัฐธิดา แปCนทอง
63073011789 นางสาววิภารัตน� บุตรคง
63073011790 นายยรรยง ปEญญา
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63073011791 นายจิรพัฒน� ชูเกลี้ยง
63073011792 นางสาวปGยานุช จันทมาลี
63073011793 นางสาวณัฐพัชร� นนท�ธนะศักด์ิ
63073011794 นางสาวศิรินภา ฉิมมา
63073011795 นางสาวนลินี พันธะไชย
63073011796 นางสาวอาริสา น)อยแสง
63073011797 นางนนทิยา มีมาก
63073011798 นายปรีชา พาระบุตร
63073011799 นายโดม กะการดี
63073011800 นางสาวธาราทิพย� จันสุกสี
63073011801 นางสาวกานต�ธิดา บุญช�วย
63073011802 นายสายธาร ชักนํา
63073011803 นายพลางกูร มะยุรา
63073011804 นายรุ�งเรือง ผิวสําโรง
63073011805 นางสาวกัลยา สนิทเชื้อ
63073011806 นางสาวพิชญาพร กาไชย
63073011807 ว�าที่ร.ต.อดิศักด์ิ พันธุ�เลิศ
63073011808 นายอิทธิพล ฝEกฝSาย
63073011809 นางสาวบุญฑริกา ทารักษ�
63073011810 นายภูมิพัฒน� เผ�ากัณหา
63073011811 นางสาวสุภารัตน� ประชุม
63073011812 นางสาวประภารัตน� ใจแก)ว
63073011813 นายศิวะฌาณ ปานทองเสม
63073011814 นางสาวณัฐฐิชา นุการรัมย�
63073011815 นางสาวลักษณาพร แสงอรุณ
63073011816 นางสาวบุญฑริกา ทองเกลา
63073011817 นางสาวซาบีนา ลาเต็บซัน
63073011818 นางสาวกัญญา ยงกสิกรรม
63073011819 นายวันชัย มณีภาค
63073011820 นางสาวณัฏฐา โลหิตานนท�

หน)า 394 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073011821 นางสาวปGยศิริ พวงบานเย็น
63073011822 นางสาวธิดาทิพย� พละ
63073011823 นางสาวชลธิชา ศรีทองหล�อ
63073011824 นางสาวรุจิรา คลังคําภา
63073011825 นางสาวกชกร ทวีสารบุรุษ
63073011826 นางสาวกรกมล ดวงใส
63073011827 นางสาวเด�นนภา ฮวบขํา
63073011828 นางสาวสุนันทา โพธิพล
63073011829 นางสาวธิดารัตน� สุริยวงศ�
63073011830 นางสาวณฐพร อินทร�ประหยัด
63073011831 นางสาวจิรภิญญา จตุรพรโอภากุล
63073011832 นางสาวอุลัยพร บัวศรี
63073011833 นางสาวลักษิกา จิตต�หาญ
63073011834 นายวัชรกร เดชะบุญ
63073011835 นางสาวจิรภิญญา สุขกุล
63073011836 นายสุรศักด์ิ สุขใส
63073011837 นางสาวนภาลัย ชุ�มธิ
63073011838 นางสาวพิกุลทอง เหล็กปEญญา
63073011839 นางสาวกันย�ชิสา ภิรมย�พรภักด์ิ
63073011840 นางสาวศศินิภา ซ้ิมศิริ
63073011841 นางสาวพิมพ�ชนก เกษรเจริญ
63073011842 นางสาวรสสุคนธ� คงเมือง
63073011843 นางสาวศุภรดา เจริญศรี
63073011844 นางสาวกชกร ลวดทอง
63073011845 นางสาวเพชรรัตน� ยศอาลัย
63073011846 นางสาวศิริลักษณ� หมวดหมู�
63073011847 นางสาวอิสราภรณ� บรรจง
63073011848 นายนภัสกร คํานึง
63073011849 นางสาวณดา ศรีน)อยขาว
63073011850 นางสาววันวิสา ยามวัน
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63073011851 นางสาวกันยารัตน� บุญส�ง
63073011852 นายชาญวิทย� สารทอง
63073011853 นางสาวตรีวิภา พ่ึงร�วมกลาง
63073011854 นางสาวรัตนาภรณ� บุญซ)อน
63073011855 นางธันย�ชนก ธนะนันต�
63073011856 นางสาวณิชารีย� เขียวต้ืออินทร�
63073011857 นายทศพร ชูฤทธ์ิ
63073011858 นายบวรพัฒน� วิสมิตานันท�
63073011859 นางสาวธนิดา บุตรนาม
63073011860 นางสาวสุวิมล เชาวะปรีชากุล
63073011861 นายกฤษฎา กิจธุระวาณิช
63073011862 นางชลลดา เหมือยรินทร�
63073011863 นางสาวกานติมา โกษากุล
63073011864 นางสาวช�อทิพย� เงินเต็ม
63073011865 นายสนธิเดช ตุลยวัตสกุล
63073011866 นายภัทรดนัย พิทักษ�ชัยพงษ�
63073011867 นางสาวสุทธิดา รวดเร็ว
63073011868 นางสาววาสนา วงษ�คําด)วง
63073011869 นายอภิรักษ� วงศ�ภา
63073011870 นางสาวสุนิสา นักดนตรี
63073011871 นางสาวธิดาวรรณ อุนาพรม
63073011872 นางสาวปทุมวดี สุทธิการ
63073011873 นางสาวปฐมาภรณ� ชลสัมฤทธ์ิวงศ�
63073011874 นายพงศธร ดวงพันตรี
63073011875 นางสาวภาสินี ขันติวิศิษฎ�
63073011876 นายอภิวัฒน� เมฆาวณิชย�
63073011877 นายจรัสพงศ� แสงชมภู
63073011878 นางสาวนิชาภา สายคําวงศ�
63073011879 นายธนภัทร จันทโยธา
63073011880 นางสาวแบงค� จันทมาตย�
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63073011881 นางสาวไขนภา เมธาวรากุล
63073011882 นางสาวทิพย�สุดา แควสยอง
63073011883 นายณธีร� ศิลาลาส
63073011884 นางสาวปริญญาภรณ� ทองปาน
63073011885 นางสาวนรินทร�ทิพย� พลแสน
63073011886 นางสาวสุชาดา ไพราราชธรรม
63073011887 นางสาวฐาปนี ชินพงษ�
63073011888 นางสาวสุพัตรา อยุรักษ�ตระกูล
63073011889 นางสาวสิทธิณี ทับดวง
63073011890 นายก)องเกียรติ พลับพลา
63073011891 นางสาวปนัดดา บุญเกิด
63073011892 นายอภินันท� ศุภเลิศ
63073011893 นางสาวสุวนิตย� ชูกลิ่น
63073011894 นางสาวอภิชญา จดแตง
63073011895 นายธเนตร เกิดเอียด
63073011896 นางสาววนิดา ขําน)อย
63073011897 นางสาวชนม�นิภา ไชยสุวรรณ
63073011898 นางสาวชุรีพร น)อยสคราญ
63073011899 นายฉัตรปพน เพ็งน)อย
63073011900 นางสาวนฤมล ปาณะจํานงค�
63073011901 นางกานต�พิชชา เอี่ยมวสันต�
63073011902 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิบํารุง
63073011903 นายวิทิต โพธ์ิพา
63073011904 นายพิภูมิ หนูทอง
63073011905 นางสาวกุลธนันท� นาคคํา
63073011906 นางสาวภาวินี ม่ันวงศ�
63073011907 นายธนชัย สุขถาวรยืนยง
63073011908 นางสาวแสงเทียน ชะม)าย
63073011909 นางสาวศิริรัตน� อะมินรัมย�
63073011910 นางสาวมัลลิกา ปCองเขต

หน)า 397 จาก 885               
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63073011911 นายเอกวิทย� สอนผัด
63073011912 นางสาวฐิติพร โพธ์ิสุวรรณ�
63073011913 นางสาวดารัตน� อรชร
63073011914 นางสาวณิชารีย� รุ�งฉัตร
63073011915 นางสาววิภาพร ภิลุมวงค�
63073011916 นางสาวณัฐกมล รวยระรื่น
63073011917 นางสาวดวงกมล สุทาสี
63073011918 นางสาวสิริกร บุญล้ํา
63073011919 นายศิวเรศ พรหมเสน
63073011920 นายวทัญXู สุนทรเจริญวงศ�
63073011921 นางสาวน้ําผึ้ง เสน�หา
63073011922 นางสาวเจตสุภา ชัยสาตย�
63073011923 นายสหรัฐ ผิวขม
63073011924 นางสาวบุษกรณ� สิริสอ
63073011925 นายพิทยา เสืออ�วม
63073011926 นางสาวสายพิณ ศรสง�า
63073011927 นางสาวนิศรา พรย่ิง
63073011928 นางสาววิราวรรณ พินธนภูมิ
63073011929 นางสาวปEชยาภรณ� ดีสดใส
63073011930 นายวิศรุต อยู�พ�วง
63073011931 นายสุรศักด์ิ บุดดี
63073011932 นางสาวศิริวรรณ พลกล)า
63073011933 นางสุภาวดี เทียนศิริ
63073011934 นางสาวอรทัย เบ)าหนองบัว
63073011935 นางสาวสุพัฒตรา บอนไธสง
63073011936 นางสาวเบญจวรรณ ข�วงกิจ
63073011937 นางสาวนภาพร เฉลิมลาภ
63073011938 นางสาวปรียาภัทร� พรมลา
63073011939 นางสาวเทียนทอง จิววุฒิพงค�
63073011940 นางสาวนิภาพร ไชยแสง

หน)า 398 จาก 885               
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63073011941 นางสาวศิริรัตน� ใจแสง
63073011942 นางสาวณัฐณิชา เย็นสมใจ
63073011943 นายฐาปนันดร� ทิมแก)ว
63073011944 นางสาวอภิชญา สร)อยคําดี
63073011945 นางสาวสุรีรัตน� น)อยเจริญ
63073011946 นางสาวชนนิกานต� ถมเขียว
63073011947 นางณฐพร หาทอง
63073011948 นายวรวัตร ศรีเครือแก)ว
63073011949 นายศุภกร ต�อไมตรี
63073011950 นางสาวพัฒน�นรี เลาหะวัฒน�
63073011951 นางสาวฉัตรชนก สุริยะ
63073011952 นางสาวเกศินี ชัยมนตรี
63073011953 นายลายศิลปP ตังเซ�งก้ี
63073011954 นายอภิวัฒน� คุ)มพุฒ
63073011955 นางสาวศันสนีย� เปรมปรีชา
63073011956 นายณัฐพล โคตะถา
63073011957 นางสาวสโรชา แพงแพง
63073011958 นางสาวพรชนก สุนทรานิล
63073011959 นางสาววรรณทิพย� วันชะนะ
63073011960 นางสาวรัตติยา จงดี
63073011961 นางสาวเกศรินทร� ไชยภักดี
63073011962 นายปEญจพล สรรคพงษ�
63073011963 นายฤทธิกร พัฒนสิน
63073011964 นางสาวพาลินีย� คําอุไร
63073011965 นางสาวเสาวลักษณ� นามสงสาร
63073011966 นางสาวรัตติกาล มีชูพร)อม
63073011967 นางสาวฉัตรณดา อธิศภาคิน
63073011968 นางสาวรัตติยา วิศรียา
63073011969 นางสาวทราวดี ศรแก)ว
63073011970 นางสาวกานต�พิชชา รักษาจันทร�

หน)า 399 จาก 885               
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63073011971 นางสาวจุฑามาศ งอยภูธร
63073011972 นายธนพล ถนัดหัตถกรรม
63073011973 นางสาวมัตติกา นาโสก
63073011974 นางสาวธิติมา โคจํานงค�
63073011975 นางสาวลลิตา เกษร
63073011976 นางสาวมานิตา ฐิติวร
63073011977 นางสาวนิตยา เรืองผึ้ง
63073011978 นายวรพรต สุนทโรวาส
63073011979 นางสาวณัฐทพร ญาณปEญญา
63073011980 นายวัชรพงศ� หุ�นศรี
63073011981 นางสาววริศรา ภาระจ�า
63073011982 นายปราชญ� คุณทรงเกียรติ
63073011983 นายเฉลิมชัย แสงสิทธ์ิ
63073011984 นายอัฐสิทธ์ิ น)อยทรง
63073011985 นางสาวสมฤทัย ชุนถนอม
63073011986 นายอดิเรก เสมอการ
63073011987 นางสาวภัณฑิรา ศักตยา
63073011988 นางสาวพิชญานิน ปลั่งวัชรินทร�
63073011989 นายอัครวินท� คําภาพันธ�
63073011990 นางสาวมุขสุดา กฤชรัตนศักด์ิ
63073011991 นางสาวเพชรรินทร� สร)อยสกุล
63073011992 นายอาคม กันตรง
63073011993 นางสาวศุภัตตรา ครองมัจฉา
63073011994 นางสาวนัทธมน ชําปฏิ
63073011995 นางสาวไอลีน วงษ�ยะลา
63073011996 นางสาวขนิษฐา กันแก)ว
63073011997 นายชญาวัต ขําน)อย
63073011998 นางสาวสุวิภา วรรณศุกร�
63073011999 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�นิล
63073012000 นางสาวบริสุทธ์ิ ผลประดับ

หน)า 400 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073012001 นางสาวภัคจิรา ทองใหญ�
63073012002 นายปGยะพงษ� วงค�สิทธ์ิ
63073012003 นางสาวกนกกาญจน� นาคมณี
63073012004 นางสาวจิราภา เพ็งธรรม
63073012005 นางสาวจารุนันท� นันทะ
63073012006 นางสาวมณฑกาญจน� พงษ�วัฒนกุล
63073012007 นางสาวพรสรวง อุดขา
63073012008 นางสาวอังคณา กองจินดา
63073012009 นายเถลิงรัฐ แก)วกุด่ัน
63073012010 นางสาวเพชรลักษมณ� สุ�มมาตย�
63073012011 นางสาวยุพาพร แก)วพวง
63073012012 นายธีรพงศ� ฐานวิเศษ
63073012013 นางสาววลีพร ล้ําเลิศ
63073012014 นางสาวบุษยาพร กล)าหาญ
63073012015 นางสาวชนิกานต� รุจิเมทินีกุล
63073012016 นายณัฐนันท� เสาวคนธ�
63073012017 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย�
63073012018 นางสาวฉัตรฑริกา มาลา
63073012019 นางสาวสุมินตรา ประทุมมา
63073012020 นายชลิต เทียมกล�อม
63073012021 นางสาวจุฑามาศ ก)านเพชร
63073012022 นางสาวณัฐวดี เมืองน)อย
63073012023 นางสาวอรญา มีทอง
63073012024 นางสาววิไลพร ศรีบัวอ�อน
63073012025 นางสาววิภาภรณ� กฐินเทศ
63073012026 นางสาวฉัตรสุดา กิมานันทน�
63073012027 นายชวลิต แสนหลวง
63073012028 นางสาวอัมพิกา ต้ังเชิง
63073012029 นางสาวสุจิตรา ผากุล
63073012030 นางสาวนันท�นภัส หันทําเล

หน)า 401 จาก 885               
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63073012031 นายจิรพงค� คําเมือง
63073012032 นางสาวธนิกานต� ถ่ินทวี
63073012033 นางสาวกรกนก ชื่นขํา
63073012034 นางสาวอมรรัตน� อินทรักษ�
63073012035 นางสาวปราณี อุ�นถ่ิน
63073012036 นางสาวบุณยานุช วงษ�จeา
63073012037 นายพุธ สุกะกร
63073012038 นางสาวเรณู ทัดกลาง
63073012039 นางสาวณัชภา คงศักด์ิไพบูลย�
63073012040 นางสาวกุลนิตย� ศรีพระนัส
63073012041 นายวีรภัท ทองปEญญา
63073012042 นางสาวณัฐชานันท� ชูสังข�ไพศาล
63073012043 นางสาวอังคณา ม่ันยืน
63073012044 นายดนุพงษ� อินเถิง
63073012045 นางสาวณัฏฐณิชา ณ สุวรรณ
63073012046 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีเหรา
63073012047 นางสาวพัชริดา ตุลาการ 
63073012048 นางสาวสุวนันท� อ�อนรอด
63073012049 นางสาวนิภาพร อินทวงษ�
63073012050 นายณพพา พงศกรโสภา
63073012051 นางสาวสุพัตรา สว�างผุย
63073012052 นางสาวศุภาวรรณ ประกอบกิจ
63073012053 นางสาวละอองดาว แก)วทองหล�อ
63073012054 นางสาวสุตาภัทร ทุมมานนท�
63073012055 นายสรพงษ� ถ่ินจะนะ
63073012056 นางสาวโยษิตา ม่ิงมงคล
63073012057 นางสาวอภัยพร ทนทาน
63073012058 นางสาวกมลวรรณ มณีโชติ
63073012059 นางสาวนพรัตน� เมฆศิริ
63073012060 นายสัตยา พิราลี

หน)า 402 จาก 885               
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63073012061 นางสาวชญาดา แสงสว�าง
63073012062 นางสาวสาลินี คงสมบูรณ�
63073012063 นายภานุพงศ� บุญกําเนิด
63073012064 นางสาวมะลิจันทร� ชนะพาห�
63073012065 นางสาวสสิธร มีบุญ
63073012066 นางสาวสุธีธิดา ภาษิต
63073012067 นางสาวชลธิชา นามวงษา
63073012068 นางสาวปานรดา รัตนปBวรา
63073012069 นางสาวนภัสวรรณ อานนท�
63073012070 นางสาวน้ําฝน โถยอด
63073012071 นางสาวกมลพรรณ ทิณวรรณ�
63073012072 นายจิระ ขวัญมี
63073012073 นางสาวศิรินภา ปงลังกา
63073012074 นายชาญวิชญ� หนูเหลือง
63073012075 นายปฎิวัติ ไตรยวงค�
63073012076 นางสาวสลิล สามหมอ
63073012077 นางสาวนฤมล แซมหิรัญ
63073012078 นางสาวปEทมาวดี ธิทา
63073012079 นางสาวณัฐชนก คํายันต?
63073012080 นางสาวนัจนันท� จันตา
63073012081 นางสาวบุษบงกชณ� แสงวัฒนะ
63073012082 นางสาวแสงอุทัย จําปาศรี
63073012083 นางสาวสินาภรณ� ศรีสว�าง
63073012084 นางสาวอุทุมพร ยามใสย
63073012085 นางสาววิภารัตน� เกิดกฤษฎานนท�
63073012086 นางสาวสุชาวลี มงคลทอง
63073012087 นางสาวธมนวรรณ จําเริญธนทรัพย�
63073012088 นางสาวชัชฎาพร พยัคษา
63073012089 นางสาวทักษพร แย)มศรวล
63073012090 ส.อ.จักรตราวุธ บุตรดาซุย

หน)า 403 จาก 885               
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63073012091 นางสาวฐานิตา จิตรเย็น
63073012092 นางสาวสุริชา พยัคฆศิริ
63073012093 นายศุภชัย มานะพระ
63073012094 นางสาวมัญชุสา นัยวิกุล
63073012095 นายอารยะ เจนจรัสจินดา
63073012096 นางสาวเหมือนฝEน ศักด์ิคันธภิญโญ
63073012097 นางสาวกัญญรัตน� บุญสังข�
63073012098 นายสมภพ ตะพองมาตร
63073012099 นางสาวณัฏฐณิชา วันสันเทียะ
63073012100 นางสาวศศิธร ได)ไซร)
63073012101 นายสิทธิโชค จันทิมาลย�
63073012102 นางสาวภิญญาพัชญ� ชวนคิด
63073012103 นางสาวปาลิตา วงค�เครือคํา
63073012104 นางสาวศิริลักษณ� ทศธรรม
63073012105 นางสาวอริษา กองวิเชียร
63073012106 นายชาครินทร� ผลเกิด
63073012107 นางสาวอุทุมพร มูลตรี
63073012108 นายชเล ชะเอม
63073012109 นางสาวศศิ ปCอมเดช
63073012110 นายประกาศิต เพ็ญศรี
63073012111 นางสาวชลีกร เรืองวรกิจ
63073012112 นายวุฒิภัทร คงอยู�
63073012113 นางสาวบุษบง ดาดาษ
63073012114 นางสาวนุจรี มาหา
63073012115 นายสิรวิชญ� บํารุงพงษ�
63073012116 นายณัชรากร อนุกูล
63073012117 นายชัยณรงค� แจ�มอนงค�
63073012118 นางสาวกนกวรรณ จันทรขันตี
63073012119 นายอิทธิ คงทน
63073012120 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร�
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ระดับปริญญาตรี

63073012121 นางสาวอรุณี สีหาพรม
63073012122 นางสาวลักษิกา มานพ
63073012123 นางสาวภัทรากุล ตระกูลทวีพัฒน�
63073012124 นางสาวกนกพรรณ หนูงาม
63073012125 นางสาวจิรภัทร เพียรกิติ
63073012126 นายณัฐพล ภาวสุทธ์ิ
63073012127 นางสาวธัชศิริ จันทะชารี
63073012128 นางสาวชนันฎา เรืองทรัพย�
63073012129 นางสาวนิวาริน สวนพราย
63073012130 นายอุกกฤษฏ� ชนะวงษ�
63073012131 นางศิรินภา ไชยวงค�
63073012132 นางสาวประวิชญา วรรณสมพร
63073012133 นายรัชการ โล)บํารุง
63073012134 นายพีระพงษ� พูดฉลาด
63073012135 นางสาวทิพวัลย� มังกรแก)ว
63073012136 นางสาวเบญจวรรณ แก)วสนิท
63073012137 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมทอง
63073012138 นางสาวศุภลักษณ� โกมลพันธ�
63073012139 นางสาวนฤมาศ เต็มดวง
63073012140 นางสาวสุนันทวัน แซ�เจียง
63073012141 นางสาวฉลวย กองทรัพย�
63073012142 นางสาวฟาตีฮะห� สามะ
63073012143 นางสาวสุมลมาลย� สําเร็จงาน
63073012144 นางสาวอังคณา บุญธรรม
63073012145 นางสาววรารัตน� ยอดยศ
63073012146 นางสาวพรพรรณ ชนะเกตุ
63073012147 นางสาวศุภิสรา แจ�มจํารัส
63073012148 นางสาวชนิดาภา แก)วจันทร�
63073012149 นางสาวกรรณิกา คําเขิน
63073012150 นางสาวธิดาพร ทนวนรัมย�

หน)า 405 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012151 นางสาวศิริลักษณ� ญาติเจริญ
63073012152 ว�าที่ ร.ต.ธีระวัฒน� อุ�นตูม
63073012153 นางสาวปาริฉัตร สร)อยกุดเรือ
63073012154 นายพีรณัฐ จอมรุ�งเสรี
63073012155 นายคณิติน เรืองราย
63073012156 นายวัฒนชาติ ศรีหอม
63073012157 นางสาวปGยนุช พิมโคตร
63073012158 นางสาวสุนันทา พิกุลทอง
63073012159 นายณัฐวัชร บุญมี
63073012160 นางสาวอรวรรณ� ร)องทรัพย�
63073012161 นายไตรภพ อําไพ
63073012162 นางสาวอุมาวดี คัญใหญ�
63073012163 นางสาวอลิตา แก)วพวง
63073012164 นางสาวอรพิน เพชรแสน
63073012165 นางสาวฉัตรฑริกา แซ�ลิ่ม
63073012166 นางสาวสุภารัตน� สะพังเงิน
63073012167 นางสาวกนกพร ตรีประโคน
63073012168 นางสาวสุกัญญา ทามา
63073012169 นายธนพล ดวงสุขประเสริฐ
63073012170 นางสาวแก)วขวัญ สุทัศน�
63073012171 นางสาวจุฑาวรรณ ทับทิมทอง
63073012172 นางสาวรุ�งนภา จะเรียมพันธ�
63073012173 นางสาวกฤษฎาภรณ� ด)นด้ัน
63073012174 นายธนภัทร ชื่นจิต
63073012175 นางสาวขนิษฐา เอ็มเล�ง
63073012176 นางสาวช�อผกา อัศดร
63073012177 นางสาวสุกัญญา ณ นครพนม
63073012178 นางสาวกัญญาณัฐ โลกาสา
63073012179 นางสาวกนกพิชญ� ประกอบทรัพย�
63073012180 นางสาวลลิตา ปGOนประยูร

หน)า 406 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012181 นายวิศรุต สระทองน)อย
63073012182 นางสาวสมฤทัย ดวงจันทร�
63073012183 นางสาวชนินันท� กัญจนา
63073012184 นางสาวดวงเดือน ไกรราม
63073012185 นายจักรกฤษ เชื้อรอด
63073012186 นางสาวพิมพ�วิภา ทองทุม
63073012187 นางสาวพัชณิดา โพธิโสภณ
63073012188 นางสาวอรทัย แน�นอุดร
63073012189 นางสาวสุณัฐชา โบรานินทร�
63073012190 นายวราพงษ� เพ่ิมพูล
63073012191 นายคณาธิป ฮอสุวรรณ
63073012192 นางสาวภาวินี ดาศรี
63073012193 นางสาววิไลพร สวัสดี
63073012194 นายคุณาธิป ผลทรัพย�
63073012195 นางสาวธณัฎฐา พงศ�อภิรักษ�
63073012196 นายขจรเกียรติ เพียรสร)าง
63073012197 นางสาวฐิติรชญาณ� ศรีสุวรรณ
63073012198 นายสิรดนัย จิตจํานงค�
63073012199 นางสาวหทัยทิพย� ฮงศรีนารถ
63073012200 นางสาวสุทธิดา อินโปธา
63073012201 นายวีระยุทธ์ิ ขวัญเกิด
63073012202 นางสาวสุทารัตน� กรีวาส
63073012203 นางสาวกรรวี ด)วงมหาสอน
63073012204 นางสาวจีราพร จารัญ
63073012205 นางสาวทัศน�วรรณ สมคิด
63073012206 นางสาวรัฐกานต� กุลวิทย�จิรโชติ
63073012207 นางสาวพิมพกานต� มะลิแก)ว
63073012208 นางสาวฉัตรธิดา แสงสุรินทร�
63073012209 นางสาวสลิตา เสียงเสนาะ
63073012210 นางสาวอลิษา กองสิน

หน)า 407 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012211 นางสาวศศิวิมล พ่ึงพวก
63073012212 นายมงคล โนนตะเถร
63073012213 นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีคุณ
63073012214 นายชิษณุพงค� กลิ่นพ�วง
63073012215 นางสาวพจนีย� ฟูปลูก
63073012216 นางสาวพัชรา สว�างชาติ
63073012217 นางสาวศุภรัตน� เกิดสังข�
63073012218 นางสาวอรทัย สุภาพ
63073012219 นางสาวอัจฉรา กวีรักษ�
63073012220 นายภากร ศิริศฤงคาร
63073012221 นางสาวเนตรนภา อาษาบาล
63073012222 นางสาวยุรา โคมารัมย�
63073012223 นางสาวจิรนันท� ฉัตรสูงเนิน
63073012224 นางสาววราภรณ� สุวรรณ
63073012225 นายภานุวัฒน� สิทธิปกรณ�
63073012226 นางสาวสุลิตา ดีไทย
63073012227 นางสาวรัตนา พวงศรี
63073012228 นางสาวพลอยชนก แคนชัย
63073012229 นางสาวรมย�ชลี พิลึก
63073012230 นางสรัญญา ยศสมบัติ
63073012231 นางสาวชนากานต� บัวบาน
63073012232 นายโชติวัฒน� จุฬาดิลก
63073012233 นายเกรียงศักด์ิ ลือชัย
63073012234 นางสาวลัดดาวัลย� พันธุ�แก)ว
63073012235 นายกฤษณพงศ� วงศ�สร
63073012236 นางสาวณิชา สุวรรณโชติ
63073012237 นางสาววิลาสินี คล)าปลั่งกลาง
63073012238 นายทองสินธ� ไชยศาสตร�
63073012239 นายวารุฒ สุวะเพชร
63073012240 นางสาวระพีพรรณ โชติพานิช

หน)า 408 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012241 นายวรธรรม ย่ิงเชิดงาม
63073012242 นางสาวพิศมัย ถมจอหอ
63073012243 นายปราโมทร� หงษ�ทอง
63073012244 นางสาววรวรรณ บุญมี
63073012245 นายยศกร วิรัตนชัยวรรณ
63073012246 นายสุภสิน ทาระ
63073012247 นางสาวอัจฉราพรรณ ประโพเทติ
63073012248 นางสาวสุภัสสร ปCองเศร)า
63073012249 นายประดิภาส ประสิทธ์ิ
63073012250 นางสาวธัญจิรา ศรทอง
63073012251 นายอภิชาติ อรรคบุตร
63073012252 ว�าที่ ร.ต.หญิงเกศินี สระหมัด
63073012253 นายฤทธิชัย ภูลสวัสด์ิ
63073012254 นางสาวทิพวรรณ จันทร�ทอง
63073012255 นางสาวรัศม์ิภาอร ดํารงค�กุลสมบัติ
63073012256 นางสาวพัชราภรณ� อุ�นพิมพ�
63073012257 นายณัฏฐ�พนธ� ร�มโพธ์ิทองเจริญ
63073012258 นางสาวพรวิภา ศรีกิจวัฒนกุล
63073012259 นางสาวภัคจิราพร กระทุ�มนอก
63073012260 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ
63073012261 นางสาวชฎาภรณ� นิลเนียม
63073012262 นายฉัตรกาญจน� บุญฉํ่า
63073012263 นางสาวสุวิมล จันทร�สมร
63073012264 นางสาวสุนันทา สีล�า
63073012265 นางสาวกชพร ดําปรีดา
63073012266 นายนิพิฐพนธ� จิรเมธาธร
63073012267 นางสาวศรัญย�อาภา จําปาเทศ
63073012268 นางสาวกนกอร ผึ่งผดุง
63073012269 นางสาวสวรส ศรีถาวร
63073012270 นางสาวปGยะธิดา ชัยสิทธ์ิ

หน)า 409 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012271 นายชนก อานยง
63073012272 นายคมกฤษ ชัยยศ
63073012273 นางสาวลัดดาวัลย� มีแสง
63073012274 นางสาวสุภัสสร คําพิลา
63073012275 นายวินิจ หมายดี
63073012276 นายกําธร หม่ืนเวช
63073012277 นางสาวสุธินี ศรีปGยะรัต
63073012278 นางสาวชญานี บุญแจก
63073012279 นายอภิชาติ ภารมงคล
63073012280 นางสาวจันทร�จิรา พวงมาลา
63073012281 นางสาวชนนิกานต� ช�างฉาย
63073012282 นางสาวนินูเรีย กามา
63073012283 นางสาวบุษกร สุขสมาน
63073012284 นางสาวอินทิรา อาวรณ�
63073012285 นายสุรินทร� แก)วแสน
63073012286 นางสาวอภิญญา สุวรรณปาล
63073012287 นางสาวกิตติมา สีพลนอก
63073012288 นางสาวปาริชาต เตรียมทนะ
63073012289 นางสาวพันธ�พิสุทธ์ิ สุวรรณัง
63073012290 นางสาวมัทนา รณเรืองฤทธ์ิ
63073012291 นางสาวทัศนีย� อินสมบัติ
63073012292 นางสาวกัญญารัตน� บุญเชิดชู
63073012293 นางสาววราภรณ� ซาเสน
63073012294 นางสาวณัฐกาญจน� อุปฌาย�
63073012295 นายเกรียงไกร จันทร�สังสา
63073012296 นางสาวอังคนาง อยู�เย็น
63073012297 นายทัศติยะ เต็มสุริยวงค�
63073012298 นายส�งศัก อุ�นเรือน
63073012299 นางสาวอิศราภรณ� สิงห�บุรี
63073012300 นางสาวพนิดา น�วมนาค

หน)า 410 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012301 นางสาวมณีกานต� ประภาโส
63073012302 นางสาวกชพร จักรคํามา
63073012303 นางสาวจินตนา แสนสุด
63073012304 นายกิตติศักด์ิ ทิพรัตน�
63073012305 นางสาวอรญาพัชร� กุณา
63073012306 นางสาวอมรรัตน� ดรประทุม
63073012307 นางสาวธณาพร ปGOนสกุล
63073012308 นางสาวเยาวลักษณ� นาคประสิทธ์ิ
63073012309 นางสาวสโรชา พฤกษากิจ
63073012310 นางสาวอรทัย พันธมุย
63073012311 นายอดิศร ภิรมย�เกษร
63073012312 นางสาวพิมพา จันทร�บุตร
63073012313 นายธีระศักด์ิ สุขชัย
63073012314 นายมนตรี กล�อมจันทร�
63073012315 นายสุวพงศ� จันทวงค�
63073012316 นางสาวณัฐฐาพร เนื่องช)าง
63073012317 นางสาวธิวากร นิยมสูต
63073012318 นายณภัทร ไชยกองชา
63073012319 นางสาวปGยรัตน� ศรีสุขเกษมรัตน�
63073012320 นายธิติ คําปEญญา
63073012321 นางสาวฐาณมารถ รัตนวาร
63073012322 นางสาววริษฐา กรดกางก้ัน
63073012323 นางสาวสลินทิพย� วิจารณบุตร
63073012324 นางสาววณิชยา แก)วอ�วม
63073012325 นางสาวชลิตา ชูแขก
63073012326 นายพิชิต มิตรสมร
63073012327 นางสาวเสาวรินทร� นิลละออง
63073012328 นางสาวมณีรัตน� ดิษพัฒน�
63073012329 นางสาวสุรางคณา บัวเกิด
63073012330 นางสาววรรณรัตน� จันทราช

หน)า 411 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012331 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณเรือน
63073012332 นางสาวพนัดดา เรืองสุขสุด
63073012333 นางสาวฉัตรวดี ศิริแสน
63073012334 นางสาวคนธา เชยเล็ก
63073012335 นายอดิศร คําวัง
63073012336 นางสาวสุชัญญา เขตบํารุง
63073012337 นางสาวเกษมณี วันดี
63073012338 นางสาวณัฐชยาพร ทองปลั่ง
63073012339 นางสาวปทุมพร นรพงษ�
63073012340 นายศุภวัฒน� บุณฑริก
63073012341 นางสาวธิดารัตน� เรRะลา
63073012342 นายสุขสันต� อนุชาติ
63073012343 นางสาวนราพร ทับอุไร
63073012344 นายอภิสิทธ์ิ บริวัน
63073012345 นายบรรชา ศิริภักด์ิ
63073012346 นางสาวอัจฉรา จําปาสา
63073012347 นางสาวสุธาสินี จินดา
63073012348 นางสาวภัชราณิศร� ศรีนวลกล)า
63073012349 นางสาวภัทริชา เริงนันทกร
63073012350 นางสาวธิติยา จิตติยากูล
63073012351 นางสาวชนิกา อุ�ยกุมกร
63073012352 นางสาวสุฑามาศ นาควิเชียร
63073012353 นางสาวดวงกมล เจียมใจ
63073012354 นางสาวนิรมล สารรัมย�
63073012355 นางสาวมนัชญา เกตุสุทธิ
63073012356 นางเดือนนภา กันทะอุโมง
63073012357 นางสาวดวงกมล รําไพ
63073012358 นางสาวกชกร งามนัก
63073012359 นายสมพงค� พระเสนา
63073012360 นายวรเดชน� บุญประเสริฐ
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63073012361 นางสาวรวีวรรณ สุขประดิษฐ
63073012362 นางสาวสุดารัตน� เกตุอ่ํา
63073012363 นางสาวชนาภา แสนเรืองเดช
63073012364 นายชวิน ถัดหลาย
63073012365 นางสาวรุจิภาส เลิศกิจเจริญผล
63073012366 นางสาวมานิดา แดงนาค
63073012367 นางสาวสุวิมล ไทยราช
63073012368 นายวิโรจน� ชะลาลัย
63073012369 นายชลทิศ โรจน�วัชรทร
63073012370 นายสุภัทร สอนเนียม
63073012371 นางสาวกาญจนาพร มะนุภา
63073012372 นายสดุดี ถ่ินหนองจิก
63073012373 นางสาวเบญจมาภรณ� เสริมแก)ว
63073012374 นายเสกสรร ปEญจะ
63073012375 นางสาวนฏกร ธวัชชัย
63073012376 นางสาวชนากานต� สันออน
63073012377 นางสาววราภรณ� ศรีเจริญ
63073012378 นางสาวพิมพ�มณี นามรัตน�
63073012379 นางสาวศรัญญา จินตนา
63073012380 นางสาวปวิตรา แจ�มจํารัส
63073012381 นายอานนท� นาจารย�
63073012382 นางสาวพัชริดา สมภูงา
63073012383 นางสาวธนาพร จงเอื้อกลาง
63073012384 นางสาววิลาวัลย� ธรรมสุข
63073012385 นางสาวปGยะมาศ ตามศรี
63073012386 นายเบญจามินทร� มะนุภา
63073012387 นางสาวธนพร เปBยงลิต
63073012388 นายกรรมการ โหราศาสตร�
63073012389 นางสาวนภัสสร ธิตา
63073012390 นายณัฐวัชร� หิรัญเมธากิจ

หน)า 413 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012391 นางสาวโชติรส จันทร�เพ็ง
63073012392 นางสาวชัญญานุช ปรีชา
63073012393 นายพิชิตชัย ทิวาวัฒน�
63073012394 นายวิศวกร พนมใส
63073012395 นางสาวพินิดา กล�อมสุวรรณ
63073012396 นายวิชยุตม� สุดธัญญรัตน�
63073012397 นางสาวสุกัญญา แสงไทย
63073012398 นางสาวชาลิณี สุดสาคร
63073012399 นายพุธปพจน� เนื่องจํานงค�
63073012400 นางสาวชุติมา ภักไชย
63073012401 นายเกียรติศักด์ิ สารเนตร�
63073012402 นางสาวอาทิตยา จันเมธากุลวัฒน�
63073012403 นายทัชชกร แอนโก
63073012404 นางสาววนิดา สว�างทรวง
63073012405 นางสาวเจนจิรา ยมจินดา
63073012406 นางสาวปณิดา ธรรมศร
63073012407 นายภานุพงศ� ลําดับวงศ�
63073012408 นายก�อเกียรติ อภิบาลศรี
63073012409 นางสาวสุนิทรา นาห�อม
63073012410 นางสาวจุฑามาศ ศุภศิริ
63073012411 นางสาวธีรญา เทพเสถียร
63073012412 นางสาวช�อผกา อินทอง
63073012413 นางสาวปรียาภรณ� อิ๊ดเส็ง
63073012414 นายวีระศักด์ิ คชสาร
63073012415 นางสาวเบญจวรรณ� ไกรนิตย�
63073012416 นางสาวปภานันท� ขึมจันทร�
63073012417 นางสาวอรอนงค� หลีเตRง
63073012418 นางสาวสุทธินี กิมศรี
63073012419 นางสาวภราดา คชบริรักษ�
63073012420 นายศรันย�ธรณ� ธานี
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63073012421 นางสาวธนสร ศุขสมใจ
63073012422 นางสาวรวีวรรณ สุริวรรณโณ
63073012423 นายธวัช ธรรมมะ
63073012424 นายคงชนก อิ่มใจ
63073012425 นายทวีชัย ใจดี
63073012426 นายณัชพล สุวรรณรัตน�
63073012427 นางสาวธิดารัตน� พิชวงค�
63073012428 นายฐานันตร� แปงชาติ
63073012429 นางสาวสาวิตรี ศิริสุวรรณ
63073012430 นายภานุพงศ� บุญญาทิพย�
63073012431 นางสาวบัณฑิตา คําแก)ว
63073012432 นางสาวระวิวรรณ วงษ�สีแก)ว
63073012433 นางสาวนภสร ฉวีพัฒน�
63073012434 นางสาวชัญญา ดามีศักด์ิ
63073012435 นางสาวจิราภา คําหยุก
63073012436 นางสาวณัชวดี อันพันลัม
63073012437 นางสาวผกามาส ศรีดาวงษ�
63073012438 นางสาวธัญธร ภัทรรัตนนันท�
63073012439 นางสาวกรรณทิมา ถาวรกุล
63073012440 นายสิทธานต� ชํากรม
63073012441 นางสาวพนิดา สูเจริญ
63073012442 นางสาวนันทวัน คงบุญมี
63073012443 นายเตชวิชญ� ราวีศรี
63073012444 นายวีกิจ ประสิทธ์ิ
63073012445 นางสาวสลิลทิพย� วงค�ตะวัน
63073012446 นายณฐภัทร หนูทอง
63073012447 นางสาวปนัดฐา เบ)ามะโน
63073012448 นางสาวชลลัดดา ไกรเพชร
63073012449 นายพลศาสตร� ราชานนท�
63073012450 นางสาวลินีนาฏ พงษ�ปาน
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63073012451 นางสาวณัชญา อร�ามศรี
63073012452 นางสาวสุรัญญา ยอดสิงห�
63073012453 นางสาวมนต�ฆีรา บุญมา
63073012454 นางสาวเพ็ญนภา เขตรบ)าน
63073012455 นางสาวเจนจิรา ทองราย
63073012456 นางสาวณัฐนรี งามกิจ
63073012457 นายจงรักษ� คนึงคิด
63073012458 นายธนัช โศภปGยะ
63073012459 นางสาวอุบลกาญจน� เอี่ยวกRก
63073012460 นางสาวชุลีพร เกาะสระเกตุ
63073012461 นายสิริวัฒน� ฤทธิอร�าม
63073012462 นางสาวสุวรรณา ชัยวรรณ�
63073012463 นายอภิสิทธ์ิ โชติผล
63073012464 นายอิสรา โล�ห�คํา
63073012465 นางสาวอัญชลี แสงสระคู
63073012466 นางสาวกาญจนา ดีเกษม
63073012467 นายชญานิน ชิวปรีชา
63073012468 นางสาวอนุสรา ฝSายค)า
63073012469 นางสาววิลาวัณย� ปานมาก
63073012470 นายกอบเกียรติ วันทะมาตร
63073012471 นางสาวนลินทิพย� ปEญญาแวว
63073012472 นายอนุวัฒน� ช�างเก็บ
63073012473 นางสาวอรทัย แสนเงิน
63073012474 นายธชาพัฒน� คงมณี
63073012475 นางสาวปGยะมาศ ไหวดี
63073012476 นายพันธกร สมปูS
63073012477 นางสาวนิภา นิ่มนวล
63073012478 นางสาวอัญชุลี พุทธเกษร
63073012479 นายสุริวรรณ กล)วยทอง
63073012480 นางสาววราลี ปลายนา
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63073012481 นางสาวส�องแสง สายสืบ
63073012482 นางสาวณัฐพร วิบูลย�ชาติ
63073012483 นางสาววาสนา นันทะพันธ�
63073012484 นางสาวสุมล สุนทรโชติ
63073012485 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน�
63073012486 นางสาววารีรัตน� มะลิวงษ�
63073012487 นางสาวพิมพ�ประภา เล�กล
63073012488 นางสาวกชนิภา เกษเวชสุริยา
63073012489 นางสาวพัชราภรณ� นิ่มนวล
63073012490 นางสาวสุพิชชา สุขารมณ�
63073012491 นายภูเบศ ตันเตชะวาณิช
63073012492 นายวีรภัทร บุญมี
63073012493 นางสาวอําพร ผมพันธ�
63073012494 นางสาวทัศนีย� เชยชม
63073012495 นายกฤษณะ อยู�สมบูรณ�
63073012496 นางสาวศุภิสรา ใจผ�อง
63073012497 นางสาวกาญจนา สีสุทัตร�
63073012498 นายปGยะวัฒน� คิดการ
63073012499 นางสาวอณัญญา พุ�มอิ่ม
63073012500 นางสาวฐนัชชา สินธิพงษ�
63073012501 นายสันติภาพ รักสัตย�
63073012502 นางสาวพรพรรณ ทองธรรมชาติ
63073012503 นางสาวรินรดา โคตรศรี
63073012504 นางสาววราภรณ� ศรีคชา
63073012505 นายกิตติพันธ� สถาวร
63073012506 นางสาวณัฐสุดา อินสอน
63073012507 นางสาวยุวดี สุภาหิง
63073012508 นางสาวรพีพร ชัยภักดี
63073012509 นางสาวภัสนันท� หลวงดี
63073012510 นายไววิทย� พุ)งขจร
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63073012511 นางสาวพัชรวรรณ อ่ําทอง
63073012512 นางสาวหัทยา ฤทธิรงค�
63073012513 นางสาวพิศวรรณ ภู�รุ�ง
63073012514 นายพุฒิเมธ เที่ยงธรรม
63073012515 นางสาวพิชชานันท� แสนมุข
63073012516 นายอุเทน นนทอง
63073012517 นางสาวภควรรณ ค)าเจริญ
63073012518 นางสาวอรสินี โฉนนทภัทธ�
63073012519 นางสาวกัลฑมาศ เลิศลักษณ�ศิริกุล
63073012520 นางสาวกรกมล วงษ�คําชัย
63073012521 นายกฤตเมธ แทนกุดเรือ
63073012522 นายหัสดินทร ศิริวินันท�
63073012523 นางสาวอิสราภรณ� ขวัญอุ�น
63073012524 นางสาวคุณัญญา เรืองบุรพ
63073012525 นายคชวัชร� เวฬุวันใน
63073012526 นางสาวชนาภา สุขสวรรค�
63073012527 นายอนุวัตร ไชยะ
63073012528 นางสาวณัฐสุนีย� เอมซ�บุตร
63073012529 นางสาวสุธีรา กว)านสกุล
63073012530 นางสาวมณฑิดา เภาจ๋ี
63073012531 นายวริทธิรุจม� พุทธวงษ�
63073012532 นางสาวโสธิยา โชคดี
63073012533 นางสาวสุนันทา ปGสิน
63073012534 นายณัฐวุฒิ ทองมโนกูร
63073012535 นางสาวแสงฟCา นาคขุนทด
63073012536 นางสาวถนอมขวัญ ลิ้มอวย
63073012537 นางสาวจิรวรรณ หินเขา
63073012538 นายจิณณะ คงสกุล
63073012539 นางสาววาสนา จงเจริญ
63073012540 นางสาวกฤตาณัฐ ทิวะกะลิน
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63073012541 นางสาวสุฑาทิพย� เนืองน)อย
63073012542 นายชลทอง แก)วยศ
63073012543 นางสาววชิรา วรศรี
63073012544 นางสาวอรวรรณ คล)ายคลึง
63073012545 นายไพโรจน� พิลึก
63073012546 นางสาวฐิติมนต� พลอยกระจ�าง
63073012547 นางสาวอัจฉราภรณ� สะรวนรัมย�
63073012548 นางสาวอรอุมา สุภัคเจริญศรี
63073012549 นายธีระพล สุขสงคราม
63073012550 นางสาวพิชชาภา เครือนวล
63073012551 นางสาวชาริณี ปCองแก)ว
63073012552 นายศุภกิจ ตRะมูกา
63073012553 นางสาวคมคาย คํานาเวช
63073012554 นางสาวปEทมา จงกลาง
63073012555 นางสาวอารยา กันยา
63073012556 นายณรงค�ฤทธ์ิ รุ�งเรือง
63073012557 นางสาวประกฤตยา มุ�งเอื้อมกลาง
63073012558 นางสาวนพพร ช�วยตา
63073012559 นางสาวสุพัตตา แก)วแกม
63073012560 นางสาวจีราภรณ� สีจันลา
63073012561 นางสาวณัฐวรา เนตรท)วม
63073012562 นางสาวอรท)ย แดนดงย่ิง
63073012563 นางสาวกาญจนา แซ�ตัง
63073012564 ว�าที่ร)อยตรีหญิงบุณยาพร แสงภาพ
63073012565 นางสาวนัฐตยา ถะเกิงสุข
63073012566 นางสาววิทิตตรา วามะลุน
63073012567 นางสาวโสภิดา แกล)วกล)า
63073012568 นางสาวพรรณวิกา วงค�เขียว
63073012569 นายชัยรัตน� นามบุญศรี
63073012570 นายธีรพันธ� แสนคูณ
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63073012571 นางสาวสุภาพร เปBOยมสุข
63073012572 นางสาวปณัฐฎา พิณแพทย�
63073012573 นางสาวกัลยรัตน� ทรงเผ�า
63073012574 นางสาวชมพูนุช บุญการี
63073012575 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด
63073012576 นางสาวลัดดา เฝCาทรัพย�
63073012577 นางสาวพีรพร คําใจดี
63073012578 นางสาวสุวรรณา ภูยอด
63073012579 นางสาวทิพย�สุดา อตัญที
63073012580 นางสาวแพรวพิลาศ ฉายแสง
63073012581 นายปพน ชัยวงศ�
63073012582 นางสาวปณิชา อารีราษฎร�
63073012583 นายทวีวัฒน� แตงแก)ว
63073012584 นางสาวสุจิตรา สุขุมพานิช
63073012585 นางสาวสาวิตรี เพ่ิมพูล
63073012586 นางสาวภารดี ร)อยนาค
63073012587 นางสาวมนทกานต� สุวรรณี
63073012588 นายภาณุเดช เชื้อดวงผุย
63073012589 นายวสันต� พลเย่ียม
63073012590 นางสาวจิราพร มาปCอง
63073012591 นางสาววิรัญญา นาทันริ
63073012592 นายณัฐนนท� เหชัยภูมิ
63073012593 นายธนภัทร สุวรรณรงค�
63073012594 นางสาวอภิรักษ� สุระเสน
63073012595 นายไพโรจน� รักพุทธะ
63073012596 นางสาวจุฑามาศ ปุณขันธุ�
63073012597 นางสาวศิรประภา ฉลองแดน
63073012598 นายชาญวิทย� ธิอาคาร
63073012599 นางสาวศิริลักษณ� พรหม
63073012600 นางสาววรลักษณ� ไหมเชื้อจีน
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63073012601 นางสาวอรอุมา ชื่นชม
63073012602 นางสาวศรัญญา สุราเลิศ
63073012603 นางสาวยุวดี อุ�มประโคน
63073012604 นางสาวเยาวเรศ มีอยู�
63073012605 นางสาวขัตติยา บุตรดา
63073012606 ว�าที่ร)อยตรีหญิงณพัฒธรพร คําฟูบุตร
63073012607 นางสาวธิดารัตน� รอดวิบาก
63073012608 นางสาววาสนา พุดตานทอง
63073012609 นายเสถียร คําเรือง
63073012610 นายจิตรกร มะโนหวัน
63073012611 นายณัฐวุฒิ ทรัพย�บุญยืน
63073012612 นางสาวอภิชญา วินิจสร
63073012613 นางสาวพรทิพย� ทองชื่น
63073012614 นางสาวกมลวรรณ ทัพพุ�ม
63073012615 นางสาวอัศนียา สุขสวัสด์ิ
63073012616 นางสาวอรรญฎา อ�อนหวาน
63073012617 นายวิฑูรย� จันทร�เงิน
63073012618 นางสาวเกษร แปลงดี
63073012619 นางสาวปEทมา บุญรุ�ง
63073012620 ว�าที่ ร.ต.อรรถพล ชัยพราหมณ�
63073012621 นายธนพล สะตะโชติ
63073012622 นางสาวมาริษา หอมแก�นจันทร�
63073012623 นายวฤทธ์ิ ขวัญดี
63073012624 นางสาวทัศนีย� มีพัฒน�
63073012625 นางสาวศิรินทร�พร เข่ือนคํา
63073012626 นางสาวศรญา สุทธิพงศ�วิรัช
63073012627 นางสาวจิตตินันท� ปEญญาชีวโชค
63073012628 นายวิษณุ กลางทุ�ง
63073012629 นางสาวพิมพ�ใจ ชํานาญจิตร
63073012630 นางสาวนฤภร ประกายรุ)งทอง
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63073012631 นายณัฐวุฒิ กระชั้น
63073012632 นายอภิสิทธ์ิ หงษ�ทอง
63073012633 นางสาวมณัสรีย� ชาติกุล
63073012634 นางสาวธิดารัตน� สุกใส
63073012635 นายสาริน เต็งกลาง
63073012636 นายอรรถสิทธ์ิ เจริญทรัพย�
63073012637 นายธนพัฒน� โพนกลาง
63073012638 นายคุณากร อภัยภักด์ิ
63073012639 นางสาวปริยากร แก)วน้ําอ�าง
63073012640 นางสาวฑิมพิกา จันทร�ภิรมย�
63073012641 นางสาวทัศน�ลักษณ� สิริณุสกุลชัย
63073012642 นางสาวธิดาพร เพ�งพิศ
63073012643 นางสาวพัทธนันท� อ)นทอง
63073012644 นางสาวกรณิกา ดีปุกเปBยง
63073012645 นางสาวศิริพร ราชภักดี
63073012646 นางสาวสุชาดา ทองดี
63073012647 นางชุติมา ทรัพย�สิน
63073012648 นางภัทรศยา เชื่องแสง
63073012649 นางสาวมินตรา อ่ําแจ)ง
63073012650 นางสาวปรีชญา วังรัตนสมบัติ
63073012651 นางสาวสุดารัตน� สนโศก
63073012652 นางสาวนรีนุช ภักดีณรงค�
63073012653 นางสาวกมลชนก ยงรักษา
63073012654 ว�าที่ ร.ต.หญิงเรวดี ศรีละม)าย
63073012655 นายศรศักด์ิ พวงมาลัย
63073012656 นางสาวจารุวรรณ บํารุงยา
63073012657 นางสาวน้ําฝน เกษมุณี
63073012658 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิภักดี
63073012659 นายศรัณยู จันทรนิภา
63073012660 นางสาวพรรษวรรณ ม่ิงขวัญ
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63073012661 นางสาววิลาสินี เขยไชย
63073012662 นายฐนกร ประดิษฐ�
63073012663 นายศรายุทธ บุตร ทอง 
63073012664 นางสาวอักษราภัค เฮียงไสนา
63073012665 นายณัฐวุฒิ อุสุพานิชย�
63073012666 นางสาวรุ)งมณี อิ่มสิน
63073012667 นายบุญธรรม สามิตร
63073012668 นางสาวสุพัตรา จันทะเจียง
63073012669 นางสาวอรทัย สุวรรณโน
63073012670 นางสาวกาญจนา สีดา
63073012671 นางสาวบวรรัตน� เชียงสาย
63073012672 นายนิรัติศัย ดีประยูร
63073012673 นางสาวธิชานนท� โนนแดง
63073012674 นางสาวสุไรด)า จะโรจน�หมะ
63073012675 นางสาวรังสิมา ปลื้มภักตร�
63073012676 นางสาวกาญจนา สัมมะดี
63073012677 นายวชิรวิทย� วงค�ดี
63073012678 นายฐิตาภา แพงดวงแก)ว
63073012679 นางสาวพชร เพ็ชรพิจิตร
63073012680 นายสยมพล ฉัตรวงศ�ทิวา
63073012681 นางสาวมาศสุภา คีราช
63073012682 นายณัฐวรรธน� ลีราช
63073012683 นางสาวสุธัญญา สีหามาตย�
63073012684 นางสาววริยา บุญพงษ�
63073012685 นางสาวปรียากานต� สัจตกุลวิโรจน�
63073012686 นางสาวลัดดา แก)วเนตร
63073012687 นางสาวชญานิศ สองศร
63073012688 นางสาวทิพรัตน� รักการดี
63073012689 นายอรรถพล ขันรัฐบาล
63073012690 นางสาวนพรัตน� พรมจุ)ย
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63073012691 นางสาวจิราภรณ� ทัพซ)าย
63073012692 นายณัฐฐาพันธุ� ชัยเทวาพิพัฒน�
63073012693 นางสาวยุวดี สิงห�คะบูลย�
63073012694 นางรสรินทร� ปEญญาสาร
63073012695 นางสาววริศรา พ)นภัยพาล
63073012696 นางสาวอินทร�ธิรา ชิดประสงค� 
63073012697 นางสาวกนกวรรณ เต็มใจ
63073012698 นางสาวบุษกร คล�องใจ
63073012699 นางสาวมลฤดี น)อยตําแย
63073012700 นายเจียรยุทธ เจือทอง
63073012701 นางสาวรสิตา สหายา
63073012702 นางสาวดวงกมล ภูมิมาลา
63073012703 นางสาวนันทรัตน� เหมือนทอง
63073012704 นางสาวสุดาวดี สระแก)ว
63073012705 นายอรังกาล สะยะวุฒิ
63073012706 นางสาววนิตา จอมเกาะ
63073012707 นางสาวเปมิกา พิมพ�สกุล
63073012708 นางสาวปรียาภรณ� เทียนเงิน
63073012709 นางสาวศิริขวัญ กุลบุตร
63073012710 นางสาวกรรณิการ� ยองประยูร
63073012711 นายสายันณ� ดวงทา
63073012712 นางสาวธัญญรัตน� จันทร�แสง
63073012713 นางสาวสุภาพร ใบละมุด
63073012714 นางสาวจุฑารัตน� อันสุข
63073012715 นางวรัชยา วันทา
63073012716 นายวีรวัฒน� อุทธโยธา
63073012717 นางสาวอโนมา โลกาวี
63073012718 นางสาวจันทิมา สนกันหา
63073012719 นางสาวกิตติมา บุญยืน
63073012720 นางสาวจินตนา วังคีรี
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63073012721 นายปริญญา ศรีเมือง
63073012722 นางสาวนันทิดา ชวลิตกิตติคุณ
63073012723 นางสาวมณีเนตร สมฤทธ์ิ
63073012724 นางสาววชิรญาณ� สุขคง
63073012725 นางสาวเปมิกา จันทร�ไพร
63073012726 นายประสบโชค พิมพ�อักษร
63073012727 นางสาวเบญจรัตน� ชัยชววุฒิ
63073012728 นางสาวเกวลี อินทร�เลี้ยง
63073012729 นายไกรสร อุตพันธ�
63073012730 นางสาวอัญชิษฐา กุสันเทียะ
63073012731 นายทรงพล เข็มเฉลิม
63073012732 นายสิทธิกร สุริยะสกุลชัย
63073012733 นางทัศนีย� บัวงาม
63073012734 นางสาวทัศศิญา นิยม
63073012735 นางสาวนุชรี เซ�งย�อง
63073012736 นายกิตติพงษ� บํารุงราช
63073012737 นางสาวณัฐภรณ� ขันแก)ว
63073012738 นางสาวนิรามิษ จิตต�สม
63073012739 นางสาวรัชภรณ� บัวภา
63073012740 นายจิรายุทธ ชุ�มเย็น
63073012741 นางสาวสุพิชชา พิมพามา
63073012742 นางสาวฤพินทร โลหณุต
63073012743 นางสาวญาณิศา ทองสุทธ์ิ
63073012744 นางสาวจงรัก สุวรรณะ
63073012745 นางสาวสุธิดา จ�าพุลี
63073012746 นางสาวรักติยากร แสนแก)ว
63073012747 นางสาวสุกฤษตา เตชะทิ
63073012748 นายพุฒิพงศ� ตันวัฒนกุล
63073012749 นายฉกรรจ� ศรีสุวรรณ
63073012750 นางสาวนัฏฐ�ชิชา ภิรมย�ธนเดช
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63073012751 นางสาวนววรรณ เด�นดวง
63073012752 นางสาวสุนิษา สมนางรอง
63073012753 นางสาวปาลิตา ต่ิงแตง
63073012754 นางสาวระพีพรรณ วิเวกวินย�
63073012755 นางสาวสุดารัตน� พงศ�พุฒิ
63073012756 นางสาวปEณฑิตา ผ�านด�าน
63073012757 นางสาวอลิษา เสียงล้ําเลิศ
63073012758 นางสาวศิรินา แดงบํารุง
63073012759 นางธาริกา พวกพันธ�
63073012760 นายอาทิตย� ชาญปCอม
63073012761 นางสาวทิพย�สุดา พยุหะ
63073012762 นายณัฐพล โมทอง
63073012763 นางสาวชนัญชิดา กนกสุวรรณกุล
63073012764 นายพงศกร อาสาคุณ
63073012765 นางสาวกนิษฐ�กานต� ศรีนวล
63073012766 นางสาวอารีวรรณ คํานวนวัย
63073012767 นายพรภรต น�วมนวล
63073012768 นางสาวสุภลักษณ� หวายฤทธ์ิ
63073012769 นางสาวสรวีย� เภาพาน
63073012770 นางธนิตา สวนดอกไม)
63073012771 นายชลขันธ� โคเลิศ
63073012772 นางสาวอิศราภรณ� ไชยบุตร
63073012773 นางสาวอนุตรา วรรณราศรี
63073012774 นายพิสิทธ์ิ ภาณุมาศภิญโญ
63073012775 นางสาวทิพย�สุดา โมราวงค�
63073012776 นางสาวประไพพรรณ เจริญสุข
63073012777 นางสาวพิมพ�วิภา บัวคุ)มภัยปภา
63073012778 นางสาวจิราภรณ� แก)วเสน
63073012779 นายกลยุทธ� ทองชุ�ม
63073012780 นางสาวมาลีวรรณ ทองอินทร�
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63073012781 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�เจริญ
63073012782 นางสาวสิริวิมล หมุกแก)ว
63073012783 นายศิวัช หมันนุ�ม
63073012784 นางสาวเมธาวี คําสีวาส
63073012785 นางสาวสุณิสา มีคํา
63073012786 นางสาวปานฝEน ลูกฟEก
63073012787 นางสาวสุวรรณา โนนเหล�าศรี
63073012788 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
63073012789 นายสุขอนันต� รัตนโยธิน
63073012790 นางสาวสโรชา ธนานนท�พาณิช
63073012791 นางสาวอัฉรา เนตรเจริญ
63073012792 นางสาวจิราวรรณ มณฑาทอง
63073012793 นางสาวดรุณี ศรีรัตน�
63073012794 นางสาววริศรา ริยาพันธ�
63073012795 นายอนุชิต สุดแสน
63073012796 ว�าที่ร)อยตร�Uอดิศร ตระกูลเกียรติชัย
63073012797 นางสาวปณิดา ช�างไชย
63073012798 นางสาวธิดารัตน� สายทะโชติ
63073012799 นางสาวณิชนันทน� วัฒนบท
63073012800 นางสาวศุภสุตา สินสวาท
63073012801 นางสาวสุชาวดี คุมมินทร�
63073012802 นายทรงชัย บุญทวงศ�
63073012803 นางสาวกนกเรขา ปางทอง
63073012804 นางสาวรุ�งทิพย� เผือกเฟdOอง
63073012805 นางสาวสุนิสา สมศรี
63073012806 นางสาวจันจิรา แสนสวาท
63073012807 นางสาวอนงนาฏ เมฆช)าง
63073012808 นางสาวรุ�งทิวา ความมัง
63073012809 นางสาวศิริชล เลาวนากิจกุล
63073012810 นายศิริวิทย� เรืองสม
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63073012811 นางสาวจิณห�นิภาห� สายลือนาม
63073012812 นางสาวศิริรัตน� สรรเสริญ
63073012813 นายณัฐวัฒน� บุญชู
63073012814 นางสาวจุฑามณี สุขพัฒน�
63073012815 นางสาวณัฐชลิตา งามบุษย�ศรี
63073012816 นางสาวกุลธิดา เชวงกูล
63073012817 นางสาวธารารัตน� นันตากาศ
63073012818 นางสาวญาใจ เจริญสุข
63073012819 นางสาวกมลชนก บุญประคอง
63073012820 นายชาญฤทธ์ิ เชาวรัตน�
63073012821 นางสาวรัชฎาภรณ� อภัยกุญชร
63073012822 นายชัชรินทร� ศรีบุศยดี
63073012823 นางสาววรรณรัตน� ศรีวงค�แสง
63073012824 นางสาวสุมลฑา ร�มเย็น
63073012825 นายพงปภาณ มโนหรทัต
63073012826 นางสาวพรพิมล เฟdOองฟูผล
63073012827 นายพินิจ ท)าวสาลี
63073012828 นายดลพร จันทร�อํานวย
63073012829 นางสาวรัตนา ชัยราช
63073012830 นางสาวพวงผกา มีงาม
63073012831 นางสาวจารุมล ปฏิมิล
63073012832 นางสาวศันสนีย� ศรีพัฒน�
63073012833 นายธนภัทร แปCงสี
63073012834 นายอนุกูล ศรีสําราญรุ�งเรือง
63073012835 นางสาวณัฐฐินันท� บุญกร�าง
63073012836 นางสาวเสวดี สวัสดี
63073012837 นางสาวแสงเทียน บุญเย่ียม
63073012838 นางสาวชลลดา นนทดร
63073012839 นางสาวกัญญารัตน� ธุปพงษ�
63073012840 นางสาวพรรณทิพา หม่ันการดี
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63073012841 นางสาวโชติกา แย)มม่ังมี
63073012842 นายทัศพล ทรัพย�สมบัติ
63073012843 นางสาวสุพัตรา ดาวเรือง
63073012844 นางสาวดลยา แก)วจันทร�
63073012845 นายเอกวิทย� อุ�นเจริญ
63073012846 นางสาวจุฑาลักษณ� สมแก)ว
63073012847 นางสาวอมนรัตน� อ�อนศรี
63073012848 นายก)องเกียรติ บุญยไทย
63073012849 นายธนากร การสมัคร
63073012850 นางสาวพิชชาภา สิงห�ซอม
63073012851 นายณัฐพล จันทร�แจ�มฟCา
63073012852 นางสาวพรรณผกากานต� ไชยมาตย�
63073012853 นางสาวพรทิตย� สิทธิปEญญาพร
63073012854 นายจิรยุทธ� เกาศล
63073012855 นางสาวจารุมาศ คุ)มเศรณี
63073012856 นายแสงสุรีย� พวิทิ
63073012857 นางสาวปภัสสรา วงษ�สนั่น
63073012858 นางสาวนฤมล สาระสิงห�
63073012859 นายเมธัส นิ่มนวล
63073012860 นางสาวสิริภัค โพธิพัฒน�
63073012861 นายวัท ธิกร ธีระธาดา อัจ จิ มะ กู ล 
63073012862 นางสาวทัศวรรณ พะวัดทะ
63073012863 นางสาวสุนิสา คําเครUือ
63073012864 นางสาวอภิชญา ปGยะนันท�
63073012865 นางสาวจารุวรรณ บวรสถิตย�
63073012866 นายนัทพงษ� กองแก)ว
63073012867 นางสาวนภัสกร เฮงสกุล
63073012868 นายธนพล แก)วไกรไทย
63073012869 นายธนาพงษ� รักโคตร
63073012870 นายฉันทวัฒน� ประสมทรัพย�

หน)า 429 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073012871 นายณัฐวัฒน� เปลี่ยนเชื้อ
63073012872 นางสาวนริศรา สารภาค
63073012873 นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต�
63073012874 นางสาวกาญจนา สร)อยทอง
63073012875 นางสาววิยะดา สวัสด์ิวงค�
63073012876 นางสาวเกวลิน ดํานิล
63073012877 นางสาวศิริวรรณ บุญศรี
63073012878 นางสาววัชริน ธ.น.เพช็ร
63073012879 นายสุรชาติ พ�วงไพโรจน�
63073012880 นางสาวจิราพร กลมเกลียว
63073012881 นางสาวเกวลิน หงษ�ย่ีสิบสี่
63073012882 นายนิพพิชฌน� สัญญาวิรัตน�
63073012883 นายธนากร คีรีรักษ�
63073012884 นายพัฒนะ เพ็ชร�ศักดา
63073012885 นายสิรภพ สมประสิทธิกุล
63073012886 นางสาวสุดา แยเบียงกู
63073012887 นางสาวศิวนาถ สุทธเนตร
63073012888 นางสาวรัทญา คันสูงเนิน
63073012889 นายธีรภัทร เรืองชาติ
63073012890 นางสาวชนิกานต� บํารุง
63073012891 นางสาวสุกัญญา ชัยพร
63073012892 นายณัฐดนัย ไชยลังกา
63073012893 นางสาวปรารถนา เนินสถาน
63073012894 นางสาวนิราวรรณ บํารุงธรรม
63073012895 นายไชยวัฒน� ภู�พระอินทร�
63073012896 นางสาวสุทธินันท� โคนพันธ�
63073012897 นายชัยพร ปรึกไธสง
63073012898 นางศุภัคชญา เกิดโมลี
63073012899 นายศิรภัทร ชํานิเขตรการณ�
63073012900 นางสาวจุไรวรรณ จันทสุวรรณ
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63073012901 นางสาวศศิวิมล จิตรตรี
63073012902 นางสาววรารัตน� วงษ�ซ่ือ
63073012903 นางสาวอารียา เจือหนองแวง
63073012904 นางสาวประไพรพร แก)วบัวเคน
63073012905 นางสาวศิริพัชยา อาภรณ�หิรัญ
63073012906 นางสาววรินทิพย� ทองมา
63073012907 นางสาวเพ็ญพัชชา สายโคกสูง
63073012908 นางสาวชาลินี แสงเพชร
63073012909 นางสาวนัชชา รุ�งธรรมธนกิจ
63073012910 นางสาวน้ําผึ้ง ยอดโพธ์ิ
63073012911 นางสาวจีราภา ประกิตกิตติกุล
63073012912 นางสาวอภิญญา ผันผาย
63073012913 นางสาวจุฑามาศ สุขพัฒน�
63073012914 นางสาวปาริฉัตร แก)วโพธ์ิน)อย
63073012915 นายธนกฤต ลีลาวรกุล
63073012916 นายสุรพงษ� บุญน�วม
63073012917 นายอนุชา จันทะวงษา
63073012918 นางสาวสุพัตรา สุนทรวิพาค
63073012919 นางสาวสุกัญญ ตราทิพย�
63073012920 นางสาวชลธาร อุปลา
63073012921 นายสุธิวัฒน� ทิพย�โชติ
63073012922 นางสาวปาริฉัตร� ทองคําอวน
63073012923 นางสาวธัญพร จําลองชาติ
63073012924 นางสาวขรินทร�ทิพย� ธนะวาสน�
63073012925 นายสุทธิพงษ� เพ่ิมพวก
63073012926 นางสาวภัควลัณชญ� ดาวเด�น
63073012927 นางสาวปภาวี กุลชนะไพโรจน�
63073012928 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ�
63073012929 นางสาวจิตนภา แผ�นทอง
63073012930 นางสาวพรนิภา มายาตร
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63073012931 นายธนยศ วิระพรสวรรค�
63073012932 นายบูชิต หินขาว
63073012933 นางสาวกัลยรัตน� พรหมรินทร�
63073012934 นางสาวประภาพร เจริญชนม�
63073012935 นางสาวหนึ่งฤทัย สีอุดร
63073012936 นายธนวิชญ� มูลปEญญา
63073012937 นางสาวสุภาวดี ยืนยาว
63073012938 นายศักด์ิชัย นองสมุทร
63073012939 นางสาวญาณิฐา เชื้อวงษ�
63073012940 นายธนวัฒน� นิยมพันธ�
63073012941 นางเอื้อคุณา ภาคจักษุ
63073012942 นายปรัชญา วิลัย
63073012943 นางสาวกนกพร เชยโพธิUU
63073012944 นายพลากร อนาพร
63073012945 นางสาวหฤทัย ยุบลวัฒน�
63073012946 นางสาวสมกมล อิ่มละเอียด
63073012947 นางสาวจุฑาทิพย� กลิ่นเกษร
63073012948 นางสาวอุไรวรรณ เสียงเพราะ
63073012949 นางสาวกุลธิดา กุลศิริ
63073012950 นายพงษ�ทวี มณีวรรณ
63073012951 นางสาวสุพิทชา ปGดตังถาเน
63073012952 นางสาวณัชชา ทะวิลา
63073012953 นางสาวกาญจนา เศิกศิริ
63073012954 นางสาวศรัญญา มณีกร
63073012955 นางสาววรารัตน� คําอินทร�
63073012956 นางสาวจริยา สําราญรื่น
63073012957 นางสาวสุทธิดา วงค�หอย
63073012958 นางสาวสุจิตรา ฐานวิเศษ
63073012959 นายนราวิชญ� สร)อยชด
63073012960 นายชยวัฒก� ทิมจันทร�
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63073012961 นางสาวฆังฆวรรณ จุลพันธ�
63073012962 นางสาวเพ็ญแข วงศ�Uภักดี
63073012963 นางทิพธญา เรือนคํา
63073012964 นายเจริญ หาญนภาชีวิน
63073012965 นางสาวปEทมา ศรีษนาราษฎร�
63073012966 นางสาวชลธิชา พันธุ�ถาวรนาวิน
63073012967 นางสาวศิริวรรณ ชุมธีรรัตน�
63073012968 นางสาวเมวิกา ศศิวิมลกาล
63073012969 นางสาวอังศุธร นากระโทก
63073012970 นางสาวธมกร เหมตะเวน
63073012971 นางสาวธัญวรัตม� เข็มทอง
63073012972 นางสาวจุฑามาศ จุลหงษ�
63073012973 นางสาวพรนภา ดวงมาลา
63073012974 นางสมใจ กายสิทธ์ิ
63073012975 นางสาวกุญช�ญาดา กองธานี
63073012976 นายปEฐพล ผลประเสริฐ
63073012977 นายนพเกล)า มงคลศิลปP
63073012978 นางสาวชุติกาญจน� ช�วยคูณ
63073012979 นางสาวจิราภรณ� รินสม
63073012980 นางสาวจันทร�จิรา  ุบุญชม
63073012981 นายกฤษฎา เจริญสุข
63073012982 นางสาวศิรินทิพย� รักษาพราหมณ�
63073012983 นางสาวปนันท� สิทธิสาร
63073012984 นางสาวเบญจลักษณ� ศรีคําหอม
63073012985 นางสาวจันจิรา เทียนทอง
63073012986 นางสาวจอยจิรา ชูทับ
63073012987 นางสาวเจนจิรา ภาคพจน�
63073012988 นางสาวเย็นฤดี พันธ�ศรี
63073012989 นางสาวนฤมล อินทะวงศ�
63073012990 นางสาวจันทนา พ�อค)าช)าง
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63073012991 นางสาวสมฤทัย สมบัติพานิช
63073012992 นางสาวจิตตานันท� งามวิจิตวงศ�
63073012993 นางสาวเกศินี ไชยสิทธ์ิ
63073012994 นางสาวริสา สังข�เสือ
63073012995 นางสาวชุติมณฑน� อุดใจ
63073012996 นางสาวชาลินี เหลือวงศ�
63073012997 นายพินิจ พิมพ�ทอง
63073012998 นางสาวปรียาภัทร� กีรติศักดาพงศ�
63073012999 นายวีรวัฒน� กองสัมฤทธ์ิ
63073013000 นายจตุรงค� พานุรักษ�
63073013001 นางสาวชนิภรณ� วงษ�ธนเสถียร
63073013002 นางสาวณัฐพิมล ไชยวารี
63073013003 นางสาวเมวลี เกตุบุญเรือง
63073013004 นางสาวลดาวัลย� จันทร�ดอกรัก
63073013005 นางสาวนพสุคนธ� สีนาค
63073013006 นางสาวณัฐธัญ ยังอยู�สุข
63073013007 นางสาวอัญชนา พืชสิงห�
63073013008 นางสาวอุไรวรรณ ยอดคําตัน
63073013009 นางสาวอภิษฎา จันทนา
63073013010 นางสาวนิตยา คุ)นเคย
63073013011 นายชาญชัย สีสงสาร
63073013012 นายณัฐวัตร ทองบางหรง
63073013013 นางสาวพุทธรักษา พยัคฆโส
63073013014 นางสาวศิริประภา ทรัพย�สิน
63073013015 นางสาวฐานิศร สิมณี
63073013016 นางสาวพัชริดา ตริยาสุข
63073013017 นางสาวก่ิงกาญจน� สอนสืบ
63073013018 นางสาวสุกัญญา ผาวิรัตน�
63073013019 นางสาวทิพยาภรณ� สุนา
63073013020 นางสาวพิชญ�นรี กวางใส
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63073013021 นางสาววนัสกรรณ แก)วมะ
63073013022 นางสาวเฟdOองฟCา บุตรสิทธ์ิ
63073013023 นางสาวอาณาชนก ใจเที่ยง
63073013024 นางสาวสุทธิดา เพ็ชระ
63073013025 ว�าที่ร)อยตรีวชิรนันท� ชัยศรี
63073013026 นางสาวณัฐิยา สิญญานันท�
63073013027 นางสาววรรณิภา ผลเนตร�
63073013028 นางสาวรติกาญจน� ศุกระกาญจนะ
63073013029 นายสายชล อ�อนละออ
63073013030 นางสาวสุมลทิพย� มอไธสง
63073013031 นายสิทธิพงษ� กระบัง
63073013032 นางสาวอรวรรณ  ื่ชื่นใจ
63073013033 นางสาวชนัญชิดา ทองนพคุณ
63073013034 นางสาวเจนจิรา สุนทรปรีชารัตน�
63073013035 นางสาวรัตนภรณ� ภาคสุโพธ์ิ
63073013036 นางสาวภวันตรี จันทรัตน�
63073013037 นางสาวอมรรัตน� อุตมะณะ
63073013038 นายณัฐพล ชัยสุทธิกุลรัตน�
63073013039 นางสาวรดา วงษ�บรรเทา
63073013040 นางสาวปาณิสรา รื่นเริง
63073013041 นางสาวศุภนุช รัตนะ
63073013042 นางสาวเสาวลักษณ� คงสัมฤทธ์ิ
63073013043 นางสาวพิมพ�พิไล ใจศิลปP
63073013044 นางสาวจุรีมาศ แก)ววินัด
63073013045 นางสาวสุดารัตน� พีขุนทด
63073013046 นางสาวศศิธร ประไพเพชร
63073013047 นางสาวมาลิษา พรมศรี
63073013048 นายเฉลิมพล อิ่นคํา
63073013049 นายอภินันท� จันทนา
63073013050 นางสาวสาธิดา ภารพงษ�
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63073013051 นายชาญณรงค� จันขุนทด
63073013052 นางสาวนิรชา โสระถาวร
63073013053 นายสมชาติ จิตรสมัคร
63073013054 นางสาวฐิติชญา ศรีทองแดง
63073013055 นายธารินทร� มณีประดิษฐ�
63073013056 นางสาวศศิธร จิตนาวา
63073013057 นางสาววิภาวรรณ ภูประวิง
63073013058 นางสาวชรินธร โคตรพันธ�
63073013059 นางสาวทิวาพร ศรีทอง
63073013060 นายชนาธิป ไทยประเสริฐ
63073013061 นางสาวประภัสสร ผลศิริ
63073013062 นางสาวนันทกานต� วัดแช�ม
63073013063 นางสาวกฤติยา หอมประไพ
63073013064 นางสาวหทัยกานต� มูลดี
63073013065 นางสาวอรอุมา เจริญสุข
63073013066 นางสาวสุกัญญา ปาทา
63073013067 นายเกียรติวงษ� จันทร
63073013068 นางสาวภัทรา ทองแดง
63073013069 นางยุภาพร นาราษฎร�
63073013070 นายภัทรพงศ� อินทรวิพันธุ�
63073013071 นางสาวชุติมา จรัลชล
63073013072 นายพิพัฒน�พงษ� สุธีมน
63073013073 นางสาวกฤติกา เนตรพลกลาง
63073013074 นางสาววสยามล ชูปEน
63073013075 นายปGยะนันท� หอมชื่น
63073013076 นางสาวศศิธร นามบุตร
63073013077 นางสาวศิริพร กันยา
63073013078 นางสาวปรียา รูปงาม
63073013079 นายชานนท� จันทร�ดํา
63073013080 นางสาวอรกมล พนมใส
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63073013081 นางสาวปุณิกา วิชชนาถวงศ�
63073013082 นางสาววิภาวดี สมกูล
63073013083 นางสาวเพียงตะวัน เทศอนุกูล
63073013084 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญดง
63073013085 นายณัฐพล ทับทิม
63073013086 นางสาวอรอนงค� พุธชัยสงค�
63073013087 นางสาวปาจรีย� เสาธง
63073013088 นายอิงครัต โอวาท
63073013089 นางสาวธมภร แสงอารมณ�
63073013090 นายวัชระ นาคส)มปSอย
63073013091 นางสาวขนิษฐา แก)วมาคูณ
63073013092 นางสาวอุษณา เณรพงษ�
63073013093 นายอัฒการณ� คงม่ัน
63073013094 นางสาวขวัญฤดี วังสนาม
63073013095 นางสาววรลักษณ� จันตRะ
63073013096 นางสาวพรทิพย� พันธวงษ�
63073013097 นางสาวธัญสุดา คูณยา
63073013098 นางสาวศรัญญา อินธิจักษ�
63073013099 นางสาวนพมาศ อุทรักษ�
63073013100 นางสาวพัชรินทร� ศรีสองสกุล
63073013101 นางสาวสโรชา เมฆแสน
63073013102 นางสาวสกุลรพี นิมนขานิ
63073013103 นางสาวกนกพร สอนสกุล
63073013104 นางสาววรัญญา โสดาวัฒน�
63073013105 นางสาวเจิมขวัญ เชื้อสุข
63073013106 นายธวัชชัย แพงอานนท�
63073013107 นายดํารงศักด์ิ ชาติกุล
63073013108 นางสาวสุขฤทัย แกล)วกล)า
63073013109 นายธวัชชัย ยอดจันทร�
63073013110 นายอิทธิชัย พิวะศักด์ิ
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63073013111 นายณัฐพงศ� ศรีพินิจ
63073013112 นางสาวกนกพร ไชยตัน
63073013113 นางสาวศิริกาญจน� มงคลศิลปP
63073013114 นางสาวปGยะนุช สร)อยสุมาลี
63073013115 นางสาวไพรินทร� อรอินทร�
63073013116 นางสาวเมษิณี สินทวี
63073013117 นางสาวจุฑามาศ แก�นสุข
63073013118 นางสาวสุจิตรา จันทร�เหมือน
63073013119 นางสาวณิชากร ไกรแก)ว
63073013120 นางสาวปรารถนา บุญบําเรอ
63073013121 นางสาวปEทมา อุกฤษ
63073013122 นางสาวปาริชาติ พรวิริยะทรัพย�
63073013123 นายภูมิไทย ชนะชัย
63073013124 นางสาวภาวินี สิรภูริพัฒน�
63073013125 นางสาววราภรณ� วะเศษสร)อย
63073013126 นางสาวมุมีนะห� ไชยจันทร�
63073013127 นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ
63073013128 นางสาวสไบพร ผิวเหลือง
63073013129 นางสาวลลิตา เทวาประดับ
63073013130 นางสาวกฤษณา พลเก�ง
63073013131 นายสิทธวีร� พุ�มม�วง
63073013132 นางสาวกานต�ชนก วังหาร
63073013133 นางสาวสุชาดา เข)มน)อย
63073013134 นางสาวจูลจิรา กระแสร�ชล
63073013135 นางสาวดวงนภา อุดมสุข
63073013136 นางสาวผุสชา สุขสะอาด
63073013137 จ.ส.ต.ศุภณัฐ มีโพธ์ิ
63073013138 นางสาวอมรรัตน� สังข�กลมเกลี้ยง
63073013139 นายชัยรัตน� จิตรกล)า
63073013140 นายอภิสิทธ์ิ หมวกทอง
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63073013141 นางสาวปริศนา ศิริชุมภู
63073013142 นายชยพล สายบัวทอง
63073013143 นางสาวชญานี ตรีวงศ�
63073013144 นางสาวอุษา ก่ิงสีเสียด
63073013145 นายสูติชัย วรรณวิจิตร
63073013146 นางสาวสุนิสา อาษาบาล
63073013147 นายสุชา จันทชาติ
63073013148 นางสาวรวีวรรณ แสนมาโนช
63073013149 นางสาวสาวิตรี ระไวสมาน
63073013150 นางสาวพัชริดา สุขอาษา
63073013151 นายกชกร แก)วเกิด
63073013152 นางสาวสุรีย�พร สาระกูล
63073013153 นางสาวณัฐรินีย� มาลารักษ�
63073013154 นางสาวพรพิมล ช)างเนียม
63073013155 นางกัญญาณัฐ ทวีสิงห�
63073013156 นางสาวศิริรัตน� อรุณ
63073013157 นางสาวประทุมพร เอื้อชล
63073013158 นางสาวอาทิตยา เรียงศักด์ิ
63073013159 นางสาวปEทมพร เทียนสิทธ์ิ
63073013160 นายพัชรพล ชวลิตไพศาล
63073013161 นางสาวจิราพร ฤทธิสาตร�
63073013162 นางสาวอมรรัตน� ยมหา
63073013163 นางสาวจิรานันท� ทองมาก
63073013164 นายวุฒิชัย แซ�จิว
63073013165 นางสาวสิริพร กลิ่นสุคนธ�
63073013166 นายเจษฎาวุฒิ ตระกูลวุฒิศักด์ิ
63073013167 นางสาวสุพิชฌาย� ลิมปนันท�วดี
63073013168 นางสาวชนัญชิดา สาหร�าย
63073013169 นางสาวเบญญาภา ด)วงศรี
63073013170 นางสาวอรวรรณ เกษรัตน�
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63073013171 นายวชิรศักด์ิ ชูกลิ่น
63073013172 นางสาวธิดาวัลย� ลําพูน
63073013173 นายจักรพงษ� แก)วดี
63073013174 นางสาวอิษยา เอี่ยมสําอางค�
63073013175 นางสาวธัญวรัตน� เวสารัตน�
63073013176 นางสาววราภรณ� กันทา
63073013177 นางสาวจิราภรณ� นาสวน
63073013178 นายพลนภัส งาสลัก
63073013179 นางสาวรมณียา มาขน
63073013180 นางสาวศิริพร จิตรชื่น
63073013181 นางสาวเสาวลักษณ� แก)วระวัง
63073013182 นายพงษ�ศักด์ิ เตปปGUน
63073013183 นางสาวนิสากร ต้ังม่ัน
63073013184 นายทวีศักด์ิ ไชยลี
63073013185 นายไพบูลย� บุตรพิเศษ
63073013186 นางสาวนันทิตา พ้ืนบาตร
63073013187 นายเจษฎากรณ� จันทร�ผลึก
63073013188 นางสาวจรรจิรา กมลอินทร�
63073013189 นายกิตติพัฒน� ผดุงพงษ�
63073013190 นางสาวนภิศา จิณะเสน
63073013191 นางสาวกรรณิการ� ชุ�มทวี
63073013192 นางสาวปEทมพร สีสุข
63073013193 นางสาวนฤนาท ม่ันแปCน
63073013194 นางสาวนีรารัตน� ใจอดทน
63073013195 นางสาวปริยากร ศิลารักษ�
63073013196 นางสาวพัชฎาภา เปรมวินัย
63073013197 นางสาวศรินรัตน� ศิริรัตน�พิริยะ
63073013198 นางสาววิชุดา จันดี
63073013199 นางสาวกฤตยากร โคทอง
63073013200 นางสาวณัฐกานต� สิทธินิสัยสุข
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63073013201 นางสาววิชญาดา ไชยชิต
63073013202 นางสาวภัทรสุดา คําแก)ว
63073013203 นายไกรสร ทิมสูงเนิน
63073013204 นางสาวกนกกาญจน� แก�กล)า
63073013205 นางสาวธิติพร แก)วดวงดี
63073013206 นางสาวณัฎฐา พุ�มทอง
63073013207 ว�าที่ ร.ต.วรายุทธ เหลินต)ายซ)าย
63073013208 นางสาวณัฐมน โพธ์ินอก
63073013209 นางสาวพัชรี อรัญวาศรี
63073013210 นางสาวกรองทอง เขาจารี
63073013211 นางสาวธัญวรัตน� พันธุ�ชัยภูมิ
63073013212 นางสาวฤดีมาศ คําสุทธิ
63073013213 นายอาทิตย� โพธิพัฒน�
63073013214 นางสาวปาริชาติ บุญคง
63073013215 นางสาวสุภาณี แก)วแดง
63073013216 นางสาวกมลชนก ดอนอ�อนเบ)า
63073013217 นางสาวกชพร หม่ืนสะท)าน
63073013218 นางสาวกัญญาภัทร เสียงประเสริฐ
63073013219 นางสาวดวงกมล ทองเปBย
63073013220 นายดุลยวัต ยวดย่ิง
63073013221 นางสาววัลภา สนรักษา
63073013222 นางสาวณัฐธิดา สิงห�ทองคํา
63073013223 นางสาวณัชชา อยู�คล)าย
63073013224 นางสาวชลธิชา ขอดไธสง
63073013225 นายสุพิวัฒน� ศรีธิวัฒน�
63073013226 นางสาวอัญชลี เรืองบุญ
63073013227 นางสาววรรณลดา แท�นนิล
63073013228 นางสาวฐานิกา ลูลา
63073013229 นางสาวภักดิพร ไชยสาร
63073013230 นายธนาธิป ชํานิธุระการ
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63073013231 นายจิรายุ โชคจินดา
63073013232 นายกิตติศักด์ิ เพชรพันธ�
63073013233 นางสาวบุญญาภรณ� สุทธิพันธ�
63073013234 นายพิธภัณฑ� ทองปCอง
63073013235 นางสาวรัชดาพร บุญตา
63073013236 นางสาวสุทธินาถ มาศมะลิวัลย�
63073013237 นางสาวศิริลักษณ� สุขล)อม
63073013238 นายธีรศักด์ิ เธียรวรโรจน�
63073013239 นางสาวสําราญ วันขวา
63073013240 นางสาวสุพัตรา วงศ�บุปผา
63073013241 นางสาววรี พรมโคตร
63073013242 นายชนนภัส เปfนเครือ
63073013243 นายวรโชติ ชูช�วย
63073013244 นางสาวณัฐสุภา หอมรื่น
63073013245 นางสาวศิริญญา ศรีราชเลา
63073013246 นายเกรียงศักด์ิ ฝางคํา
63073013247 นางสาวชาทิพนาภา ช)อยผาย
63073013248 นางสาวสจี ณ นคร
63073013249 นายสถาปEต อารีวรพล
63073013250 นายศุทธิกุล ทิพยปEญญานุกูล
63073013251 นางสาวภัทรดา ไล)ฉิม
63073013252 นางสาวกรวิดี ศรีดาชาติ
63073013253 นางสาวสุนิสา เพ็ชรฟEก
63073013254 นางสาวนูรีซัน กะจิ
63073013255 นายราชันย� สรสิทธ์ิ
63073013256 นางสาวสุรัญชนา ภัทรสิริชัยนันท�
63073013257 นางสาวณัฐวรา มุ�งพันธ�กลาง
63073013258 นางสาวสุดารัตน� บุญล้ํา
63073013259 นางสาววรรณพร เกลาเกลี้ยง
63073013260 นางสาวปGยาภรณ� วันชัย
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63073013261 นายสรวิศ แสงประไพ
63073013262 นางสาวโสภิดา คําเลิศ
63073013263 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
63073013264 นายณัฐพงษ� จันทะมี
63073013265 นางสาวธันย�ชนก เอมโกวิทย�
63073013266 นายบรรจง นันทะกะ
63073013267 นางสาวสุพัตรา บุญวงษ�ประสพ
63073013268 นายทศพล มือทอง
63073013269 นางไพรินทร� แก�นสุข
63073013270 นางสาวอรุโณทัย ใจสุข
63073013271 นางสาวเมษิตา สีนคร
63073013272 นางสาวปริศนา ก่ิงเมือง
63073013273 นางสาวมนัสดา ชาวไร�เงิน
63073013274 นายทศพร ชีพสมุทร
63073013275 นางสาวดรุณี วินทะไชย
63073013276 นายกฤษดากร เยาว�ธานี
63073013277 นางสาวกนกวรรณ ถินสูงเนิน
63073013278 นางสาวน้ําฝน ภูแดนแผน
63073013279 นายอานนท� มีสุข
63073013280 นางสาวเยาวลักษณ� นัทธี
63073013281 นายปฏิพล มูลมา
63073013282 นายณัฐพงษ� บุราณรมย�
63073013283 นางสาวธัญวัลย� ธนวงศ�พร
63073013284 นายทัตธน ผิวแดง
63073013285 นางสาวอภิญญา ทองจันทร�
63073013286 นางสาวสุดารัตน� แสงรัมย�
63073013287 นายธนพล เจียมศรีชัย
63073013288 นางศศิวิมล สินธู
63073013289 นายชลัช นิสสัยซือ
63073013290 นางสาววิภาดา กันยาเลิศ
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63073013291 นางสาวทิพวรรณ นาโควงค�
63073013292 นายพีรวัชร ศรีเงิน
63073013293 นายวณัฐ แก)Uวเทพ
63073013294 นางสาวคนึงรัตน� สาโรจน�
63073013295 นางสาวปณิฏฐา รวดเร็ว
63073013296 นายนัทพงษ� จงอนุรักษ�ไพร
63073013297 นายธานัท ดําริห�กิจ
63073013298 นางสาวพัทรียา วงศ�สวัสดิวัฒนา
63073013299 นายวัชระ อุดบัววงศ�
63073013300 นางสาวสุดารัตน� เสนา
63073013301 นายอธิศ วัฒนศิริ
63073013302 นางสาววิมลรัตน� พันภักดี
63073013303 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ�
63073013304 นางสาวศุภนุช เชื้อไพบูลย�
63073013305 นายสุดสาคร ดีมะเริง
63073013306 นางสาวพิชญ�สิตา อาริยะเรืองย่ิง
63073013307 นางสาวกมลชนก บุญธิมา
63073013308 นางสาวเทียนแก)ว สว�างศรี
63073013309 นางสาวจุฑามาศ พลเทพ
63073013310 นางสาวกฤติกา เพ็ชรคงทอง
63073013311 นางสาวมนสิชา อินทร�เอี่ยม
63073013312 นางสาวปทุมวดี ดําแดงดี
63073013313 นายฤกษ�ฤทธ์ิ ปราบศรีภูมิ
63073013314 นางสาวขวัญใจ แก)วบาง
63073013315 นางสาวอังคณา ถังไชย
63073013316 นางสาวบุณยาพร คงธนะจิระวัฒน�
63073013317 นางสาวกิติยาพร เยาถัก
63073013318 นางสาวศุภวรรณ เดชะนะ
63073013319 นางสาวมานิตา จันทร�สุริยา
63073013320 ว�าที่ ร.ต.ประสงค� ชูเชื้อ
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63073013321 นางสาวณัฐกฤตา ซํ้าคํา
63073013322 นางสาวจารุวรรณ จันมะโฮง
63073013323 นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ
63073013324 นางสาวแสงดาว โยธาศึก
63073013325 นางสาวนิตยา สายแก)ว
63073013326 นางสาวนุชาดา ตันประยูร
63073013327 นางสาวพิมวาริน อินตุ)ย
63073013328 นางสาวสายทิพย� สอดห�วง
63073013329 นางสาวขวัญกมล ช�างไม)
63073013330 นางสาวศิวพร สมบูรณ�พันธ�
63073013331 นายอธิวัฒน� ปรีชาชาญ
63073013332 นางสาวพัชรา ใครจันทร�เศรษฐ�
63073013333 นางสาวณภัสนันต� พลราษฎร�
63073013334 นางสาวมนภรณ� วัฒนานุกูลวงศ�
63073013335 นางสาวปรียาภรณ� มหาวรรณแจม
63073013336 นางสาวเฟdOองฟCา สุภามณี
63073013337 นายวัชรินทร� นาคมี
63073013338 นางสาวณพัฐอร พารา
63073013339 นายพงศกร ถวลัลย�พานิช
63073013340 นายกวีรัตน� ปBนะภา
63073013341 นายณัฐพล สว�างกุล
63073013342 นายประพันธ� สองเมือง
63073013343 นางสาวกัญญาภัทร วินิจสร
63073013344 นายพุฒิเมธ เพชรผ�อง
63073013345 นางสาววัชรี พงษ�สุข
63073013346 นายเกษมศักด์ิ ศรินทุ
63073013347 นายศุภโชค เพ็ชรตะก่ัว
63073013348 นางสาวปGยาภรณ� บุตรอUิUน
63073013349 นางสาวณัฐฐินี คําปGวทา
63073013350 นางสาววัชราภรณ� มะโนเนือง
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63073013351 นางรัฐกร ภู�ทอง
63073013352 นางสาวนิพาดา เพ็ชรพัฒน�
63073013353 นายชยางกูร ธัญสระทอง
63073013354 นางสาวอาทิตติยา วงศ�ผาบุตร
63073013355 นายกิตติพงษ� เคหา
63073013356 นายภาณุพงศ� เศวตวงศ�
63073013357 นางสาวกรณ�ณิศา สุภาวกุล
63073013358 นางสาววาสนา ยศรุ�งเรือง
63073013359 นางสาวจิราภรณ� ศรีผ�อง
63073013360 นางสาวธิดารัตน� ทองรินทร�
63073013361 นางสาวนัทธพร จันทะขัน
63073013362 นายสุกฤษณ� เล็กศิริวิไล
63073013363 นางสาวณัฐชา ปุณยจารุศิริ
63073013364 นางสาวสายธาร รอดบุญ
63073013365 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี นามแสง
63073013366 นางปรีญาพรรณ ขัดสีแสง
63073013367 นายอมรพงษ� สายสิงห�
63073013368 นางสาวพลอยทับทิม ประชารุง
63073013369 นางสาวรัตนพร หนูพวก
63073013370 นายดอน ปานขํา
63073013371 นายชัยพร รึผาดํา
63073013372 นางสาวธิฆัมพร ไชยรัตน�สัมพันธ�
63073013373 นางสาวกาญจนา ศาลางาม
63073013374 นางสาวฉัตรสุดา สนกระโทก
63073013375 นายธีรวัฒน� หัตถพณิชพร
63073013376 นางสาวศิริภัสนินทร� โสภาปEญญาธรรม
63073013377 นางสาวขวัญชนก อินทร�ผดุง
63073013378 นายวัชรพล นามโสม
63073013379 นายฐาวร พงษ�สุข
63073013380 นางสาวตรีลดา พิมพา
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63073013381 นางสาวขวัญชนก ชลวานิช
63073013382 นางสาวพัชรภร สุระสร
63073013383 นายธนภัทร เจริญวัย
63073013384 นายสิทธิโชค อนุรักษ�เหมกุล
63073013385 นางสาวสมฤทัย ปรีชา
63073013386 นางสาวกวินนาถ เครือวงษา
63073013387 นางสาวจีราภรณ� อยู�แฮ
63073013388 นางสาววริชนัญญ� อํานวยชีพสุข
63073013389 นางสาวหทัยทิพย� ตาธุวัน
63073013390 นางสาวอาธิตา ทองขวัญสุข
63073013391 นางสาวบุษกร ประมวล
63073013392 นางสาวมนทยา เหล็กยัง
63073013393 นางสาวธัญลักษณ� ขุนภักดี
63073013394 นายธนภัทร สงวนรัมย�
63073013395 นายสิทธิพล วงค�ทําเนียบ
63073013396 นางสาวปาลีนารถ แพงแก)ว
63073013397 นางสาวณัฐกฤตา คนเที่ยง
63073013398 นายณัฐชานนทน� คงเปBiยว
63073013399 นางสาววัลย�ลดา คงเจริญ
63073013400 นางสาววริศรา ศรีเจริญ
63073013401 นายม่ิงแมน ถาม่ังมี
63073013402 นางสาวศศิวรรณ รินทร�ธราศรี
63073013403 นายพรพิทักษ� มณีโชติ
63073013404 นางสาวกนกทิพย� มีสินธุชัย
63073013405 นางสาวฐาปนีย� ปEญญาริกานนท�
63073013406 นางสาวสิรามล พิทักษ�คีรี
63073013407 นางสาวอัจฉริยวรรณ สมสืบ
63073013408 นางสาวจุฑานันท� จันจองคํา
63073013409 นายภาณุ ธรรมจารย�
63073013410 นางสาวอมรา เปรื่องไร�
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63073013411 นายพงศ�ปณต มีบุญ
63073013412 นายนพดล ถวิลหา
63073013413 นายอภิศักด์ิ จําปาโคกกรวด
63073013414 นางสาวกัญญาวีร� พร)อมวงศ�
63073013415 นางสาวนภัสกร ขจรวงษ�
63073013416 นางสาวสุมนรัตน� กิตติคุณานันท�
63073013417 นางสาววาสิตา บุญเกิด
63073013418 นางสาวธนพร นาทะพันธุ�
63073013419 นางชุติมา ภูนาวา
63073013420 นางสาวมณฑกาญจน� สายมูล
63073013421 นายประกรณ� นะราแก)ว
63073013422 นายศราวุฒิ สมบูรณ�
63073013423 นางสาวมัณฑนา ดอนปEญญา
63073013424 นายอัฑฒ�ภูวิศ กลิ่นสุคนธ�
63073013425 นางสาวชลาลัย มุ�งสันติวงษ�
63073013426 นางสาวปติณญา เรืองฤทธ์ิ
63073013427 นางสาวปริยานุช พลแมน
63073013428 นางสาวนริศา ลําขาว
63073013429 นางสาวสุทธิดา แก)วกิจ
63073013430 นางสาวนภพรรณ พ)นภัย
63073013431 นางสาวเจนจิรา คําเมือง
63073013432 นายกิตติพงศ� บัวเบา
63073013433 นายณัฐภัทร สระฏัน
63073013434 นางสาวนาเดีย แวเตRะ
63073013435 นางสาวกมลพรรณ ชํานาญเวช
63073013436 นางสุกานดา รื่นรมย�
63073013437 นางสาวทิพวรรณ พรมชาติ
63073013438 นางสาววาสนา โสนาคา
63073013439 นางสาวปาลิดา อาภรณ�รัตน�
63073013440 นายพิรุณ สารทรัพย�
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63073013441 นายศักด์ิดา ทับสุริ
63073013442 นางสาวสุกัญญา ดํานงค�
63073013443 นายศักด์ิสิทธ� ทองศร
63073013444 นางสาวมนัญชยา สมศรี
63073013445 นางเปรมมิกา สุมโนจิตราภรณ�
63073013446 นางสาวสุภาพร มาละปEทธิ
63073013447 นางสาววริศรา สุพัชรมงคลกิจ
63073013448 นางสาวจิรนันท� ฉัตรสูงเนิน
63073013449 นางสาวศิริพร น)อยวัน
63073013450 นางพิมพิมล อาจรักษา
63073013451 นางสาวเพ็ญนภา เกษเวียง
63073013452 นางสาวณพสร ระวังภัย
63073013453 นางสาวธาวิณี สุทุม
63073013454 นางสาวพรนิษา แสนคําชื่น
63073013455 นางสาวคณพิชญ� จันธิมา
63073013456 นางสาวสุรีรัช สมสี
63073013457 นายอนุสรณ� เข่ือนสอง
63073013458 นางสาวมนสิชา ทองแสง
63073013459 นางสาววนิดา หวังวิมาน
63073013460 นายสหัสพนต� สวัสด์ินะที
63073013461 นางสาวศรัณย�พร ไกยะโส
63073013462 นางสาววิสารัตน� วรินทร�
63073013463 นางสาวธิสุดา เนียงพา
63073013464 นางสาววชิราพรรณ ไชยสลี
63073013465 นายศักด์ิสิทธ์ิ รัตนพิทักษ�
63073013466 นางสุภาภรณ� ศรีภา
63073013467 นายชลวรรษ ทวี
63073013468 นายสุรศักด์ิ สนธิพรหม
63073013469 นางสาวจุฬีรัตน� ศิริใจ
63073013470 นางสาวณัฐพร วิชัยโย
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63073013471 นายณัฐดนัย ขูขุนทด
63073013472 นางสาวจิราภรณ� ศรีสวัสด์ิ
63073013473 นางสาวธนัญญา พุ�มห)วยรอบ
63073013474 นางสาวพิมพาภรณ� บุญสง�า
63073013475 นางสาวพิชญาพร คงนวล
63073013476 นางสาวณภัคญา เบ)าโฉม
63073013477 นายภูวดล สุนันทเกษมโชค
63073013478 นางสาวพิชามญชุ� วรจิต
63073013479 นางสาวพัชรี โพธิจักร�
63073013480 นางสาวญาณิกา นาควิเชียร
63073013481 นางสาวธัญสุดา สนิทใจรักษ�
63073013482 นางสาวสุกัญญา ต้ังใจ
63073013483 จ�าอากาศตรีวัชริศ เชิดโคกศรี
63073013484 นางสาวพรชนก บัณฑิตไทย
63073013485 นางสาวอทิติยากร บํารุงบ)าน
63073013486 นายจักราวุธ อั้นเต)ง
63073013487 นางพัชร�สิตา ศิริดํารงค�ธีรกุล
63073013488 นางสาวโสรยา กิจจาณรงค�
63073013489 นางสาววิจิตรา จุมพล
63073013490 นางสาวกิตติยา พิพรพงษ�
63073013491 นางสาววัลลภา สิงขรเขตร
63073013492 นายพงษ�ศักด์ิ เยาวรัตน�
63073013493 นางสาวรัตติยากรณ� ทึนหาร
63073013494 นางสาวธิดารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63073013495 นางสาวเบญจมาภรณ� เวฬุรัตนะ
63073013496 นางสาวณัฐพันธุ� อุพันศรี
63073013497 นางสาวมัลลิกา พิมพ�ดี
63073013498 นายสุขเกษม ทิพภูนอก
63073013499 นายอภิสิทธ์ิ ยาวิละ
63073013500 นางสาวสิริพร พันธวงษ�
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63073013501 นางสาวกฤติกา ยังทรัพย�
63073013502 นายศิวกร กระจายกลาง
63073013503 นางสาววิยะดา บริบูรณ�
63073013504 นางสาวรุ�งนภา แสงฟCา
63073013505 นางสาวอรพรรณ ศาสตราเวช
63073013506 นางสาวกนกวรรณ กัญญามาศ
63073013507 นางสาวพิมลวรรณ โพธ์ิดา
63073013508 นางสาวจิตดาภา แซ�กRวย
63073013509 นายณัฐนนท� ทรายทอง
63073013510 นางสาวจุฑามาศ สงวนนาม
63073013511 นายกิติวัจน� นาจันทร�
63073013512 นางสาวอรวรรณ นิ่มนวล
63073013513 นายบัญดิษย� ชนะค)า
63073013514 นางสาวณัฐฐา ทองประไพ
63073013515 นางสาวชลิดา นันทิยา
63073013516 นางสาวกิตติยา ฉิมพาลี
63073013517 นางสาวจิราพร คําสอน
63073013518 นายเอกชัย น)อมกลาง
63073013519 นางสาวสุพัตรา โคตรสุโน
63073013520 นางสาวสุขกมล ประกอบผล
63073013521 นายศุภฤกษ� ตาตRะคํา
63073013522 นางสาวไอรดา กุลเก้ียง
63073013523 นางสาวณิชาพร อินอําไพ
63073013524 นางสาวมณีรัตน� สิริสุข
63073013525 นางสาวหรรษา พรมหญ)าคา
63073013526 นางสาวสุภาพร เนียนสันเทียะ
63073013527 นางสาวลลิตา ไชยจันลา
63073013528 นางสาวรัตนา วัชรวงศ�ทิพย�
63073013529 นายอัยดีลอัฎฮา ดอเลRาะ
63073013530 นางสาวดารุณี มะหะหมัด
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63073013531 นายทศพล คํามูล
63073013532 นางสาวศิรินภา โพธ์ิศรี
63073013533 นางสาวจุฑามณี ทรัพย�ศรี
63073013534 นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ
63073013535 นางสาวจินตนา โพธิสาร
63073013536 นางสาวสุภาพร หงษ�อาจ
63073013537 นางสาวนิภาพร จันทร�สอน
63073013538 นางสาวสุลักขณา สารุณา
63073013539 นางสาวจิรภัค ปานแก)ว
63073013540 นายเกียรติศักด์ิ เทียมแก)ว
63073013541 นางสาวภควรรณ น)อยเจริญ
63073013542 นางนภาภรณ� จําปาวะดี
63073013543 นางสาวประไพพิศ เตียงงา
63073013544 นายปGยะพงษ� เงินพิงค�
63073013545 นางสาวสุภาพร แสงโสดา
63073013546 นางสาวเพ็ญนภา อุบล
63073013547 นางสาวยุพา ลบบํารุง
63073013548 นายหัสชัย อิ่ม อยู� 
63073013549 นางสาวสุภาวิณี จอนดอน
63073013550 นางสาวกลิ่นสุคนธ� ชลเดช
63073013551 นางสาวธนัชสนันตน� อินทรารักษ�
63073013552 นายสงกรานต� ชุมภูบาง
63073013553 นางสาวดวงกมล ศิริพิพัตร
63073013554 นางสาวจิราภรณ� กังวาล
63073013555 นางสาวธมลวรรณ เพียรพิทักษ�
63073013556 นางสาวขวัญชนก สุวรรณทัพ
63073013557 นางสาวกัณธิมา ศรUีวิชัย
63073013558 นางสาวอัครยา เมฆพยัพ
63073013559 นางสาวอรยา ทามูล
63073013560 นายสุรพัศ บุญคง
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63073013561 นางสาวอมรรัตน� ดงประขา
63073013562 นายสรรปกรณ� แก)วระหัน
63073013563 นายจักรกฤษ หงษ�ทอง
63073013564 นางสาวมณฑิตา วังมงคล
63073013565 นางสาวนรินทร� ทองคํา
63073013566 นางสาวอาศิรพร สุนทรตรึก
63073013567 นางสาวสุพัตรา บุญเรือง
63073013568 นายสพล ประเทพา
63073013569 นางสาวสุพัตรา สิทธิแสงชัย
63073013570 นางสาวสุจิรา มาเอี่ยม
63073013571 นางสาวพัชราภา เหมเงิน
63073013572 นายจตุรภัทร วงศ�มณี
63073013573 นางสาวลลิตา แก)วสีคร)าม
63073013574 นายจักรพงศ� จิตต�บุญ
63073013575 นายนพรัตน� อุตคํา
63073013576 นายเอกพล วิเศษเธียรกุล
63073013577 นายนคร สีแพงมน
63073013578 นายชัยธนา วรรักษ�
63073013579 นางสาวศุภากร ทองบุญตา
63073013580 นายสรวิศ แสงอุทัย
63073013581 นางสาวณิศาบุษย� พาลี
63073013582 นางสาวกฤตญกร เกตุพูนทอง
63073013583 นางสาววัสส�ปภัสส� เนื่องจํานงค�
63073013584 นางสาวกุลรดา อิษวัตธนากุล
63073013585 นางสาวสุมาลี วุฒธิยา
63073013586 นายธนพัฒน� ส�งแสงสิน
63073013587 นางสาวสุกัญญา นันทพันธ�
63073013588 นางสาวณพ)Uฐอร อรุณรักษ�สมบัติ
63073013589 นางสาวอนัญญา พลอาษา
63073013590 นายไตรภพ อันพิมพ�
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63073013591 นางสาวพัชรินทร� เฉลิมวงษ�
63073013592 นายอรรถพล ภุมมาลา
63073013593 นางสาวหทัยรัตน� วิทา
63073013594 นางสาวสุวิภา ชนะสงคราม
63073013595 นางสาวยุรยาตร ยอดภิรมย�
63073013596 นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร�
63073013597 นางสาวพนิดา คงคําแก)ว
63073013598 นางสาวดลณพร เทียมพิทักษ�
63073013599 นายพีรกานต� เจริญภูมิ
63073013600 นางสาววศินี ลียากาศ
63073013601 นางสาวพัชรี ปGยะนารถ
63073013602 นายภาณุพล คชพงษ�
63073013603 นางสาวปGยวรรณ วงศ�พึ่ง
63073013604 นางสาวโชติกา กาญจนเกยูUร
63073013605 นางสาวกรวิภา จินาเขียว
63073013606 นางสาวพรพิรมณ� ลือไชย
63073013607 นางสาวชุลีพร สวยไธสง
63073013608 นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงษ�
63073013609 นางสาวปาวรีย� ย่ิงประวัตร�
63073013610 นางสาวเกศินี กรัญญิรัตน�
63073013611 นางสาวอรวรรณ วรรณพราหมณ�
63073013612 นายนฤพนธ� เพลากระโทก
63073013613 นางสาวนวสิริ แสงพันธ�
63073013614 นางสาววิศมล ทรงมิตร
63073013615 นายทศพล นาคสวัสด์ิ
63073013616 นางสาวเพ็ญพิรุณ มาประเทียบ
63073013617 นางสาววรรณโสภา พรหมหากุล
63073013618 นางสาวมนัสนันท� เทียนศิริ
63073013619 นายสราวุธ จันทร�เทศ
63073013620 นายพชรณัฏฐ� สุวิมลธนายศ
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63073013621 นางสาวศศิกานต� ศรีทอง
63073013622 นายอภิสิทธ์ิ ปานกลาง 
63073013623 นางสาวญานิศา ปรีชาพิสิฐ
63073013624 นางสาวขวัญฤดี โจณสิทธ์ิ
63073013625 นางสาวอักษรทิพย� บุญธรรม
63073013626 นายทัศนะ รอดพาที
63073013627 นายปGยพันธ� พินิจการ
63073013628 นายพีรพงษ� ใจขาน
63073013629 นางสาวรสสุคนธ� ประโมงมุข
63073013630 นางสาวธวัชชัย พิชัยยันต�
63073013631 นางสาวญาณิกา ฮายีมา
63073013632 นางสาวกัญญาภัสส� อินดา
63073013633 นางสาวสิริมา สุรกิจบวร
63073013634 นางสาววนัชพร สุขเก้ือ
63073013635 นางสาวยุวรักษ� เกียรติศักดากุล
63073013636 นางสาวสุจิรา อุดมรัตน�
63073013637 นายจักรวิน ภูมิเชวง
63073013638 นางสาวอรอุมา ธิปโชติ
63073013639 นางสาวจุฑามาศ ก)อนภูธร
63073013640 นางสาวศิริวรรณ ทองโยง
63073013641 นางสาวปภัสศร สายลุน
63073013642 นายโสภวิชญ� พุทธสมบัติ
63073013643 นายปารเมศ ฉํ่าทรัพย�
63073013644 นางสาววานิดา กาหนุง
63073013645 นางสาวฐิติชญา ฟองอาภา
63073013646 นางสาวสุทธิดา อินทรแพทย�
63073013647 นายวรพรต แซ�แต)
63073013648 นายภาณุพงศ� ม่ันอินทร�
63073013649 นางสาวขนิษฐา โลเลิศ
63073013650 นางสาวนูรีซัน สะอุ
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63073013651 นางสาวภัทรจิตรา เพ็งพรรณ
63073013652 นางสาวปนัดดา สมาคุณ
63073013653 นางสาววีรดา รัตนมหาไพศาล
63073013654 นายประธาน ปGงจันดี
63073013655 นางสาวกมลทิพย� คล)ายมาลา
63073013656 นายสิทธา ทารินาร�
63073013657 นายจีรทีปต� บ)านกลาง
63073013658 นายธนุช แท)ไธสง
63073013659 นางสาวเสาวนีย� พรหมมา
63073013660 นายกิตติพงษ� แก)วประดิษฐ�
63073013661 นางสาวมินรญา แสวงสุข
63073013662 นางสาวทับทิม สีสังข�
63073013663 นางสาวศศิวรรณ พ่ึงน้ํา
63073013664 นายอัครพล รอดไกร
63073013665 นางสาวณัฏฐณิชา พ�วงอ�อน
63073013666 นางสาวเสาวลักษณ� ศักด์ิสองเมือง
63073013667 นางสาวณัฐธิดา สว�างเนตร
63073013668 นายพัฒนะ มีจ่ัน
63073013669 นางสาวอาทิตยา ไกยสิทธ์ิ
63073013670 นางสาวฑภิสรา สุกแสง
63073013671 นางสาวเสาวลักษณ� แสงดี
63073013672 นายธนิต ดวงดาว
63073013673 นางสาววารุณี โชคดี
63073013674 นางสาวกันต�ฤทัย พิพัฒน�ผล
63073013675 นางสาวจีระพร ยางขันธ�
63073013676 นางสาวบุญญาดา สโรชินานันท�
63073013677 นางสาวสุดารัตน� ศรีนามบุรี
63073013678 นายหาญณรงค� สันดอน
63073013679 นางสาวเพ็ญลักษณ� สุดลอย
63073013680 นายก�อเกียรติ ตุ�นกลาง
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63073013681 นายภาณุพงศ� ผ�านอ)น
63073013682 นางสาวทิพวรรณ คําสม
63073013683 นางสาวอสมา แซ�ลี้
63073013684 นายชิษณุชา คุปตจักร
63073013685 นางสาวกนกพร จันทร�ขาว
63073013686 นางสาวภัทรภร เหตุอาหลี
63073013687 นางสาวภีรภัทร สุรเสน
63073013688 ว�าที่ ร.ต.คุปตวรรธน� ศรีกุล
63073013689 นางสาวจรัสศรี เอิบสภาพ
63073013690 นายติณห� สงเคราะห�
63073013691 นางสาวพิจิตรา กูกขุนทด
63073013692 นายกรกฎ ชลศิริพงษ�
63073013693 นางสาวศิวะพร อวดดี
63073013694 นายพีรยุทธ ทองดี
63073013695 นางสาวนภัส เอี่ยมสําอางค�
63073013696 นางสาวหทัยกาญจน� ธนิกกุล
63073013697 นางสาวอาริสา อินฮะ
63073013698 นายณัฐชนนท� พิมศรี
63073013699 นางสาวศศิวรรณ เพ็งคํา
63073013700 นางสาวทิพย�ดารา กาสกูล
63073013701 นางสาวกนกพร แก�นพะเนา
63073013702 นายธีรชัย ภูพนาสวัสด์ิ
63073013703 นายพงศธร นวนทอง
63073013704 นายภูวดล คําศรีสุข
63073013705 นายจิระวัฒน� นภาโชติ
63073013706 นางสาวธันยพร ชมรัตน�
63073013707 นางสาวนุชรินทร� สินธุโคตร
63073013708 นายวัชรศักด์ิ กุณรักษ�
63073013709 นางสาวชรินรัตน� รุ�งเรืองการ
63073013710 นางสาวรุจิญา กันทะสอน
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63073013711 นายศักด์ิสิทธ์ิ โสประโคน
63073013712 นายกานต� สิทธิเวช
63073013713 นางสาวสุชาดา แสงทอง
63073013714 นางสาวชญานิศ ปEสเสนะ
63073013715 นางสาวพจนา นนทะสิน
63073013716 นางสาวทัตตาภา คัชวาโร
63073013717 นายอภิศักด์ิ มณีสม
63073013718 นายปริวรรต หวังศิริ
63073013719 นายกัณณพนต� ชูชื่น
63073013720 นางสาวมาลีรัตน� พัฒนาภรณ�
63073013721 นางสาวกนกพร อยู�ย่ิง
63073013722 นางสาวรัชนก พิกุลศรี
63073013723 นายรวมพล ช�องศรี
63073013724 นายสถาพร เทียมเวหา
63073013725 นางสาวชลธิชา ชโลธร
63073013726 นางสาวธิรวดี พันธ�แตง
63073013727 นางสาวอภิสรา เวียนเปkะ
63073013728 นางสาวประภัสสร นรินทร�
63073013729 นายธีรวัฒน� บัวบุศย�
63073013730 นางสาวกรรณิกา เที่ยงธรรม
63073013731 นายสันติภาพ งามประดิษฐ�
63073013732 นางสาวพนาวัลย� ราชนิยม
63073013733 นางสาวปราณี เซ็นนอก
63073013734 นางสาวฐิยากร แสวงพรรค
63073013735 นางสาวนิตยา บุดดางาม
63073013736 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร ช�างหลี
63073013737 นางสาวขนิษฐา วิเชียรพงษ�
63073013738 นางสาวฑิดาเพชร คําสุขสวัสด์ิ
63073013739 นายวีระยุทธ จันทะวงค�
63073013740 นางสาวประกายน้ํา โตมี
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63073013741 นางสาวสถาพร กีรต์ิพนาดร
63073013742 นายนภัส ปานแก)ว
63073013743 นายคมกฤช อินสอน
63073013744 นายภูมนนท� รุ�งแจ)ง
63073013745 นายองอาจ พลีบัตร
63073013746 นายธนาธิป ทองหล�อ
63073013747 นางสาวรัตนากร จันทร�แปCน
63073013748 นางสาวปริญาพร ปทุมทอง
63073013749 นายอลงกรณ� หาสิงทอง
63073013750 นางสาวกฤติยากร คูสุวรรณกุล
63073013751 นางสาวอภิญญา บุญลาภ
63073013752 นางสาวชนัญธิดา เถาพันธ�
63073013753 นางสาวปภาวดี โสวาที
63073013754 ว�าที่รต.หญิงณัฐกฤตา ทองพุฒ
63073013755 นายพูลศักด์ิ สุขเรือง
63073013756 นายวิษณุ ลําภา
63073013757 นางสาวกุลธิตา อินทร�เล็ก
63073013758 นายวิศรุต จันทร�ศรี
63073013759 นางสาวธัญวรัตน� นนท�สืบเผ�า
63073013760 นายสุธิมนต� ข้ึนนกคุ)ม
63073013761 นายกฤตณัฐ หม่ันกิจการ
63073013762 นางสาวสายใจ ยมหา
63073013763 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณรัตน�
63073013764 นางสาวชาลิสา เทียนสว�าง
63073013765 นางสาวเมธิศา กระจายศรี
63073013766 นางสาวอรปรียา ย�องมณี
63073013767 นางสาววรวรรณ แก)วราษ
63073013768 นายเอื้ออังกูร บุญเสมอ
63073013769 นางอุบล ทับศรี
63073013770 นางสาวณUัฐิกา บัวแพร

หน)า 459 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073013771 นางสาวสุวรรณา นาโควงค�
63073013772 นายภาณุพงศ� ศรีจันทร�
63073013773 นางสาวมนัญญา เนียรมงคล
63073013774 นางน้ําหยด นิ่มนาง
63073013775 นางสาวกุลธินี โตงาม
63073013776 นางสาวกนกพร วัฒนมงคล
63073013777 นางสาวภาวินี จามน)อยพรหม
63073013778 นางสาวกนกวรรณ วรรณศรี
63073013779 นางสาวขวัญฤทัย หล�อทอง
63073013780 นายณัฐวัตร ท)วมเทียบ
63073013781 นางสาวณัจฉรียา แก)วแก�น
63073013782 นายอัคโรจน� ภูวภัสสิราพงศ�
63073013783 นางสาวสุภาวดี แก)วทุย
63073013784 นางสาวศุภรัตน� บุตรศาสตร�
63073013785 นางสาวรุจจิรา จุลนันท�
63073013786 นางสาวสกุลรัตน� แสนศรี
63073013787 นายชาคร สิงหมงคล
63073013788 นางสาวกนกพร อินทร�ชัย
63073013789 นายอธิพงษ� วัฒนเมธานนท�
63073013790 นางธันยพัฒน� สุขชัย
63073013791 นางสาวพจณิชา เชยเดช
63073013792 นางสาวสุวิมล ยะสะวุฒิ
63073013793 นางสาวธมลวรรณ นิสสัยซ่ือ
63073013794 นายชรรษา เจริญวัฒนมงคล
63073013795 นายมูซาอาดีน เร็มหลี
63073013796 นางสาวณัฐนันท� แสงประทุม
63073013797 นางสาวผกาพรรณ เกษณีย�
63073013798 นายอิทธิพล รัตนพรหม
63073013799 นางสาวนภารัตน� สุขแจ�ม
63073013800 นางสาวสิรินดา ตRอดแก)ว
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63073013801 นางสาวนงลักษณ� ชัชวาลแสง
63073013802 นายธานินทร� นิคมขํา
63073013803 นางสาวพรทวี ไกรทอง
63073013804 นางสาวสกาวเดือน บุญปลอด
63073013805 นางสาวเกตุศราวดี ถีถาวร
63073013806 นางสาวจริยา ศรีเชียงสา
63073013807 นางสาวนุสดี จุ)ยประโคน
63073013808 นายเกียรติศักด์ิ ฤาชา
63073013809 นางสาวสุภาพร ฉ่ัวยู�เน)ย
63073013810 นางสาวขวัญชนก แซ�เจ็ง
63073013811 นางสาวอทิตยา เทียนถาวร
63073013812 นางสาววรัญญา กุณา
63073013813 นางสาวณิชารีย� อ�อนละมุล
63073013814 นางสาวปGOนมณี เนินธรรม
63073013815 นางสาวสุรีย�พรรณ สุระภี
63073013816 นางสาวปริศนา เกล็ดนาค
63073013817 นางสาวเบญจวรรณ พลลักษณ�
63073013818 นายปฏิภาณ ภาโนมัย
63073013819 นายอุดอน แจ�มเจนการ
63073013820 นางสาวธัญพัฒน� ขาวทุ�ง
63073013821 นายศรุฒ ศุขบุญมาก
63073013822 นายวรพจน� ประกอบนา
63073013823 ว�าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ สุวรรณ
63073013824 นางสาววันทนา เลิศศุภวิทย�นภา
63073013825 นางสาวกนกพรรณ ปริเวสูง
63073013826 ว�าที่ ร.ต.ธนบัตร เสนาะ
63073013827 นางสาวณัชญาภรณ� พู�พุ�ม
63073013828 นางสาวภัทริกา ม่ิงมงคล
63073013829 นางสาวอภิญญา แก)วโมรา
63073013830 นางสาวอัญญารัตน� หวานสนิท
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63073013831 นางสาวมาริษา รอดน)อย
63073013832 นายเทอดศักด์ิ สุขเจริญ
63073013833 นางสาวจินตนา เกยด�านกลาง
63073013834 นายระพีพันธ� ม่ันเหมาะ
63073013835 นางสาวศิณารักษ� บุญศิริ
63073013836 นางสาวศิริพรรณ ศรีอรรคจันทร�
63073013837 นางสาววงตะวัน คําฟู
63073013838 นางสาวละอองดาว ศรีนนท�
63073013839 นางสาวหทัยทิพย� ทองมูล
63073013840 นายชัยวัฒน� หาญชะนะ
63073013841 นายรังสฤษฎ� กลิ่นหอม
63073013842 นายนภสินธุ� เรือนแก)ว
63073013843 นางสาวเกษนภา คําแสนราช
63073013844 ว�าที่ร.ต.จิรวัฒน� ผสมกิจ
63073013845 นายณัฐ ฉัตร โล�ห�เรืองทรัพย�
63073013846 นางสาวเกวลี อินทนู
63073013847 นายปGยะพงษ� บํารุงไทย
63073013848 นางสาวรุ�งทิพย� ใสญาติ
63073013849 นางสาวศิริพร คําโสภา
63073013850 นางสาวศศิธร จิตร�ถือ
63073013851 นายกฤตนันท� พงษ�แผน
63073013852 นางสาวธิดารัตน� บุตรฉํ่า
63073013853 นางสาวทิพย�สุดา ศิมานนท�
63073013854 นางสาวนิภาพร ภูครองนา
63073013855 นางสาวปาลิตา ปEญญาเสน
63073013856 นางสาวจินดาหรา จินตนะวที
63073013857 นายราเชนทร� บุตรหาญ
63073013858 นายวันลบ ปEจศรี
63073013859 นางสาวจิรนันท� เกษโกวิท
63073013860 นางสาวนฤมล สัตตภรณ�พิภพ
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63073013861 นายธานี เรศสุข
63073013862 นายอิทธิพล พรหมโชติ
63073013863 นายสมศักด์ิ กวางใส
63073013864 นางสาวชญานิศา โท)นพราม
63073013865 นางสาววัลณภา เปqากระโทก
63073013866 นางสาวพิมพร ใจไหว
63073013867 นางสาวรัชนีกร รัศมีไพร
63073013868 นางสาวจริญญา ระดาไสย�
63073013869 นายศุภสิทธ์ิ กาญจนฐม
63073013870 นายกิตติภพ ปEจชามาตย�
63073013871 นางสาวชมพู� ทิพเนตร
63073013872 นางจิราภรณ� สีทอง
63073013873 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณวงค�
63073013874 นางสาวทัศนีย� พันธุมะโอภาส
63073013875 นางสาววรารัตน� ปรีดาศักด์ิ
63073013876 นางสาวจุฑามาศ อรุณพรม
63073013877 นางสาวสุมิตรา ประสิทธินาวา
63073013878 นายกนกพล การ�อน
63073013879 นายจาตุรนต� พรหมเจริญ
63073013880 นายดานุพงส� ตระการจันทร�
63073013881 นายศุภกิจ บุญเกิด
63073013882 นางสาวนัยนา มาลารัตน�
63073013883 นางสาวปEทมา แก�นวงษ�
63073013884 นางสาวสกุลรัตน� วิเศษปEสสา
63073013885 นางสาวลลิตา ฉัยยากุล
63073013886 นายทัตพงศ� ร�มเกตุ
63073013887 นางสาวอนุสรา กล)ายประยงค�
63073013888 นางสาวน้ําใจ ทิพทามูล
63073013889 นางสาวพิมพ�ประไพ สมใจดี
63073013890 นางสาวฐิตาวตี ดีจรัส
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63073013891 นางสาวจิราพร เทือกตาถา
63073013892 นางสาวอรุณ ปากแก)ว
63073013893 นายวสันต� ทองจุลละ
63073013894 นางสาวช�อผกา ปลีมาศ
63073013895 นางสาวจิณณปภา ศิริมนาทร
63073013896 นางสาวจตุวรรณ ปานพิมพ�
63073013897 นางสาวจรรยา เสมาวดี
63073013898 นางสาวสุมาลี ทินจอง
63073013899 นางสาวศรสวรรค� สมประสงค�
63073013900 นางสาวภัสสภร อาษา
63073013901 นางวรัญญา มุ�งเมิน
63073013902 นายภัทราวุธ อุปชาบาล
63073013903 นางสาวอรอุมา นรสาร
63073013904 นางสาวแพรวพรรณ เนียมท)วม
63073013905 นางสาววรชา ต้ันภูมี
63073013906 นางสาวอารีรัตน� พืชพันธ�
63073013907 นางสาวศิริญาภัส สุภบุตร
63073013908 นายธนพล หยิบจันทร�
63073013909 นางสาวกรกนก เถรว�อง
63073013910 นายโกเมศ แท�นทอง
63073013911 นางสาวสิริยาภรณ� พูลสวัสด์ิ
63073013912 นายพีรณัฐ คําคูณเมือง
63073013913 นายเชวงศักด์ิ อาบสุวรรณ�
63073013914 นางสาวสินีพร แพรวพราย
63073013915 นางสาวรัชฎาพร ผิวเหลือง
63073013916 นางสาวศุภรัตน� บ)านใหม�
63073013917 นางสาวรจนา บุญจูง
63073013918 นางสาวรัตติกาล วงค�พินิจ
63073013919 นางสาวชลธิชา โพธิขาว
63073013920 นางสาวปาจรีย� ใจคํา
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63073013921 นายอรรณพ ปลายเนิน
63073013922 นางสาวเสาวลักษณ� วรรณศรี
63073013923 นางสาวอรุณทิพย� จันทร�นวล
63073013924 นายทรัพย� พนาสันติกุล
63073013925 นางสาวปรียาพา พาณิชย�
63073013926 นางสาวศุภรัตน� พรมแก)ว
63073013927 นางสาวรุ�งทิวา แสงจันทร�
63073013928 นางสาวกิตติมา ประวาทวิน
63073013929 นางสาววัชรากร ห�วงไธสงค�
63073013930 นางสาวสุทธิดา บุญจร
63073013931 นางสาวประภาพร การุณย รัต 
63073013932 นางสาวธนัชชา ทองสุข
63073013933 นางสาวรัชณีย� วรรณวงษ�
63073013934 นางสาวสติกาล พลธรรม
63073013935 นางสาวมยุรี รัตนะเก้ือ
63073013936 นางสาวพรชนก พุ�มพงษ�
63073013937 นางสาวพรทิวา ปงเมฆ
63073013938 นางสาวอัจฉรา กลิ่นชูเดช
63073013939 นางสาวมนัสนันท� รัตนะอรุณโรจน�
63073013940 นางสาวชลาพร เย็นอนงค�
63073013941 นางสาวศิริรัตน� ทิมเจริญสุข
63073013942 นายฤทธ์ิณรงค� ชูชีพ
63073013943 นางสาวแพรวพรรณ เชี่ยวประสิทธ์ิ
63073013944 นางสาวชมพูนุท คุณชาติ
63073013945 นางสาวสมฤดี สวัสดี
63073013946 นางสาวสุดฤทัย หวังสง�า
63073013947 นางสาวชุติกาญจน� แสงสว�าง
63073013948 นายธรรมรัตน� ดีทอง
63073013949 นางสาวอัญชลี ฟูเกษม
63073013950 นางสาวขวัญศิริ ฤกษ�เวียง
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63073013951 นายปภาวิชญ� สมมิตร
63073013952 นางสาววันวิสาห� สีถัน
63073013953 นายนัทธพงศ� วงพิพันธ�
63073013954 นางสาววิมล เลศละออง
63073013955 นางสาววัชราวลี สุดสาร
63073013956 นางทัศสิกานต� พลศักด์ิหาญ
63073013957 นางสาวนฤมล สีหะวงษ�
63073013958 นางสาววิดาวรรณ ธนะมูล
63073013959 นายธีรศักด์ิ วารีรักษ�
63073013960 นางสาวชุดามาศ เพ็งบุญ
63073013961 นางสาวศิริรัตน� แสงสุวรรณ�
63073013962 นางสาวณัฏฐณิชา พลารชุน
63073013963 นายวรพงศ� แก)วนาโพธ์ิ
63073013964 นายถิรพงศ� โพธ์ิตาด
63073013965 นายกฤษดา สายตา
63073013966 นางสาวพัชราพร สุขวงษ�
63073013967 นางสาวสุภาวี เงินงาม
63073013968 นายพันธกานต� ใหญ�ยอด
63073013969 นางสาวมุกธิดา ซาตะนัย
63073013970 นางสาวศุจินทรา ทรัพย�บริบูรณ�
63073013971 นางสาวสุทธินันท� ทองมา
63073013972 นางสาวธัญชนก พรมชัยวงศ�
63073013973 นายธนชัย ต�อเรือนคํา
63073013974 นายจักรี หมวดโพธ์ิกลาง
63073013975 นายปวริศา พิกุล
63073013976 นางสาวสุรีรัตน� สุดสงวน
63073013977 นางสาวธิดารัตน� ผิวทอง
63073013978 นางสาวสุกัญญา หลักกําแพง
63073013979 นางสาวดวงพร เจริญชัยรุ�งเรือง
63073013980 นางสาวเจนจิรา จันทมนตรี
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63073013981 นางสาวเพลินพิศ คําฝอย
63073013982 นางสาวกรกนก กรวยทรัพย�
63073013983 นางสาวดุจกมล โฉมงามขํา
63073013984 นายนิชา ธเนศอนันต�
63073013985 นางสาวจันญาพร ราชาเดช
63073013986 นายณเดชน� ธานี
63073013987 นางสาวธียาภรณ� เปfนแผ�น
63073013988 นางสาวภัชณดา ต)นเนียม
63073013989 นางสาวปEทมา ชูเชิด
63073013990 นางสาวสิริมาศ กล่ําโภชน�
63073013991 นายธรรมรัตน� จิตรประสงค�
63073013992 นางดวงพร กําลังศิลปP
63073013993 นายปGติภัทร แสนพุก
63073013994 นางสาวภูษณิศา ค)างคีรี
63073013995 นายกรณ�ประชา พลอยแดง
63073013996 นางสาวสกาวรัตน� สาคร
63073013997 นางสาววรรณวิภา ละดาไสย�
63073013998 นางสาวรุ�งฤดี จันทร�เจริญ
63073013999 นางสาววนัชพร หะขุนทด
63073014000 นายโสภณวิชญ� ทองหนู
63073014001 นางสาวสิริวรรณ สัพโส
63073014002 นางสาวบัวทอง มูลดับ
63073014003 นางสาวพนิดา แก)วมาเกิด
63073014004 นางสาวชนากานต� วัฒนากูล
63073014005 นายจักรกฤษณ� เหมือนมี
63073014006 นางสาวอารดา กันวนา
63073014007 นายสิทธิพงษ� ศรีสุข
63073014008 นางจิราภรณ� พันธรักษ�พงษ�
63073014009 นางสาวกัญญาภัค อ�อนละมัย
63073014010 นางสาวพนิดา กันธะวงศ�
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63073014011 นางสาวเกตุมณี กิมสุวรรณ�
63073014012 นายจิรยุทธ� ศึกษาศิลปP
63073014013 นางสาวสุชาวดี ม�วงจีน
63073014014 นายบุณยภูมิ องอาจ
63073014015 นายอุทัย สุดนิช
63073014016 นางสาวศิรินันท� ไชยแสนทา
63073014017 นายชินดนัย กิมสร)อย
63073014018 นางสาวเสาวณีย� สายัณห�
63073014019 นายสุริยา น้ําหอม
63073014020 นางสาวผกามาศ เนื่องมัจฉา
63073014021 นางสาวเอษณีย� ภานุสุนทร
63073014022 นางณิชารีย� มีลาภ
63073014023 นายรพิชญ�ชารัตน� เข�งทรัพย�
63073014024 นายยุทธนา เดชฉกรรจ�
63073014025 นางสาวรุจรวี จงจิตร
63073014026 นางสาวภาวดี แสนสีมน
63073014027 นายทวินันท� ไตรมงคลวิวัฒน�
63073014028 นางสาวภัทรวรรณ โชติช�วง
63073014029 นายศุภกร สุวรรณอักษร
63073014030 นางสาววลัยลักษณ� ปGยะวงษ�
63073014031 นางสาวปรารถนา เดชคง
63073014032 นายเอกราช พุทธรักษา
63073014033 นางสาวมณีวรรณ� คล�องแคล)ว
63073014034 นางสาวอิสริยา ศรีกลัด
63073014035 นางสาวเนตรชนก มีอาหาร
63073014036 นายศุภชัย ปEiนฉาย
63073014037 นางสาวสุดารัตน� ปลอดปล�อง
63073014038 นายกชนนท� ไกรพล
63073014039 นางสาวเกตศิณี สีเสน
63073014040 นายปGณณวัชญ� ยาสาธร
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63073014041 นางสาวรุ�งทิพย� เอื้อสหะชัย
63073014042 นางสิริพร กล)ารบ
63073014043 นายณรงค�ศักด์ิ แก)วขาว
63073014044 นางสาวชฎาภรณ� เกษสวน
63073014045 นางสาวสิริภัทราภรณ� เชี่ยวอากาศยาน
63073014046 นางสาวกมลชนก อักษร
63073014047 นางสาวศุจินันท� อ)นเพ็ชร�
63073014048 นางสาวเขมิสรา ทวีสิทธ์ิเจริญ
63073014049 นางสาวธิดารัตน� เกษรจันทร�
63073014050 นางสาวิอินทิรา พากเพียร
63073014051 นางสาวณัฐฐา ศรแก)ว
63073014052 นางสาวศุภรัตน� กิมซัว
63073014053 นางสาวธนัญญา เอกวิริยกิจ
63073014054 นางพรพิมล ยอดหล)า
63073014055 นางสาวมณีรัตน� ผ�องฉาย
63073014056 นางสาวสโรชา ทีวี
63073014057 นางสาวสุขุมาล กลิ่นประหลาด
63073014058 นางสาวประภารัตน� นุชสําอางค�
63073014059 นางสาวจุฬาลักษณ� พิมพ�สุวรรณ
63073014060 นายอนนท� บุรีรัตน�
63073014061 นางสาวกันตา อุสาหะจิตต�
63073014062 นางสาวยุธิตา เทพภาพ
63073014063 นางสาวเมธาวรินทร� โรจน�จํานงค�
63073014064 นางสาวประทุมพร แก)วสุริยะ
63073014065 นางสาวพนัชกร จันทร�โปk
63073014066 นางสาวสุวิมล โถทอง
63073014067 นายมุนินทร สุชัยสิทธ์ิ
63073014068 นายธีรดนย� จุมพูเรือน
63073014069 นางสาวเนตรนภิศ มณีเนตร
63073014070 นางสาววรางคณา กัลยาณมิตร
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63073014071 นางเมาะพนารัตน� พงษ�สวัสด์ิ
63073014072 นางสาวปุณณดา อยู�เย็น
63073014073 นายชูศักด์ิ ภูมิวัฒน�
63073014074 นางสาวมะลิวัลย� สุนสนาม
63073014075 นางสาวกนกลักษณ� มูลขุนทด
63073014076 นางสาวรุ�งนภา กายแก)ว
63073014077 นางสาวภัทรภร มณีดํารงกิจ
63073014078 นางสาววนิตา ปEญญาคิด
63073014079 นางสาวจุฑาวรรณ เขตกัน
63073014080 นางสาวกาญจนา ไตรภพ
63073014081 นางแสงจันทร� คงเพ็ชร�
63073014082 นางสาวภัณฑิรา บุญแก)ว
63073014083 นางสาวรินรดา ศุภโรจน�
63073014084 นางสาวไหมไทย รัตนะ
63073014085 นายอธิป รัตนวิจิตร
63073014086 นายจักรพันธ� พิบูลย�สังข�
63073014087 นางสาวพัชรินทร� คําสุข
63073014088 นางสาวพรรธน�ชญมน ชิตเจริญ
63073014089 นายลัทธพล ลี้นาวามงคล
63073014090 นางสาวนิภาพร ม่ิงโปร�ง
63073014091 นางสาวกชกร ละครศรี
63073014092 นางสาวอนุสรา วิถาระพันธ�
63073014093 นางสาวธนัชญา เพชรร�วง
63073014094 นางสาวอําภา กะสุข
63073014095 นางสาวพรทิพา ชอบใจ
63073014096 นายวิธาน รามกรณ�
63073014097 นางสาววงเดือน พูลสวัสด์ิ
63073014098 นางสาวพักตร�ชฎา คําแก)ว
63073014099 นางสาวรพีพัชร พุฒขาว
63073014100 นางสาวปุณยาพร ใสจอมศรี
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63073014101 นายประสิทธ์ิ บัลลัง
63073014102 นางสาววิลาศิณี จันทะโคตร
63073014103 นายเมธา กิตติภูติกุล
63073014104 นางสาวพัชรี ยอดจันทร�
63073014105 นางสาวสุกัญญา สุขตน
63073014106 นางสาวชไม ศรีมันตะ
63073014107 นายศิลปชัย เพ็ชรประสมกูล
63073014108 นายปรัชญา ประยูร
63073014109 นางสาวสาลินี จิตต�อนงค�
63073014110 นางสาวทิพรัตน� นาสว�าง
63073014111 นางสาวจิราภรณ� จานพูม
63073014112 นางสาววรัญญา อ�อนโสม
63073014113 นางสาวศุภาวรรณ พูลเกษม
63073014114 นางสาวพัชรา จําปาแดง
63073014115 นายสุภกิจ ศรีคําพล
63073014116 นางสาวปGยาภรณ� พลอินทร�
63073014117 นางสาวกมลรส สุขวาสนะ
63073014118 นางสาวสิราวรรณ มาวิน
63073014119 นางสาวญาณิศา ศรีประศาสตร�
63073014120 นางสาวปรัชญาพร เจริญศิลปP
63073014121 นางสาวจิราพร แสงงาม
63073014122 นางสาวภุมรา สากร
63073014123 นางสาวลลิตวดี ศรีเมือง
63073014124 นางบุษกร วงศ�ราษฎร�
63073014125 นางสาวมาริสา ไชยเดช
63073014126 นางสาวดวงใจ ประสันรักษ�
63073014127 นางสาวชนาพร ศิลาพร
63073014128 นายธนสาร แก)วแสง
63073014129 นางสาวภัทริยา พันธ�ภักดี
63073014130 นางสาวละอองดาว สีทนสา
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63073014131 นางสาวยุภาวรรณ ยังโยมร
63073014132 นายนาวี ด)วงคําสี
63073014133 นางสาวปวีณรัตน� ไกรสิทธิสร
63073014134 นางสาวแสงเดือน เสมสฤษด์ิ
63073014135 นางสาวพรนิภา การินทอง
63073014136 นางสาวพัชริตา คําไล)
63073014137 นางสาวอุมาพร ข�วงทิพย�
63073014138 นางสาวศิรินาฏ สุดทีป
63073014139 นางสาวธัญญารักษ� พิกุลศรี
63073014140 นางสาวเบญจรัตน� พูลสวัสด์ิ
63073014141 นางสาวพิมพิไล สุพร
63073014142 นางสาวธัญชนก สงแจ)ง
63073014143 นางสาวทิฆัมพร พักตร�จันทร�
63073014144 นางสาวธติยา สมวัง
63073014145 นางสาวสมสุข สันมาแอ
63073014146 นางสาวอิ่มฤทัย โมรารักษ�
63073014147 นางสาววรรณภา พรมที
63073014148 นางสาวนิชนิภา ศุภศาสตร�เศรษฐี
63073014149 นางสาวมณีนุช พ�วงพี
63073014150 นางสาวพชรมน พร)าวราม
63073014151 นางสาวพรทิพย� ดงปEดถา
63073014152 นายสิรเศรษฐ� พฤทธพงศ�
63073014153 นางสาวสิทธิภรณ� สมบัติหล)า
63073014154 นางสาวขวัญฤทัย ศรีหาตา
63073014155 นางสาวพิมพ�พิชญา ร�วมบุญ
63073014156 นางสาวสาวิตรี นุชเนื่อง
63073014157 นางสาวสุกัญญา สาสี
63073014158 นายสัญชัย มะทอง
63073014159 นางสาวพนิดา กรดกางก้ัน
63073014160 นายอภิสิทธ์ิ เมืองคํา
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63073014161 นางสาวดวงกมล ใจดี
63073014162 นางสาววิชุดา สุวรรณนุช
63073014163 นางสาวสาลินี มะนะบุตร
63073014164 นางสาวจิรวรรณ พวังคาม
63073014165 นายภูวนารถ พร)อมมูล
63073014166 นางสาวจิราวรรณ ปราโมทย�
63073014167 นางสาวชญานิน กิติ
63073014168 นางสาวอาทิตยา วัฒนรัตน�
63073014169 นางขนิจฐา สารขันธ�
63073014170 นางสาวณัฐธิดา เมฆกeา
63073014171 นางสาวอันดามัน ชํานิประเสริฐกุล
63073014172 นางสาวอภิญญา สืบจากหล)า
63073014173 นายธนาธิป มีลาภ
63073014174 นางสาวจิรัชญา สุระประเสริฐ
63073014175 นางสาวศันสนีย� พรหมพิชัย
63073014176 นางสาวจริยา เกิดดอนทราย
63073014177 นางสาวนิตยา ทิพโชติ
63073014178 นายสัณหณัฐ ชูแสง
63073014179 นายศุภวิชฏ� ชวลิตพิเชฐ
63073014180 นางสาววรินทร�พร ขอพบสุข
63073014181 นางสาวจิราพร แปCนจันทร�
63073014182 นางสาวกนกวรรณ หงษ�คํา
63073014183 นางสาวพัชราลัย บุญเปfง
63073014184 ว�าที่ ร.ต.หญิงภัสสร กล)าหาญ
63073014185 นางสาวทวินันท� นะฝEiน
63073014186 นางสาวมณีนุช คําพระวงษ�
63073014187 นายอภิชาติ สิทธิกัน
63073014188 นายจิรเมธ ทัพสุริย�
63073014189 นายรวี สว�างวงศ�
63073014190 นายธนากร ยาวะโนภาส
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63073014191 นายมนัส มณีวงศ�
63073014192 นายอัทพล เพ็ชรัทธี
63073014193 นางสาวชลิตา ไชยวะรีย�
63073014194 นายมงคล อินทรไพจิตต�
63073014195 นายวิศิษฏ� ผันผ�อน
63073014196 นางสาวศุภิสรา บัวสิงห�
63073014197 นางสาวศิริลักษณ� ลุนดี
63073014198 นายธนะศักด์ิ ตรีคูณรุ�งเรือง
63073014199 นางสาวปฑิตตา ประกอบผล
63073014200 นางสาวสิตานันท� ติยะบุตร
63073014201 นางสาวศิรประภา หลวงชัย
63073014202 นางสาววรรธนภรณ� ตันประเสริฐ
63073014203 นางสาวศิริลักษณ� แก)วสถิตย�
63073014204 นางสาวนลินทิพย� โศภัตวรพงศ�
63073014205 นายอนิรุทธ� เกิดอยู�
63073014206 นายธนพล อัครวงค�
63073014207 นางเมธาพร ปEญญาภู
63073014208 นางสาวฉวีวรรณ สาดา
63073014209 นายณัฐพล ทะนงอาษา
63073014210 นางสาวสุรีย�พร คําภีร�
63073014211 นางสาวเสาวคนธ� บุญทา
63073014212 นางสาววรกานต� วงศ�มาก
63073014213 นายอนุสรณ� เจริญมี
63073014214 นางสาวณัฐชา สาระมาศ
63073014215 นางสาวสุพรรษา จิตจํานงค�
63073014216 นางสาวสุกัญญา สมเจริญ
63073014217 จ�าเอกนัฐวุฒิ สุนา
63073014218 นายกฤษดา บาระมี
63073014219 นางสาวจาฏsพัจน� ฉายวัฒนะ
63073014220 นางสาวญาราภรณ� สีทองม่ัน
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63073014221 นางสาวพิชชาพร อัมภวัน
63073014222 นางสาวภัทรพรรณ ขนิษฐ�น)อย
63073014223 นางสาวเจษฎาภรณ� ไกรสูรย�
63073014224 นางสาวทิพวรรณ พลพงษ�
63073014225 นางสาวกานต�ประดับ ประดับการ
63073014226 นางสาวอัญชัญ กิจเจริญ
63073014227 นางสาวธารตะวัน ตุลาชีพ
63073014228 นางสาวดารารัตน� เพียราษฎร�
63073014229 นางสาวธัญพร โสมา
63073014230 นางสาวน้ําอ)อย ศรีเกษม
63073014231 นางสาวสุดารัตน� เลิศสัจธรรม
63073014232 นางสาวปGยะฉัตร นิยมศิลปP
63073014233 นางสาวณัฐภัทร เข็มมณี
63073014234 นางสาววลัยลักษณ� มานะเอม
63073014235 นางสาวจันทร�ทิมา โตเพ็ชร
63073014236 นางสาวซูฟBยะห� สาและ
63073014237 นางสาวอัจฉรา นาคะลักษณ�
63073014238 นางสาวอารีวรรณ พวงจันทร�
63073014239 นางสาวรสสุคนธ� ปานดี
63073014240 นายกฤษฎ� ธัชรัตนสิริ
63073014241 นางอมรรัตน� บุญชนะมนตรี
63073014242 นางสาวจิตรา อัฐวงศ�
63073014243 นางสาววิไลวรรณ วรดี
63073014244 นายณัฐพงษ� แซ�ต้ัง
63073014245 นางสาวอรทัย อาจใจ
63073014246 นางสาววิไลลักษณ� ปEจฉิมะ
63073014247 นายภานุวัฒน� นวนวัน
63073014248 นางสาวรัตติวรรณ สรรพคุณ
63073014249 นางสาวนริศา สุวันวงศ�
63073014250 นางสาวสุนิสา หงษาหัส
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63073014251 นายไมตรี ไพรวัลย�
63073014252 นางสาวธิดารัตน� ปาระเวก
63073014253 นางสาวกัญญาภัค ฉางทรัพย�
63073014254 นายนิติ ชุมแวงวาปB
63073014255 นางสาวยลธิดา อู�อ)น
63073014256 นายกรกฎ อินทยักษ�
63073014257 นางสาวพิชชาพร สุทธิโกมินทร�
63073014258 นางสาวพัทธนรินทร� นพรัตน�
63073014259 นายทัศน�พล พงษ�พัฒนเจริญ
63073014260 นายอิสระพงษ� แพงไทย
63073014261 นางสาวสังวาลย� พวงพันธ�
63073014262 นางสาวนิตยา เกตุใส
63073014263 นายเกียรติยศ ตุ)มพิมาย
63073014264 นายกิตติศักด์ิ เลิศเพ่ิมผล
63073014265 นายรัชพล แก�นทอง
63073014266 นางสาวปลื้มกมล เพียงตา
63073014267 นางสาวจิราวรรณ เพชรโอภาส
63073014268 นางสาวดวงกมล อินทร�ลี
63073014269 นางสาวเบญจวรรณ สอนคํา
63073014270 นางสาวจิตรวิไล เถาสุวรรณ�
63073014271 นางสาวศิริวรรณ ไชยฤทธ์ิ
63073014272 นางสาววนิดา เผ�ากันทะ
63073014273 นายธีรวัฒน� พลเย่ียม
63073014274 นางสาวสุดารัตน� ศรีวรสาร
63073014275 นางวราภรณ� ดีปาน
63073014276 นายชัชวาลย� แก)วสาย
63073014277 นางสาวสุพรรษา สิทธิโห
63073014278 นางสาวกาญจน�ติมา เนตรอทง
63073014279 นางสาวกนกพร ฐานานุกรม
63073014280 นางสาวศศิธร เสมารัมย�

หน)า 476 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073014281 นางสาวสุภาคินี ธิกุล
63073014282 นายรัฐพงศ� เมาหล)า
63073014283 นางสาวมณีรัตน� โนจิตร
63073014284 นางสาววิชุดา พุทธวงค�
63073014285 นายสมิทธิกาญจน� เวฬุวนาธรณ�
63073014286 นายฉัตรชัย ปลั่งกลาง
63073014287 นายพรหมพิริยะ ศรีชัยวัฒนา
63073014288 นางสาวแครีน ริเกอ
63073014289 นางสาวจุฑาทิพย� พูลเลิศ
63073014290 นางสาวอภิญญา ธัญญเจริญ
63073014291 นางสาวกมลชนก พัฒนปรีชาเสถียร
63073014292 นายสันติ สมนึก
63073014293 ว�าที่ร)อยตรีนพวุฒิ จันทร�ไชย
63073014294 นายเชาว�วัฒน� แก)วกล)า
63073014295 ส.ต.ต.ธวัชชัย ปะละ
63073014296 นางสาวกรานต�ทิพย� สุขแก)ว
63073014297 นางสาวเจนจิรา ธิแปง
63073014298 นางสาววรดา วุฒิเจริญกิจ
63073014299 นางสาวสิรีธร หาญกล)า
63073014300 นางสาวสุปราณีย� เกษตรนพกุล
63073014301 นางสาวสินUีนาฎ ยาตีบ
63073014302 นายธวัชชัย โพธ์ิศรี
63073014303 นางสาวณัฏธ�ชาดา เอกพลไพศาล
63073014304 นางสาวภรณ�ณภัส สุดสงวน
63073014305 นายสหรัฐ เกิดลาภ
63073014306 นางสาวศศิมาพร ขาวทองบริสุทธ์ิ
63073014307 นางสาวผกาวรรณ เภรีภาศ
63073014308 นางสาวพรสุดา อุ�นยวง
63073014309 นางสาวจีรวรรณ สอนราช
63073014310 นางสาวชรัญญา ชัยอุปคํา
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63073014311 นางสาวปGยะธิดา เสาร�แก)ว
63073014312 นางสาวภัทรภร เขว)าชัย
63073014313 นางสาวธัญลักษณ� พิศวงค�
63073014314 นางสาวสุปรียา ศรีภูบาล
63073014315 นายธววัฒน� ต้ังศิริไพบูลย�
63073014316 นางสาวภานุมาศ คําแสน
63073014317 นางสาวธมลวรรณ สวัสด์ิศรี
63073014318 นางสาวชุติมา มาลัย
63073014319 นางสาวเมรยา ผาวังยศ
63073014320 นางอุษาวดี หงษไกร
63073014321 นางสาวกมลวรรณ ชูจอหอ
63073014322 นางสาวสิริพัชร� นันดี
63073014323 นางสาววิมลรัตน� ศรีเครือ
63073014324 นางสาวสุมาลี พันธ�แก�น
63073014325 นางสาววลัยพร วงศ�เทพ
63073014326 นายวัศพล กาญจนศาสตร�
63073014327 นางสาวจุฑารัตน� สุขอนันต�
63073014328 นายมาพิชิต ศิริไพบูลย�
63073014329 นางสาวราตรี อยู�โต
63073014330 นางสาววันวิสาข� จิตรแจ)ง
63073014331 นายเจตตพิมพ� เพลงดี
63073014332 นางสาวศศิวิมล สุขเกษม
63073014333 นางสาวฌาดาวรรณ แสงพลอย
63073014334 นางสาวรุสลินดา แอ
63073014335 นางสาวดวงกมล เฟdOองมณี
63073014336 นายสุรัตน� ศิริสมบูรณ�เวช
63073014337 นางสาวม่ิงขวัญ แสงฤทธ์ิ
63073014338 นางสาวสิริวิมล เฮียงก�อ
63073014339 นางสาววรัญญา ลุนวาสน�
63073014340 นางสาวธนัษดา วงศ�ล)อมนิล
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63073014341 นางสาวสุภนิช พิสอน
63073014342 นางสาวอมรรัตน� สังข�ทอง
63073014343 นางสาวกชกร ศิริหล)า
63073014344 นางสาววลินดา ผดุงศาสน�
63073014345 นายประภัสสร ศรีสนั่นวงษ�
63073014346 นางสาวปวีณา ชัยณรงค�
63073014347 นางสาวหทัยพันธน� ลําดวน
63073014348 นางสาวชัชดาพร อุ�นสวัสดิพงษ�
63073014349 นางสาวผกามาศ โปร�งจิต
63073014350 นางสาวสุชัญญา เข่ือนสอง
63073014351 นางสาวนัฐปสรณ� กรมพันธ�
63073014352 นางสาวนันทนา ภักดี
63073014353 นางสาวมาริษา แก)วโขง
63073014354 นายนรชัย เทพนิยม
63073014355 นายศรัณยวิชญ� ชิณวงษ�
63073014356 นางสาววราภรณ� บุญยืน
63073014357 นางสาวลลิตา จําปาศักด์ิ
63073014358 นางสาวณิชากร สิทธิโชค
63073014359 นางสาวณัฐริณีย� สังกะสิงห�
63073014360 นางสาวปGยะนุช มูลแก)ว
63073014361 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง
63073014362 นายธนกิจ ชื่นบาน
63073014363 นางสาวชนม�นิภา บําเพ็ญแพทย�
63073014364 นายณัฐพล รื่นณรงค�
63073014365 นางสาวธนพร นิ่มสวน
63073014366 นางสาวเยาวเรศ อิ่นสุวรรณ
63073014367 นายกษณะ รัชฎาวิภากุล
63073014368 นางสาววีรนันท� ศิริษา
63073014369 นางสาวกวีวรรณ โยฆะวัฒน�
63073014370 นายธานี รุจิโชค
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63073014371 นางสาวสุภาพร อินทร�แก)ว
63073014372 นางสาวชื่นกมล เพ่ิมพูล
63073014373 นางสาวเกตุชญา นันทานนท�
63073014374 นางสาวอริญญา แสงขัน
63073014375 นางสาวณัฐมน เหมือนจํานงค�
63073014376 นางสาวปรางทอง วัฒนานนท�
63073014377 นายภานุวัฒน� เวียงอินทร�
63073014378 นายเดชาธร ไชยเกิด
63073014379 นายสมหมาย แก)วม่ัน
63073014380 นายศศิธร คํากําเนิด
63073014381 นายเศรษฐวุฒิ อภัยจิตร�
63073014382 นางสาวสุพัตรา พรมนัด
63073014383 นายสันติ สาตร�กลิ่น
63073014384 นางสาวกฤติกา จันทร�เขียว
63073014385 นายวัฒนธรรม วิชญ�ปราชญ�
63073014386 นางสาวศุติมา รัตสิมวงศ�
63073014387 นางสาวนันทิพร เกษามา
63073014388 นางสาวโสภาพรรณ โอสถโอฬาร
63073014389 นางสาวรวีวรรณ บุญญเขตต�
63073014390 นายเชน ชวนชม
63073014391 นางสาวณัชชา กาบกลาง
63073014392 นายเทพพะกรร กิจประเสริฐศักด์ิ
63073014393 นางสาวสม ฤทัย อรุณรัตน�
63073014394 นางสาวกิตติมา ชํานิไกร
63073014395 นางสาวอริศรา อภิวัฒนสิริ
63073014396 นางสาวกฤตพร ชํานาญธุระกิจ
63073014397 นางสาวขนิษฐา ทําทอง
63073014398 นางสาวชลธิชา บัวศรี
63073014399 นางสาวณัฎฐณิชา กาญจนบริสุทธ์ิ
63073014400 นางสาวทิฆัมพร อุ)มบุญ
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63073014401 นางสาวไพรินทร� สุขารมณ�
63073014402 นายวรากร ไวทยะเสวี
63073014403 นางสาวพิมพารัตน� เมลานนท�
63073014404 นางสาวนิศารัตน� อนันต�
63073014405 นางสาววชิราภรณ� จันทมุลตรี
63073014406 นางสาวพลอยพรรณ กาสุนันท�
63073014407 นายวิทวัส แสงสุวรรณ
63073014408 นายภูมินทร� ศูนย�จันทร�
63073014409 นางสาวกรรณิกา สงคราม
63073014410 นางสาวศิริพร ปกปCอง
63073014411 นายขรรค�ชัย ศรีโสภา
63073014412 นางสาวสิริกาญ สมภาร
63073014413 นายสุรพจน� สารรัมย�
63073014414 นางสาวพัชรศมล เพชรชํานาญ
63073014415 นายณัฐกิจ ฝากประโคน
63073014416 นางสาวโชติกา หิรัญวงษ�ภิญโญ
63073014417 นายพงศ�ปณต พิทักษ�
63073014418 นางนิตยา ทรงไพบูลย�
63073014419 นางสาววชิราภรณ� ฉวีจันทร�
63073014420 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนะวัน
63073014421 นายสงกรานต� เฮียงเสถียร
63073014422 นางสาวเนตรติยากร อัยพงษ�
63073014423 นายอัมรินทร� จ่ันทอง
63073014424 นายณัฐพนธ� พ่ึงรส
63073014425 นายณรกฤต ประมวล
63073014426 นางสาวภาวินี โหมดนอก
63073014427 นางสาววิมลรัตน� สมพงษ�
63073014428 นางสาวศุภรัตน� แววเพ็ชร
63073014429 นางสาวกิตติยา เเย)มบาน
63073014430 นายศิรชัช นาชัยเพ็ชร
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63073014431 นางสาวชลิตา ม)าอุตส�าห�
63073014432 นายณัฐชนน แมชัยภูมิ
63073014433 นางสาวชลาทิพย� ชัยสิทธ์ิ
63073014434 นางสาวสิริพร บุญศรี
63073014435 นายวราวุฒิ เงินชัย
63073014436 ว�าที่ร)อยตรีหญิงเพ็ญนภา บรรเทากุล
63073014437 นางสาวตุลารักษ� พงศ�กิตติธัช
63073014438 นายเอกลักษณ� นพพิบูลย�
63073014439 นางสาวปฏินญา มีสวัสด์ิ
63073014440 นายนฤพล จังพล
63073014441 นางสาวสุมิตตรา นิลวดี
63073014442 นายเทพนิมิตร ทับไทย
63073014443 นางสาวศิริญา สอนวินิจฉัย
63073014444 นางสาวรพินท�นิภา สร)อยมาลุน
63073014445 นางสาวหนึ่งดาว โพธ์ิศรี
63073014446 นางสาวอรวินท� วงศ�ศิริ
63073014447 นางสาวภรณ�ทิพย� น)อยคํา
63073014448 นางสาวชันย�ชนก อิงพงษ�พันธ�
63073014449 นางสาวปGยะวัช อดิสระ
63073014450 นางสาวนัทชา เผือกผ�องศรี
63073014451 นายวิชาญ กัญจนะกาญจน�
63073014452 นางสาวสิรภัทร สุดรัก
63073014453 นางสาวศศิประภา ลิ้มภักดี
63073014454 นายชลบดี ปGOนทอง
63073014455 นางสาวกมลชนก ชูเชิด
63073014456 นางสาววราพร เพ็ชร�ทอง
63073014457 นางสาวยุพดี ศรีนวล
63073014458 นางสาวอรนุช คําไฮ
63073014459 นางสาวบุษรา วารี
63073014460 นายรัฐพงศ� สุขภาค
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63073014461 นางสาวธรรมพร วลีศิลปP
63073014462 นายศุภชัย ฉิมมารักษ�
63073014463 นางสาวพรรณณิภา จันทพรม
63073014464 นางสาวพัชริดา ทองบาน
63073014465 นายเกียรติศักด์ิ เรืองศรี
63073014466 นายพรมรินทร� มณีวงศ�
63073014467 นางสาวปณิชา กลิ่นจันทร�
63073014468 ว�าที่ ร.ต.ชนม� โตRะสกุล
63073014469 นายณัฐชนน มีมาก
63073014470 นางสาวกนกพัฒน� พูลสวัสด์ิ
63073014471 นางสาวพิมพ�กัญจน� จันพรมมิน
63073014472 นางสาวเจนจิรา อินทร�ทอง
63073014473 นางสาวสุนิสา เทพพิทักษ�
63073014474 นายสุธะสิธม� อินธรประเสริฐ
63073014475 นางสาววราภรณ� สืบแก)ว
63073014476 นางสาวจารุนันท� สงวนหงษ�
63073014477 นายอนุชา จารุพงศ�
63073014478 นางสาวฐิตาภา เกตุแก)ว
63073014479 นางสาวณัฐวดี สามารถ
63073014480 นายวรพงษ� กุลวงษ�
63073014481 นางสาวนิตยา กมขุนทด
63073014482 นายธนพัตร บุญโปร�ง
63073014483 นางสาวศุภนิดา วิวาสุขุ
63073014484 นางสาวสุพัตรา ทองเชิดชู
63073014485 นางสาวไพลิน บุญศรี
63073014486 นางสาวพัชรีพร พรมจักร�
63073014487 นางสาวดาวรุ�ง ชยปาลกุล
63073014488 นายธารารัตน� บุญอุ)ม
63073014489 นางสาวชไมพร ใจมอย
63073014490 นางสาวกมลชนก บริบูรณ�นาคม
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63073014491 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพัชรพิงค�พิมพ� ณ เชียงใหม�
63073014492 นายนัฐพงษ� จําปา
63073014493 นางสาววิภาษณีย� ศรีอมรธรรม
63073014494 นางสาวธัชพรรณ ทองอ�อน
63073014495 นางสาวรพิดา อุคคกิมาพันธุ�
63073014496 นางสาวภัสสร สภาวะหา
63073014497 นายวชิรวิทย� วงษ�บุบผา
63073014498 นายสุรเชษฐ� ลุงคําพงษ�
63073014499 นางสาวอนุสรา ชูชื่น
63073014500 นางสาวภาวินี ยาจิตร
63073014501 นางสาวนงนภัส ทองขํา
63073014502 นายจตุพร ลุยจันทร�
63073014503 นางสาวกุหลาบ ศรีถาวร
63073014504 นางสาวจารุกร สุวรรณโน
63073014505 นางสาวเจนจิรา คําตรง
63073014506 นายอภิสิทธ์ิ หมู�เกษม
63073014507 นางสาวทักษพร สารเขียว
63073014508 นายจักรี บุญวิทยา
63073014509 นางสาวกรรณิกา กิมิฬาร�
63073014510 นางสาววราภรณ� สรสง
63073014511 นางสาวสุพรรษา ทรงกลิ่น
63073014512 นางสาวกรณิการ� เนตรทิพย�
63073014513 นางสาวปฐมาวดี วรรณประภา
63073014514 นางสาวสุมาลี เจริญสุข
63073014515 นายยศกรณ� วสันตธนารักษ�
63073014516 นางสาวสุนิสา จําปาเปCา
63073014517 นางสาววารินทร� ที่รัก
63073014518 นางสาวธัญชนก เพชรศิริ
63073014519 นางสาวณัฏฐปภัส ฉิมแฉ�ง
63073014520 นางสาวจิฑัฎฐา ประเสริฐล้ํา
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63073014521 นายมนตรี สิงห�เปาว�
63073014522 นางสาวชัญญา อุดมมหศิลปP
63073014523 นางสาวจินตรา ดวงสวัสด์ิ
63073014524 นางสาวประกายแก)ว ปากวิเศษ
63073014525 นางสาวสุดารัตน� พิเศษพิมพ�
63073014526 นายณัฐพล ศักด์ิบูรณกุลชัย
63073014527 นางสาวขวัญจิรา หึกขุนทด
63073014528 นางสาวอรวรรณ คําวร
63073014529 นางสาวชุติกาญจน� ผลิตนนท�เกียรติ
63073014530 นายวีระชัย พลายพิชิต
63073014531 นางสาวนัทชริดา จันทร�หอม
63073014532 นางสุภาพร จันทวิสูตร
63073014533 นางสาวณัฐริชา มาวัน
63073014534 นางสาวยุวธิดา วงษ�ชู
63073014535 นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน�
63073014536 นายมานะชัย ไชยปEญหา
63073014537 นายบรรพต สุนทรสวัสด์ิ
63073014538 นายชัยรัตน� เปลี่ยนทองดี
63073014539 นางสาวกาญจนา เผ�าพัฒน�
63073014540 นางสาววรกานต� สุขล)วน
63073014541 นางสาวอรวรรณ ชะบัวรัมย�
63073014542 นางสาววิภาดา จงสุมามาลย�
63073014543 นางสาวบวรรัตน� สุขคุ)ม
63073014544 นางสาวฟCาณาลัลล� สงจันทร�
63073014545 นางสาววิจิตรา แซ�เฮ)ง
63073014546 นายศุภณัฐ อนุจารีวัฒน�
63073014547 นายทศพร ขจรภิรมย�
63073014548 นางสาวสิรัชชา ดีสิน
63073014549 นายสราวุธ เกตุไพบูลย�
63073014550 นางสาวกระจ�างจิตร อรชัย
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63073014551 นางสาวรุ�งนภา วาสุกรี
63073014552 นางสาวรักษมล กeงอุบล
63073014553 นางสาวทิวาภรณ� กระจ�าง
63073014554 นายอภิเษก มีทรัพย�
63073014555 นายชัยวัฒน� โพนคํา
63073014556 นางสาวเจริญศรี อุทัยรัมย�
63073014557 นายศุภพัฒน� พิสุทธิพจน�
63073014558 นางสาวกัญญาณัฐ รุ�งสว�าง
63073014559 นางสาวสุนิษา เพชรพิชัย
63073014560 นางสาวกัญณพัชร� ญาติดอน
63073014561 นายบันฑิต ทาระขจัด
63073014562 นายไพฑูรย� ศรีสว�าง
63073014563 นางสาวจุฑากาญจน� ภูลับดวง
63073014564 นางสาวกุลนิภา อินธิพันธ�
63073014565 นายณภัทร สกุลชาติวุฒิ
63073014566 นายพงษ�เพชร นามบุรี
63073014567 นางสาวรสธร สงคราม
63073014568 นางสาวกัญญาณี บุญญรักษ�
63073014569 นางสาวมาริษา ยศหล)า
63073014570 นางสาววาริษา จะพอแช
63073014571 นายสุริยะ สุวรรณสนธ์ิ
63073014572 นางพรพรรณ พานิชทุนทับ
63073014573 นางสาวรวิวรรณ จันทนะโสตถ์ิ
63073014574 นางสาวปEฐมาพร แสงประสิทธ์ิ
63073014575 นางสาวอมรรัตน� โพธิเกษม
63073014576 นางสาวพรนิภา นนทรีย�
63073014577 นางสาวกรองแก)ว สิงห�วี
63073014578 นางสาวสุธินี หนูหนุน
63073014579 นางสาวจุฬารัตน� ธรรมวงศ�
63073014580 นางสาวเบญญาภา ขุนสกล
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63073014581 นางสาวศิรประภา อุตรนคร
63073014582 นางสาวณัฐชยา ทับทิม
63073014583 นายอภิสิทธ์ิ บําเพ็ญบุญ
63073014584 นางสาวญาณิกา สาคเรศ
63073014585 นายธีธฤต ถิระสิทธิเวทย�
63073014586 นางสาวพัชรี จักรแก)ว
63073014587 นายเทวัญ สําเภานนท�
63073014588 นางสาวธิดา โชตินวนนท�
63073014589 นางสาวชมภูนุช เซียสวัวดิUU
63073014590 นางสาววราภรณ� สมเพชร
63073014591 นางสาวศิรประภา วงษ�วิสิฏฐ�
63073014592 นางสาวจิราพร สุวรรณเสาวภา
63073014593 นายณฐพนธ� อัมพรแสงทอง
63073014594 นายปฏิภาณ มหาเขตร�
63073014595 นายคมสัน ปEญญาพรม
63073014596 นางสาวกนกวรรณ เกาทัน
63073014597 นายพงศ�พิช ประสาท
63073014598 นางสาวยุพาพร ชนะมาร
63073014599 นางสาวปวีณา ขันหล)า
63073014600 นางสาวปรารถนา งามแฉล)ม
63073014601 นางสาวชัญญาภา หน�อแสง
63073014602 นางสาวจิราพร จอมทรักษ�
63073014603 นายณัฐพล เจิมไธสง
63073014604 นายฮาซัน เอียดวารี
63073014605 นางสาวกุลนรี บุรีรัมย�
63073014606 นางสาวรัตนา บุญตระกูล
63073014607 นางสาวกัญญารัตน� วิไล
63073014608 นางสาวสิริภัสสร คุณวงค�
63073014609 นางสาวสรารัตน� สอนสุกอง
63073014610 นางสาวอรวรรณ พิมพา
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63073014611 นางสาวพีรดา อานามวงษ�
63073014612 นางสาวนรธีร� ขําเอี่ยม
63073014613 นายชนสรณ� ศิริวัฒนะกูล
63073014614 นางสาวสาริณีย� นะวะกะ
63073014615 นางสาวมนณ�ธิดา คณิต
63073014616 นางสาวสุกัญญา เดือนเพ็ญ
63073014617 นางสาวภัทราวดี ศรีวัฒนกูล
63073014618 นางสาวอมลรดา พิมพ�งาม
63073014619 นายพรัญXู บูรณสมภพ
63073014620 นางสาวศิริพร ดีโนนโพธ์ิ
63073014621 นางสาวกันธิชา ดิสถาพร
63073014622 นางสาวปวีณา วรไชย
63073014623 นายกิตติพงษ� จันทวัฒน�
63073014624 นายธนทรัพย� เตจRะ
63073014625 นางสาวนันทิกานต� ภู�เจริญ
63073014626 นางสาวศรัณย�ภัทร สุวรรณดวง
63073014627 นางสาวสุพรรษา สายสินธุ�
63073014628 นางสาวชมพูนุท ไชยเวช
63073014629 นางสาวปริตา วิรุณพรรณ
63073014630 นายเนตินัย ทิพย�วงษ�ทอง
63073014631 นายสุกิตต์ิ อายุยืน
63073014632 นางสาวหฤทัย หัวดอน
63073014633 นางสาววลัยพร คงมี
63073014634 นายพัฒนดล สิงห�คะ
63073014635 นางสาววัชราภรณ� เกตวงษา
63073014636 นายรชต บุญเกิด
63073014637 นางสาวรัตมณี นาคคล)าย
63073014638 นางสาวสิริประภา บุญไชโย
63073014639 นางสาวปาริฉัตร รัตนบุญเกตุ
63073014640 นายสิทธิชัย เก)าเอี้ยน
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63073014641 นางสาวศิริพร เข็มมาลัย
63073014642 นางสาวพรศิริ ชมภูวิเศษ
63073014643 นางสาวสุภาพร บรรลือ
63073014644 ว�าที่ ร.ต.หญิงวันวิสา ทรงจอหอ
63073014645 นางสาววาสินี ละมัย
63073014646 นางสาวกิติยา พูลทวี
63073014647 นางสาวสุพรรษา ท�อนทอง
63073014648 นางสาวกรรณิการ� ปEดตังทานัง
63073014649 นายนิศากร ปEญญาคม
63073014650 นางสาวสุรีย�พร มธุรส
63073014651 นางสาวศิริลักษณ� เกียรตินันท�
63073014652 นางสาวนุสรา แซ�เลี่ยง
63073014653 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
63073014654 นางสาวจิราภรณ� บุญประจํา
63073014655 นางสาวอรทัย จีนตู�
63073014656 นางสาวลลิดา มิตรเพ่ือนบ)าน
63073014657 นางสาวอลิษา พิมพกัน
63073014658 นางสาวภัทรวดี การเร็ว
63073014659 นางสาวเบญจวรรณ เชิดฉาย
63073014660 นางสาวยุวธิดา พรรณภักดี
63073014661 นายเจษฎา บุญจิตร
63073014662 นางสาวจันทรา เพชรใส
63073014663 นางสาวอรอุมา แคปSาสัก
63073014664 นางสาวกัญญารัตน� เนาวรัตน�
63073014665 นายณัฐพล แฝงกระโทก
63073014666 นางสาวณัฐมน ชะนะอุดม
63073014667 นางสาวนฤมล อินทปEญญา
63073014668 นางสาวธิดาพร กรองกาญจนา
63073014669 นางสาวศศิวิมล กะตะศิลา
63073014670 นางสาวพิยดา ธรสินธุ�
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63073014671 นางสาวศิรินารถ หมอกยา
63073014672 นางสาววีย�รญา แซ�ซ้ือ
63073014673 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีพงศ�โชติการ
63073014674 นางสาวภรณ�ทิพย� โกเทียน
63073014675 นางสาวชิสารัตน� สุขสะอาด
63073014676 นางสาวสุลีพร สายเสน
63073014677 นางสาวพัชราพรรณ ร�มเย็น
63073014678 นางสาวภคอร อ)วนออร�
63073014679 นางสาวชนาภา เถ่ือนมี
63073014680 นางสาวสุภาวดี บุตรศรีเมือง
63073014681 นายอภิชัย ชูโอชา
63073014682 นายวิวัฒน�ชัย ภาชนะ
63073014683 นางสาวประดุจดาว สุวรรณโน
63073014684 นางสาวดุลยารัตน� โนนบุศรี
63073014685 นายกัมปนาท ฝSายบุญ
63073014686 นางสาวพรชนก แก)วสํารวม
63073014687 นางสาวศิริณญา นางาม
63073014688 นางสาวจิดาภา ศรีประเสริฐ
63073014689 นางสาวพรรณิภา ตาบุญ
63073014690 นางสาววรรณิสา ล)านแก)ว
63073014691 นางสาวนันทพร ศิธรกุล
63073014692 นายมานิต จันทรา
63073014693 นางสาววันทนีย� อินทร�ตุ)ม
63073014694 นายกฤษณพล เพ็ชร�ดี
63073014695 นายอดิศร มณีรัตน�
63073014696 นายวัสนะ ภูวังมล
63073014697 นางสาวปEณฑิตา มนุวัตร
63073014698 นางสาวสุภัจฉรีย� สังข�เงิน
63073014699 นางสาวสิริมา ศรีสวัสด์ิ
63073014700 นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ
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63073014701 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว
63073014702 นายพร)อมพงศ� วรรณาลัย
63073014703 นางวิจิตรา ชุมดาวงษ�
63073014704 นางสาวพรรณพา โสรัมย�
63073014705 นางสาวภัทราภรณ� ขวัญทอง
63073014706 นางสาวมณฑกานต� สานุสันต�
63073014707 นางสาวชลาชล จันทร�พรแสน
63073014708 นางสาวชญานิศ ดอกชิต
63073014709 นางสาวช�อทิพย� คงปEนนา
63073014710 นายเอกพงษ� งอกงาม
63073014711 นายกรวิท ก�อเก้ือ
63073014712 นายโศธนะ สุนทรวงษ�
63073014713 นายศักด์ิสิทธ์ิ ลีบ�อน)อย
63073014714 นางสาวนภัสวรรณ พรายแก)ว
63073014715 นางสาวธนกร โตสันเทียะ
63073014716 นางสาวกนกพร บุญกมุติ
63073014717 นางสาวอริสา ทองกระจาย
63073014718 นางสาวจุฑารัตน� จันสม
63073014719 นางสาวกูลชัญญา แก)วกัลยา
63073014720 นางสาวนูรไลลา ปาแน
63073014721 นางสาวธิรา สิทธิสิน
63073014722 นางสาวสุพัตรา ภูมี
63073014723 นางสาวภัสสร รักษาศิล
63073014724 นางสาวสินใจ ชาวยศ
63073014725 นางสาวกรรณิการ� ไทยบุรี
63073014726 นางสาววรดา พาเกตุสิงห�
63073014727 นางสาวชัญญา จงวิริยานุรักษ�
63073014728 นางสาวนารินทร� ฤทธิขัน
63073014729 นายเศรษฐสรร ทองวนิช
63073014730 นางสาววรรณพร มานะ
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63073014731 นางสาวอมรรัตน� อุ�นจันตา
63073014732 นางสาวกัญญ�วรา รักพ�วง
63073014733 นางสาวลัดดาวัลย� สิงห�เขียว
63073014734 นางสาวนิสาชล พิพัฒน�พงศ�ทวี
63073014735 นายจิรทีปต� ชุ�มเพ็งพันธุ�
63073014736 นางสาวฐิติญาพร รุ�งทิวาเลิศล้ํา
63073014737 นางสาววิสุดา นนท�ประสาท
63073014738 นางสาวพุทธชาติ สมร�าง
63073014739 นางสาวชญาณี สันติสูงเนิน
63073014740 นางสาววราพร เรืองสันติกรกุล
63073014741 นายภควัส ศิริมังคละ
63073014742 นางสาวผัสดีพร เพียรการ
63073014743 นางสาวพิชามญชุ� ศรีทอง
63073014744 นายวิชญะ ยอดด)วง
63073014745 นางสาวธัญญานุช จันทร�ไพฑูรย�
63073014746 นายธนาวุฒิ แสงใสแก)ว
63073014747 นางสาวนลพรรณ ยมรัตน�
63073014748 นางสาวอมรินทร� ธรรมขันธ�
63073014749 นางสาวมณิสร ศรีนอก
63073014750 นางสาววิชุดา ไชยเพชร
63073014751 นายฐิติพงศ� เรืองสุวรรณ
63073014752 นางสาวจตุพร ชมลา
63073014753 นางสาวจิตติมา สุขถาวร
63073014754 นางสาวทิพย�สุดา แจ�มแจ)ง
63073014755 นายจักรพันธ� พูลทรัพย�
63073014756 นายจักรกฤษณ� จินตกานนท�
63073014757 นางสาวฐานิต กุลธนาภรณ�
63073014758 นางสาวกาญจนา กาวีระ
63073014759 นางสาวนิลเนตร ชูศรี
63073014760 นางสาวเมษา อ�วมมี
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63073014761 นางสาวอาทิมา หวังรุ�งเรืองกิจ
63073014762 นางสาวธารารัตน� เอี่ยมโสภา
63073014763 นายชัยวัฒน� กองสิน
63073014764 นางสาวอัชราพรรณ ศรีลาชัย
63073014765 นางสาวรุ�งทิวา สุขเสนีย�
63073014766 นางสาวเกษมณี เกษโกวิทย�
63073014767 นายนราศักด์ิ ผิวตะศาสตร�
63073014768 นายศราวุฒิ บัวอิ่ม
63073014769 นายธนัง ไชยวงษ�
63073014770 นางสาวปนัดดา เฆ)พวง
63073014771 นางสุทธิตรา ติณศิริ
63073014772 นางสาวชาสินี สินศักด์ิจรุงเดช
63073014773 นางสาวณัฐชานันท� พงศ�อิทธ์ิกร
63073014774 นางสาวอลิษา ปานอ�วม
63073014775 นางสาวศิโรรัตน� อุตมะแสงจันทร�
63073014776 นางสาวพิชณาพร คุปตธรรม
63073014777 นายนวคุณ ผลชื่น
63073014778 นายนฤพน ดวงพรหม
63073014779 นางสาวอัญชิสา นัมคนิสรณ�
63073014780 นายธนกฤต รอบรู)
63073014781 นางสาวเปรมวดี มารอด
63073014782 นางสาวเกศรินทร� แสนคําแพ
63073014783 นางสาวปรียานุช โสดา
63073014784 นางสาววราสา ตันยาตพรชัย
63073014785 นางสาวชญาณี ประทุมมาศ
63073014786 นางสาวภัทรมล จิตรบริสุทธ์ิ
63073014787 นางสาวกัญจนพร สุขเจริญ
63073014788 นายสักการ วังอินทร�
63073014789 นางสาวกาญจนา ยอดเมือง
63073014790 นางสาวสุภามาศ หม่ืนศรี
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63073014791 นางสาวสุนิสา อ�อนละม)าย
63073014792 นายประจวบ ลาววงษ�
63073014793 นางสาวหทัยชนก ชื่นไพโรจน�
63073014794 นางสาวอรอุษา ศรีอ�อน
63073014795 นางสาวมนัสชนก เปลวเพลิง
63073014796 นางสาวสายน้ําผึ้ง สร)อยศรี
63073014797 นางสาวอรวรรณ คําโหยก
63073014798 นางสาวอัจฉรา พรรณ วุฒิยา
63073014799 นางสาวนีระนุช ดาศรี
63073014800 นางสาวกาญจนา นามราช
63073014801 นายณัฐวุฒิ จันฟุSน
63073014802 นางสาวปGยะนารถ จอมผล
63073014803 นายสุทธิ เกียรติ ขัตตะละ
63073014804 นางสาวพรพิมล สวยรูป
63073014805 นางสาวอัจฉรา พัสนาพิณ
63073014806 นางสาวพรทิพย� สกุลสุรารักษ�
63073014807 นางสาวนภาพร วุฒิยา
63073014808 นางสาวนฤมล ละอองศรี
63073014809 นางสาวกนกวรรณ ชมภู�
63073014810 นายธีรชัย สถิตย�ถาวรชัย
63073014811 นางสาวสุชาดา ศรีสงคราม
63073014812 นายยุทธภูมิ เด็ดขาด
63073014813 นางสาวอรปรียา วงศ�เมือง
63073014814 นางสาวพิมพกานต� เอี่ยมแสนสุข
63073014815 นายณัฐพล กาญจนจัย
63073014816 นางสาวนันท�นภัส สมบัติวงค�
63073014817 นางสาวจินตนา สารศาสตร�
63073014818 นางสาวรจนา มหานิยม
63073014819 นางสาวพรรณนิดา จันใจ
63073014820 นางสาวขวัญไพร เหลือดี
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63073014821 นายภาคภูมิ สงค�พิมพ�
63073014822 นางสาวยุภา คําพัฒน�
63073014823 นางสาวยุพเรศ ดีเหมือน
63073014824 นางสาวภัสราภรณ� บุญปลื้ม
63073014825 นายณัฐพล สีเห็มทอง
63073014826 นางสาวภาสินี คุ)มคง
63073014827 นายจิตกร ตะนุรักษ�
63073014828 นางสาวนุรฮูดา แวเด็ง
63073014829 นางสาวสุภัทชา วงษ�รอบ
63073014830 ว�าที่ร)อยตรีธวัชชัย ทนยัง
63073014831 นางสาวอาทิตา ยีมะเตบ
63073014832 นางสาวอัญมณี กาแก)ว
63073014833 นายณัฐพล วงศ�ไตรรัตน�
63073014834 นางสาวสุภาวดี อ�อนเกตุ
63073014835 นางสาวนันทิยา แก)วถาวร
63073014836 นางสาวสุรีย� มานะเสน
63073014837 นางสาวนรีรัตน� ทับดารา
63073014838 นางสาวชญานิน ถนอมวงค�
63073014839 นางสาวกาญจนา ภูศรี
63073014840 นางสาวธมลวรรณ แก)วเข)ม
63073014841 นางสาวณัฐสุดา จําปาเทศ
63073014842 นายธีรวัฒน� ลือไชย
63073014843 นางสาวชนิดา สุกแสง
63073014844 นางสาวจิราพร แม�เมยสราญใจ
63073014845 นางสาววรรณนิภา สุตันตวงษ�
63073014846 นางสาวภาวิตา เภาสี
63073014847 นางสาวอิสริยาพร ไชยสาคร
63073014848 นางสาวหทัยรัตน� เหาะธูป
63073014849 นายยุทธนา ขําคม
63073014850 นางสาวกุลธิดา กองสิน
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63073014851 นางสาวกาญจนา สรรพคุณ
63073014852 นางสาวกฤษติยา คําภิรมย�
63073014853 นางสาวอรษา สารเสนา
63073014854 นางสาวภนัสนันณ� พุ�มทอง
63073014855 นางสาวเบญจวรรณ ปวงสุข
63073014856 นางสาวอโณทัย มนต�ทิพย�
63073014857 นางสาวณฐวรรณ อิงอ)น
63073014858 นางสาวพัชรนันท� เพชรรุ�ง
63073014859 นางสาวฉัตรธิดา สามเมือง
63073014860 นางสาวพรปวีณ� มากศรี
63073014861 นางสาวอารีรัตน� ปานพิมพ�
63073014862 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ�
63073014863 นางสาวจีรดาภรณ� สันติศิระกุล
63073014864 นายปGยะ สละบาป
63073014865 นางสาวภาณุมาศ แหล�ปCอง
63073014866 นายณฐภัทร สุวรรณทอง
63073014867 นายอภิสิทธ์ิ สถิตย�พนาไพร
63073014868 นางสาวอรประวีณ� ประภารวีวรรณ
63073014869 นายธันยรัศม์ิ ปานสิทธ์ิ
63073014870 นางสาวมลฑกรานต� ผลพฤกษา
63073014871 นางสาวพัชรินทร� ฐาธะนัตร�
63073014872 นางสาวภัทรวดี ตะเหลบ
63073014873 นางสาวนุชนารถ คมมูล
63073014874 นางสาวอังคนาง สาลีทอง
63073014875 นางสาวสุภาพร มะณู
63073014876 นางสาวสุนันทา ดีทอง
63073014877 นายอธิป อุทธังกร
63073014878 นางสาวปณิชา ด)วงแก)ว
63073014879 นางสาวศุภจิตรา เกิดศิริ
63073014880 นางสาวเกศรินทร� บุตรอินทร�
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63073014881 นางสาวสุภัสสรา สอนสระคู
63073014882 นางสาวฉัตร�ตราพร จันทร�หอม
63073014883 นายก)องพิภพ รอบคอบ
63073014884 นายเทวิน เอนกแสน
63073014885 นางสาวทวินันท� สุกใส
63073014886 นางสาวศศิวิมล หมายถมกลาง
63073014887 นายกิตติพร เพชรโก
63073014888 นางสาวธิติยา โสภา
63073014889 นางสาวสุนิสา ศาลางาม
63073014890 นางสาวอาทิยา เก้ือกูล
63073014891 นางสาวพรดารา ศรีทอง
63073014892 นายวิริยะ เจริญวัย
63073014893 นางสาวกาญจนา ปEญญาแดง
63073014894 นางสาววนิดา รุ�งโยธิน
63073014895 นางสาวพรพิมล ทองเหมือน
63073014896 นางสาววรรณนิสา มามูล
63073014897 นางสาวจันทร�จิรา คงมี
63073014898 นางสาวพิมพ�ชนก ออมทรัพย�ทวี
63073014899 นางสาวใหม�ฟCา สถาพร
63073014900 นางสาวอรทัย วรนุช
63073014901 นางสาวจรรจิรา ใบศรี
63073014902 นายอานันท� เฉ้ียงฉิน
63073014903 นางสาวสุธาสินี ปEญญารัมย�
63073014904 นางสาวศศิวิมล วิเศษ
63073014905 นางสาวประนอม พรหมศิริ
63073014906 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ทวีศักด์ิ
63073014907 นางสาวอภิชญา ไชยพูน
63073014908 นางสาวศิริมล ดิษฐเจริญ
63073014909 นางสาวณัฐธิดา ทองแพ
63073014910 นายทศพล กลิ่นมาลัย
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63073014911 นายวริทธ์ิ ปCานตัน
63073014912 นางสาวเกษดี มณีจักร�
63073014913 นางสาวกานติมา ณรงค�
63073014914 นางสาวลมูล คงยืน
63073014915 นางสาวสุพิชญา รัตนา
63073014916 นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย�
63073014917 นายพงษ�ชัย อุทธวัง
63073014918 นางสาวปทิตตา นิลออ
63073014919 นางสาวพรสุดา อุ�นจันทร�
63073014920 นายธนูฤทธ์ิ ร�วมทวี
63073014921 นางสาวเสาวลักษณ� คําแหงพล
63073014922 นางสาวพิมระวี ตุ�นคํา
63073014923 นางสาวอัญญมณี ศรีแก)ว
63073014924 นางสาวปภัสสร ใจยาว
63073014925 นางสาวตุลาภรณ� บุญเชิญ
63073014926 นายทินภัทร งามเฉลียว
63073014927 นางสาวยุภาภรณ� บุญช�วย
63073014928 นายสราวุธ ชายหาด
63073014929 นางสาวสุภาพร วงศ�ทิพรัตน�
63073014930 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจกล
63073014931 นางสาววลัยพร พิมศร
63073014932 นายภาณุพงศ� ชุมแก)ว
63073014933 นางสาวชนิดา บางศรี
63073014934 นายสิทธ์ิธาเดช สวาสมา
63073014935 นายดลวัฒน� กะการดี
63073014936 นางสาวพัชรภรณ� สุขเกษม
63073014937 นางสาวชมพู� ผุยทุม
63073014938 นางสาวรอซีดะ ลาเตRะ
63073014939 นางสาวอัมพวรรณ ทองพูล
63073014940 นางสาวปุญชรัสม์ิ สอนเอี่ยม

หน)า 498 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073014941 นางสาวมนฑาทิพย� เทพโภชน�
63073014942 นางสาวศิริประภา ถนอมสงัด
63073014943 ว�าที่ร)อยตรีหญิงวรรณิภา พรมรื่น
63073014944 นางสาวมนศิกาณ ถมอินทร�
63073014945 นางสาวนุจรี ไกรฉวี
63073014946 นายวิวิธชัย เพ็งโสภา
63073014947 นายบุญโปรด สมพงษ�
63073014948 นายกิติศักด์ิ วารีสระ
63073014949 นางสาวสรินยา จันทรเสนา
63073014950 นางสาววธัญญา นิ่มนวล
63073014951 นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล
63073014952 นางสาวจันจิรา เอื้อเฟdiอ
63073014953 นางสาวจิตรวดี สุขปEน
63073014954 นางสาวปาลิตา เจริญราษฎร�
63073014955 นางสาวอทิตยา จ�างแก)ว
63073014956 นางสาวสายธาร จันทะชํานิ
63073014957 นางสาวกนกวรรณ สหัสดี
63073014958 นางสาวศิริลักษณ� ปลายเนิน
63073014959 นางสาววิจิตรา แสนนอก
63073014960 นางสาวพัชรี ยินดีสุข
63073014961 นายวุฒิชัย จงย่ี
63073014962 นางสาวพรพิมล หลงเจริญ
63073014963 นางสาววิภาวรรณ ดีมูล
63073014964 นางสาวปาลิตา อายุยืน
63073014965 นางสาวอัฐธนกาญจน� ธรรมาวิชากุล
63073014966 นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
63073014967 นายกวีวัฒน� อินสอน
63073014968 นางสาวกฤติยาภรณ� กิตติทรงธรรม
63073014969 นางสาวซูซานา ฆอแดRะ
63073014970 นายเกษมชัย ใสกุล

หน)า 499 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073014971 นายวิทวัส จันทร�ตRะเครือ
63073014972 นางสาวตรีดาว ว�องไว
63073014973 นางสาวปณิดา แซ�ลิ่ม
63073014974 นางสาวยลดา ทิพมนต�
63073014975 นางสาวณิชารีย� สามหงษ�
63073014976 นางสาวนฤมล บุญฤทธิ
63073014977 นางสาวรัตติยาพร วิสูงเร
63073014978 นางสาวนัฐริกา มะลิหวน
63073014979 นางสาวรัชดาภร ปลอดห�วง
63073014980 นางสาวณธภส คุณสมบัติ
63073014981 นายหิรัญ สุวรรณโพธ์ิศรี
63073014982 นางสาวสุธิสา จันทร�สะอาด
63073014983 นางสาวบุษรา ศรีเมืองสุข
63073014984 นางสาวภานุมาศ จันทร�รักษา
63073014985 นายมารุต สมานรักษ�
63073014986 นางสาวสุรีรัตน� รักษาสกุล
63073014987 นายปGยะ สุวรรณเจริญ
63073014988 นางสาวจิราพร ศรีมุล
63073014989 ว�าที่ร)อยตรีสุรพงษ� กาวิละ
63073014990 นางสาวญาณิศา แก)วมณี
63073014991 นางสาวฐิมาพร ศรียาเทพ
63073014992 นางภาวดี เลิศวสุพร
63073014993 นางสาวเพราะรัก ใจยะอุRด
63073014994 นางสาวปาณิสรา หลักดี
63073014995 นายกิตติ พงศ� รัก ษาพล
63073014996 นายวิชานนท� ทองสว�าง
63073014997 นายอมร จ�อยพันนา
63073014998 นางสาวสุดารัตน� อุดมสุข
63073014999 นายวสันต� นุรักรัมย�
63073015000 นางสาวชญานิศา นุ�นรักษา

หน)า 500 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015001 นางสาวสุมาลี แตรวงษ�
63073015002 นางสาวธมนวรรณ นาลัย
63073015003 นายอธิวัฒน� อันทะวงศ�
63073015004 นางสาวปริยาภัทร พรมมา
63073015005 นางสาววริศรา จีนประชา
63073015006 นายธีรวุฒิ ธนะวงค�
63073015007 นายศิริศักด์ิ เกียรติกังสดาล
63073015008 นางสาวอภิชญา ยุพเยาว�
63073015009 นางสาวจตุพร จันทะงาม
63073015010 นางสาวณัฐกานต� การปลูก
63073015011 นางสาวชนิภรณ� แซ�อึ้ง
63073015012 นางสาวเกศแก)ว สามารถ
63073015013 นายพงษ�พันธ� ทับหัวหนอง
63073015014 นายสมยศ ปรีประดิษฐ�
63073015015 นายปGยพงศ� คงผอม
63073015016 นางสาวอภิญญา ศิริสม
63073015017 นางสาวภริษฐา อมรวงศ�
63073015018 นายสรวัชร� สุดแก)ว
63073015019 นางสาวสุทิตา อ�อนคํา
63073015020 นายนิธิโรจน� คงเกตุ
63073015021 นายอธิพงศ� ศิริมังคละ
63073015022 นายกฤตบุญ ทิพยโสตถิ
63073015023 นางสาวณัชชา จุลนันท�
63073015024 นางสาววิชิตา นิลหิรัญ
63073015025 นางสาวกษมา คงดี
63073015026 นายธีระพงษ� สีมาขันธ�
63073015027 นางสาวธิดารัตน� มานูรัตน�
63073015028 นางสาววรรณิษา อารีเอื้อ
63073015029 นางสาวประภาศรี จรัสกูล
63073015030 นางสาวสัณห�สินี สุขศิลปP

หน)า 501 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015031 นางสาวพลับพลึง เตมีศักด์ิ
63073015032 นายจักรพงษ� ไกรเพ็ชร
63073015033 นางสาววิสสุตา ลาประวัติ
63073015034 นางสาวจินตนา อินทร�แก)ว
63073015035 นางสาวอัจฉรา วรรณไสย
63073015036 นางกันต�กนิษฐ� คํากันยา
63073015037 นางนวพร อุทะลา
63073015038 นางสาวศิริพร สินลือนาม
63073015039 นายณัฐนนท� พราหมเภทย�
63073015040 นายอติเทพ ก๋ังเซ�ง
63073015041 นางสาวจุฑามาศ แย)มแสง
63073015042 นางสาวกวินทิพย� จันทร
63073015043 นายเอกชัย พลทะอินทร�
63073015044 นายชัยวัฒน� ธนะปาละ
63073015045 นางสาวศศิธารา วัฒนเวช
63073015046 นายอภิสิทธ์ิ หงษ�เหลี่ยม
63073015047 นางสาวรัตนวลัย อุดรพงศ�
63073015048 นางสาวดวงแข พิลา
63073015049 นางสาวสุมิตา สันหรีม
63073015050 นางสาวกมลชนก ศรีจันตะ
63073015051 นางสาวกัญญาพร โสขุมา
63073015052 นางสาวสุภาภรณ� คําแสง
63073015053 นางสาวพัชราภรณ� นาคไทย
63073015054 นางสาวจรูญลักษณ� โฉมงาม
63073015055 นางสาวศกุลรัตน� นัทธี
63073015056 นางสาวธัญญาเรศ เครือนวน
63073015057 นางสาวจุฑารัตน� สุดหนองบัว
63073015058 นางสาววิภาวดี เกษชาติ
63073015059 นางสาวฐิติมา เอี่ยมวิจิตร
63073015060 นางสาวฉัตรกมล ผลอําไพ

หน)า 502 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015061 นางสาวปEณณ�ณัฐสา กรุณา
63073015062 จ.อ.ศักรินทร� สงสาร
63073015063 นายชัยวิทย� ทวีผล
63073015064 ว�าที่ร)อยตรUีหญิงศิรประภา เกษาชาติ
63073015065 นางสาวอัญญานี โอฬาร�กิจ
63073015066 นายโกญจนาท เรณูนวล
63073015067 นางสาวประภากร หางสลัด
63073015068 นางสาวชุติมา ศิรินาคินทร�
63073015069 นางสาวสมิตานัน กาจักร
63073015070 นายธนากร วงศ�อินอยู�
63073015071 นางสาวปGยาภัทร� สังวาลย�
63073015072 นางสาวศศิธร เทียนเทศน�
63073015073 นางสาวเกศินี คชบริรักษ�
63073015074 นางสาวราตรี คําแปลงตัน
63073015075 นายกิตติศักด์ิ สุวรรณ�
63073015076 นายพันศักด์ิ พันธ�เลิศ
63073015077 นางสาวทิพธัญญา ไกรษร
63073015078 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
63073015079 นายจักรพันธ� มุสิกอุดมสิน
63073015080 นางสาววรรณมณี เคนมี
63073015081 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรฉวี
63073015082 นางสาวปาริตา มานา
63073015083 นายจตุพล อ)นสุวรรณ
63073015084 นางสาวศิริลักษณ� ละออ
63073015085 นางสาวอรวรรณ จันประสิทธ์ิ
63073015086 นางสาวลักขณา นามไพร
63073015087 นางสาวธัญรัตน� พามี
63073015088 นางสาวจิตรานุช บุตรศรี
63073015089 นางสาววาสนา รัตนศรี
63073015090 นายภูรินทร� บุญชี

หน)า 503 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015091 นายวุฒฺภัทร จตุเทน
63073015092 นางสาวสุรีวรรณ รู)ทํานอง
63073015093 นางสาวชมพูนุท อยู�เจริญ
63073015094 นางสาวจิตตรา ธุมาลา
63073015095 นางสาวกชศุภาณิช ผลทับทิมธนา
63073015096 นางสาวสรณา สารพันโชติวิทยา
63073015097 นางสาวพิมพ�ใจ ประยูรศาสตร�
63073015098 นางสาวสุพิชชา จันทร�มี
63073015099 นายกฤษกร จารุกฤตกุล
63073015100 นางสาวพัชรินทร� จันเพชร
63073015101 นางสาวนันทิชา สินสาย
63073015102 นางสาวนัทธมน วรสวาท
63073015103 นางสาวศริพร ม่ิงรักธรรม
63073015104 ส.ต.ท.ศรัณ พุทธสระแก)ว
63073015105 นางสาวทิพวัลย� ล�วนคว่ัน
63073015106 นางสาววิภาวดี แดงท�าขาม
63073015107 นายประเสริฐ พองคํา
63073015108 นางสาววันทนีย� ทวีศุภานิยม
63073015109 นางสาวไพลิน แพทย�คุณ
63073015110 นางสาวณัฏฐนิช สมานพรรค
63073015111 นางสาวอทิตยา พรรัตน�พรสิริ
63073015112 นางสาวฺปGยบุตร เมณฑ�กูล
63073015113 นางสาวเพ็ญสุดา ถนอมพันธ�
63073015114 นายเจนวิทย� รอดเงิน
63073015115 นายพัฒนพงษ� ภูต)อม
63073015116 นางสาวศิริพร พูลกิจ
63073015117 นางสาวอนงค� เบิกบาน
63073015118 นางสาวรัตนพร มูลมะณีย�
63073015119 นางสาวอดิศา วรรณโส
63073015120 นางสาวชัญชนันท� ดวงกุลสา

หน)า 504 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015121 นายฐิติรัตน� สีเหมือน
63073015122 นางสาวเสาวภา ปEดสําราญ
63073015123 นางสาวปภัสสร จําเมือง
63073015124 นางสาวเจนจิรา วงศ�หาแทน
63073015125 นางสาวสายฝน จันทร�พุก
63073015126 นายธนธรณ� วงศ�เนตร
63073015127 นางสาวนัยน�ภัค วงศ�ประชา
63073015128 นางสาวสาธิดา แสงสว�าง
63073015129 นายสมประสงค� ปCอมไธสง
63073015130 นายกรรณวลิต สายสืบ
63073015131 นายณัฐวุธ เพชรฤทธ์ิ
63073015132 นางสาวพัชรี สุขน)อย
63073015133 นางสาวกมลนันธ� นิ่มอ�อน
63073015134 นายเฉลิมพล ขวกเขียว
63073015135 นางสาวรัตนา จิระสุข
63073015136 นางสาวปGยะพร อิสสรารักษ�
63073015137 นางสาวสายไหม โคตรหาซาว
63073015138 นางสาวประกายรุ)ง นิ่มนาค
63073015139 นางสาวพรรณจารี เพชรดิน
63073015140 นายวัชรากร พ่ึงสุจริต
63073015141 นางสาวกนกพร ศรีรักษา
63073015142 นางสาววิยะดา หอมเกษร
63073015143 นางสาวศิลามณี สุขผลิน
63073015144 นางสาวศศิวิมล มูลแฝง
63073015145 นายธันย�พศุตม� แสงสว�าง
63073015146 นางสาวจันทิมา เปBOยมพอดี
63073015147 นางสาวดวงลดา บุญประเสริฐ
63073015148 นางสาวสาวิณี วิระทูล
63073015149 นางสาวนวลอนงค� โสพัฒน�
63073015150 นางสาวญาณิฏฐ� อนาพร

หน)า 505 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015151 นายนพพล นาพรม
63073015152 นางสาวณัฐชา งามมะเริง
63073015153 นางสาวญาดา วนิชสิทธางกูร
63073015154 นายชยากร แสงจินดา
63073015155 นายภัทรพล พิรนนท�
63073015156 นางสาวณัฐนรี ไชยา
63073015157 นางสาวนภาพร เรืองสุวรรณ
63073015158 นายปรัชญา ศรีบุญเรือง
63073015159 นายพิวัฒน� บุรมสิทธ์ิ
63073015160 นางสาวณัฐกานต� น้ําแก)ว
63073015161 นางสาวอังคณา แสนแก)วทอง
63073015162 นายภานุวัฒน� ราชคมม�
63073015163 นางสาวสุวดี มาแสง
63073015164 นางสาวธนัชชา เมืองมา
63073015165 นางสาวธนัชพร จรุงพัฒนานนท�
63073015166 นายจิรวัฒน� แก)วแสนเมือง
63073015167 นางสาววรรณวิภา สินคํา
63073015168 นางสาวนิตยา รักษาก)านตรง
63073015169 นายเผชิญ หนูมี
63073015170 นางสาวก่ิงกาญจน� พฤกษาชาติ
63073015171 นางสาววริศรา รัตนสมสุขกุล
63073015172 นางสาวเบญจพร ยศดา
63073015173 นางสาวหนึ่งฤทัย ปุสสวงษ�
63073015174 นายชนนันท� วิรัชกุล
63073015175 นายชมะนันท� พินิจการ
63073015176 นางสาวภิชญา ย่ิงยง
63073015177 นางสาวธิดารัตน� ราชไร�
63073015178 นายอนุพัทธ� ท)วมอ่ํา
63073015179 นางสาวนันทพร จอมคําสิงห�
63073015180 นางสาวณัฏฐินี พิมพ�ศรี

หน)า 506 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015181 นายวีรวัฒน� ครอบสุข
63073015182 นางสาวรัศมี ศรีสุขินา
63073015183 นางสาวสิริยา เพชรเรือง
63073015184 นางสาวปEทมพร ชาวเมือง
63073015185 นางสาวขวัญทิพย� สุวรรณไตรย�
63073015186 นางสาวพิมลวรรณ ปCอมงาม
63073015187 นายชลวัฒน� โรยแก)ว
63073015188 นางสาววิสสุตา สุขจันดี
63073015189 นายศุภชัย เชื้อพลบ
63073015190 นายศิริวัฒน� สิบแสน
63073015191 นางสาวกมลลักษณ� พรมรงค�
63073015192 นางสาวน้ําทิพย� คําผา
63073015193 นางสาวธนพร โกยสําราญ
63073015194 นางสาวสุดารัตน� ชูจันอัด
63073015195 นางสาวอังศวีร� ศรีวิลัย
63073015196 นางสาววรวรรณ ย้ิมเจริญ
63073015197 นายเวชกร ชากะสิก
63073015198 นางสาวกาญจนา แร�นาค
63073015199 นายธารินทร� บุญประเสริฐสกุล
63073015200 นายสยาม พุดฉิม
63073015201 นางสาวปGยวรรณ ดอกไม)เพ็ง
63073015202 นางสาวสิริมน แก�นท)าว
63073015203 นายศุภพัชญ� เพชรดี
63073015204 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ
63073015205 นายธีรพัฒน� ไกรศรี
63073015206 นางสาวนุชนาฏ จูมจันทร�
63073015207 นางสาวเยาวรัตน� กลิ่นกลบ
63073015208 นางสาวอรนุช บุญชัยมาต
63073015209 นางสาวสุขสกุล กิจการ
63073015210 นางสาวเนตรอนงค� อินภิบาล

หน)า 507 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015211 นางสาวตติยา ทะสุมา
63073015212 นางสาวนันทนา อรกุล
63073015213 นางสาวกมลชนก ฟEงโอวาท
63073015214 นายปEญญาวุฒิ ดังกลาง
63073015215 นางสาวชญานิน วันนอก
63073015216 นางสาวมลิสา สิหิงค�
63073015217 นายวิรัตน� นาชอน
63073015218 นายวัชรพล ยกนาม
63073015219 นายอาทิตย� เชื้อหงษ�
63073015220 นางสาวเบญญาภา พ�วงพร)อม
63073015221 นางสาวสุคนธา พุ�มเหรียญ
63073015222 นางสาวกาญจนา ย้ิมละมัย
63073015223 นางสาวปEทมา ผ�าผล
63073015224 นายชารีฟ เส็นติหยRะ
63073015225 นางสาวสุภาวรรณ เชื้อวงค�
63073015226 นางสาวศันสนีย� นาครินทร�
63073015227 นางสาวกาญจนาพร คําหาญ
63073015228 นางสาวสุตาภัทร การินทร�
63073015229 นายสมเด็จ จุทาสงค�
63073015230 นางสาวหทัยชนก มหานาม
63073015231 นางสาวยุวธิดา เดชแพง
63073015232 นายวิทูล ชาวกุดรัง
63073015233 นางสาวน้ําทิพย� แสงพลสิทธ์ิ
63073015234 นางสาวจงกลพรรณ พนัส
63073015235 นายณัฐพงษ� ปEญญากวาว
63073015236 นางสาวสุดารัตน� พรมประดิษฐ�
63073015237 นายพิทยุตม� อาวะโต
63073015238 นายธีระพงษ� ศรีบุตร
63073015239 นางสาวนิศารัตน� ใยผุย
63073015240 นายหฤษฎ� สิงห�ผดุงศักด์ิ

หน)า 508 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015241 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณคําภู
63073015242 นางสาวชาริณี มณีวงษ�
63073015243 นางสาวบุษกร กระจ�างแจ)ง
63073015244 นายทนงศักด์ิ ดวงประเสริฐ
63073015245 นางสาวศิริเพ็ญ เกษามูล
63073015246 นางสาวกชพร สีหาบุตร
63073015247 นางสาวธัญรัตน� มาลา
63073015248 นางสาวช�อผกา ตาลประเสริฐ
63073015249 นางสาวศิวพร คงเนียม
63073015250 นายคศิษฐ�ศักด์ิ จิตตรง
63073015251 นางสาวจันทร�ธิดา แซ�จู
63073015252 นายนพนัย จันทะโยธา
63073015253 นางสาวศิรินันท� จันทร�ชัย
63073015254 นายกิตติ คําเหลา
63073015255 นางสาวจุฑาธิบด์ิ ครูบาปGยสวัสด์ิ
63073015256 นางสาวธนารีย� ธงชัย
63073015257 นายปฏิภาณ ดุกสุขแก)ว
63073015258 นายตรง พรหมบรรดาโชค
63073015259 นางสาวมนัสชนก แสงศรี
63073015260 นางสาวพรนพเก)า สุขโภคา
63073015261 นางสาวสุกญญา พวกน)อย
63073015262 นายธนวัฒน� ศรีประภานุมาศ
63073015263 ว�าที่ร)อยตรีคเณศ แฝงศรีคํา
63073015264 นางสาวอมลิน เพ็ชรกรรณ�จันทร�
63073015265 นางสาวพีรดา สาสังข� 
63073015266 นายภัทรกานต� ตันเจริญ
63073015267 นางสาวปวีณา เสนาะเสียง
63073015268 นางสาวพรยาณี ธรรมใจ
63073015269 นางสาวอิษยา พรมชาติ
63073015270 นายประจักษ� ดีด�านค)อ

หน)า 509 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015271 นางสาวกัลยารัตน� ขันติวงศ�
63073015272 นางสาวยุวดี บุญสิงห�
63073015273 นางสาวสุพิชญา พวงพืช
63073015274 นางสาวอภิญญา สาสิมมา
63073015275 นางสาววิไลวรรณ คําวงค�
63073015276 นางสาวณัฐธิดา ชัยศิริ
63073015277 นางสาวดวงใจ กมล
63073015278 นางสาวเบญญาภา เรือนตะขบ
63073015279 นางสาววัลลภา ศรีพลัง
63073015280 นางสาวสุธิดา เกาะน้ําใส
63073015281 นายฐิติภูมิ พันธ�สิน
63073015282 นายจตุพร อุตรัตน�
63073015283 นางสาวสายฝน มินบุรี
63073015284 นางสาวพรทิพย� พัฒนพิภพ
63073015285 นางสาวสุภจิรา สินธุ
63073015286 นางสาวจรรยารักษ� อินทะยะ
63073015287 นายปวรรัช อนุชิตชาญชัย
63073015288 นางสาวพิมพ�สุดา คงประสาท
63073015289 นางสาวขวัญตา ระเบียบดี
63073015290 นายชัยชาญ วันดี
63073015291 นางสาวสุกานดา คนซ่ือ
63073015292 นางสาววิภาพร โสกันทัต
63073015293 นางสาววารุณี มัดรอ
63073015294 นางสาวภัทร�ณรินทร� โพธ์ินอก
63073015295 นางสาวพรรณิตา อ�อนโพธา
63073015296 นางสาววรารัตน� ภาคสุโพธ์ิ
63073015297 นางสาวจริยา ทัตประคอง
63073015298 นางสาววรรณฤดี แก�นนาคํา
63073015299 นางสาวสุทัศนีย� เมธา
63073015300 นายรณกร ศิริ

หน)า 510 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015301 นางสาวฟาฏิน สะตา
63073015302 นายณัฐวุฒิ ทองชื่น
63073015303 นางสาวพรพิมล อุ�นสนอง
63073015304 นางสาวสาวิตรี ศรีสอน
63073015305 นางสาวณปภัช เลิศฤทธ์ิวิริยะกุล
63073015306 นายหรรษธร เข)มแข็ง
63073015307 นางสาวจิราพรรณ� ฉันทศิริ
63073015308 นางสาว�ทิพย�วิมล หม่ืนเตียง
63073015309 นางสาวกนกวรรณ ร�องเสี้ยว
63073015310 นายขวัญชัย หล)าหมอก
63073015311 นายกันตนพ ชลศิริพงษ�
63073015312 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีกะพา
63073015313 นางสาวรุจิรา ยอดศิริ
63073015314 นางสาวนภาพร สุวรรณมณี
63073015315 นายจักรพงศ� สิงห�พรหมสาร
63073015316 นางสาวณัฐกานต� พงษ�พิทักษ�
63073015317 นายพุทธภพ สีหะ
63073015318 นางสาวศุวณี บุตรวงษ�
63073015319 นางสาวจิระประภา ฉันทวิเศษกุล
63073015320 นายวีUระพงษ� โคตรทิพย�
63073015321 นายสุรสิทธ์ิ แพงวงษ�
63073015322 นางสาวสุธินี เรืองขจิต
63073015323 นางสาวฐิติพรรณ ปานนิน
63073015324 นางสาวดวงฤทัย คํามุงคุล
63073015325 นายอภิชาติ นามเย็น
63073015326 นางสาวสุภาภรณ� ม่ันเขียว
63073015327 นางสาวสุนิตา ฤทธ์ิบัณฑิต
63073015328 นายจักรกฤช ชูชีพ
63073015329 นายพลวัฒน� เทพบุรี
63073015330 นางสาวฉัตรสุดา ปานมี

หน)า 511 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015331 นายอธิษฐ� ชัยวิเชียร
63073015332 นายชาญณรงค� แซ�เล)า
63073015333 นางทัศนีย� ทองปุSน
63073015334 นางสาวอจลญา เจริญผล
63073015335 นางสาวชฎารัตน� ศรีสุนทร
63073015336 นางสาวอิศราพร จัตุพล
63073015337 นางสาวศศิกานต� แสงหิรัญ
63073015338 นายธนดล ไตรภพ
63073015339 นางสาวจุฑามาส คูมณีปกรณ�
63073015340 นางสาวศิริพรรณ มณีรัตน�
63073015341 นางสาวฺทิพาวรรณ สุทธิพงค�
63073015342 นายนราวิชญ� หล)าคํามี
63073015343 นางสาวสุภัสสร อินทโชติ
63073015344 นายชุติพนธ� โสคําภา
63073015345 นางสาวโชติมนต� จานดี
63073015346 นายฉัตรบดินทร� ถนอมศักด์ิ
63073015347 นางสาวณัฐกานต� เพ็ชรโต
63073015348 นางสาวมัสยา อุปสันโต
63073015349 นางสาวสุธาวัลย� โชติอําพร
63073015350 นายธนินท�ธร หม่ืนธราวัฒน�
63073015351 นางสาวขวัญเรือน ศรีสลุง
63073015352 นางสาวสุนิตา ใจไทย
63073015353 นายกรรชัย รามศิริ
63073015354 นางสาวอรณิชา ทองอ)น
63073015355 นางสาวนิราวรรณ อุพีรัมย�
63073015356 ว�าที่ร)อยตรีหญิงดวงนภา อัฐนาค
63073015357 นางสาวอรุณศิริ บํารุงจิตต�
63073015358 นายทวี ผดุงจิตร�
63073015359 นายอภิสิทธ์ิ วันธุมา
63073015360 นางสาวธัญรัตน� อ�อนสมบูรณ�

หน)า 512 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015361 นางสาวนภาทิพย� ผ�องใส
63073015362 นางสาวกรรณิกา แซ�กัว
63073015363 นางสาวภัสราภรณ� ย่ิงยง
63073015364 นางสาวนัทชา แดงมา
63073015365 นายอําพล ลาโพธ์ิ
63073015366 นางสาวณัฐฐิกา ยาสมุทร
63073015367 นางสาวฆราวรรณ นวลคํา
63073015368 นางสาวจิรประภา สีคําทา
63073015369 นางสาวสุรีรัตน� สาลี
63073015370 นางสาวกานต�ธิดา มูลนิล
63073015371 นางสาวปาริฉัตร สาประเสริฐ
63073015372 นายภัคพล คุณปลื้ม
63073015373 นางสาวอรวรรณ พลอยระย)า
63073015374 นายสุวิศิษฏ� จรุงพัฒนานนท�
63073015375 นางสาวชัญญานุช ทับวันนา
63073015376 นายธีระศักด์ิ แก)วเทวี
63073015377 นางสาววิดาพร รักขุมแก)ว
63073015378 นางสาวจุฬารัตน� อุทัง
63073015379 นางสาวละอองดาว วิเศษดี
63073015380 นายวัชโรธร โกฮวด
63073015381 นางสาวชุติมา หม�วยนอก
63073015382 นางสาวณัฐพร ยอดเกตุ
63073015383 นางสาวสุรนาถ สุทธิวารี
63073015384 นางสาวณัฐจิรพัส ชินาธิปธนาศิริ
63073015385 นายกฤษณะ สุนเวียง
63073015386 นายสิทธิศักด์ิ หงษ�ร�อน
63073015387 นางสาวกันยารัตน� ผาเวศ
63073015388 นางสาวอัจฉราภรณ� แซ�อึ้ง
63073015389 นางสาวดาวประกาย สิงห�คํา
63073015390 นางสาวธีราภรณ� พบทรัพย�

หน)า 513 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073015391 นางสาวฐาปนี จักรไชย
63073015392 นางสาวสายฝน กลางแม
63073015393 นายวิทยา โคตรทิพย�
63073015394 นายศิวมัย ศรีสุวรรณ
63073015395 นายชยุต พัชร�รณกร
63073015396 นางสาวนันทวรรณ นามวงษ�
63073015397 นางสาวเบญจวรรณ� วงศ�คํา
63073015398 นายนUัทธกันต� ม่ังค่ัง
63073015399 นางสาววชิรญาณ� ศรีนพรัตน�
63073015400 นางสาวชรินทร�รักษ� ประเสริฐสังข�
63073015401 นางสาวอุษา สดไธสง
63073015402 นางสาวปรียาภรณ� พิมพ�ใจใส
63073015403 นายเชษฐมาส อาษาพล
63073015404 นางสาวศิริลักษณ� นามี
63073015405 นายภาวัช โภคินธรรมภัทร
63073015406 นายสรรเพชร ทัตธนภาธร
63073015407 นางสาวศิริลักษณ� ทํานุ
63073015408 นายอภิสิทธ์ิ สมุทรสาร
63073015409 นางสาวบุศรากร ชาติกุล
63073015410 นางสาวโสภิดา คลังภูเขียว
63073015411 นางสาวปGOนปGนัทธ� เนตรจักษ�
63073015412 นายวิUวิษณุรัตน� ลอยสมุทร
63073015413 นายชัยวัฒน� เนินบก
63073015414 นางสาวจีรภา ทรายทอง
63073015415 นางสาวภัคอิงค�สุมญชุ� ภิญโญย่ิง
63073015416 นางสาววีรินทร� ทองเพ็ชร�
63073015417 นางสาวปราณปรียา บุญสิทธ์ิ
63073015418 นางสาวศุภรดา เรือนทองดี
63073015419 นายธนธัส สมสมัย
63073015420 นางสาววนิชา สุขพละ

หน)า 514 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073015421 นายยุทธนา กาหลง
63073015422 นางสาวชุลีนุช มีลาภ
63073015423 นายนิรันดร พรเจริญ
63073015424 นางสาวทรัพย�พูน คํามะฮุง
63073015425 นายชวนากร ฉิมสอน
63073015426 นางสาวพรทิพย� ทองพูน
63073015427 นายปฏิภาณ ผลพฤกษา
63073015428 นายขจรเดช อนันตภูมิ
63073015429 นางสาวพิชญากร ปาลวัฒน�
63073015430 นางสาวอภิญญา ภูพะอ�าง
63073015431 นางสาวสมฤทัย ผูกศิริ
63073015432 นางกชพร ดุจจานุทัศน�
63073015433 นายปณิธาน อะโน
63073015434 นางสาวแพรวพรรณ โตลามัน
63073015435 นางสาวสุมิตตรา จันทร
63073015436 นางสาวสุภาพร ปลั่งสอน
63073015437 นางสาวกรวรรณ คําพิมาย
63073015438 นางสาวอสมาภรณ� โคตะรุ
63073015439 นายกล)าณรงค� ธ.น.โสม
63073015440 นางสาวทิพวรรณ กองกุล
63073015441 นายอภิชิต บุญประกอบ
63073015442 นางสาวฐิติมา ไชยสารัตน�
63073015443 นางสาวชัญญพัชญ�  UุสุนันตRะ
63073015444 นางสาววรรณนิสา จอยสุข
63073015445 นายนันท�นภัส เชื้อเรือนงาม
63073015446 นางสาวพรทิพย� เตศิริ
63073015447 นางสาวแสงอรุณ ศรีกันธา
63073015448 นางสาวดวงมณี อัคคะษร
63073015449 นายพรเทพ ชุมภูเทพา
63073015450 นายวีระพงษ� นันทะเทศ

หน)า 515 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073015451 นายก)องภพ ประเสริฐสิน
63073015452 นางสาววรารัตน� นิธิมาพงศ�ไท
63073015453 นางสาวลภัจภรณ� ธีรนันท�ภักด์ิ
63073015454 นางสาวจิตราพร กันทะนะ
63073015455 นางสาวบวรวรรณ พฤทธพงศ�
63073015456 นางสาวณัฏฐณิชา ซ่ือสัตย�
63073015457 นางสาวพิมพ�ณภัส ศรีสัมพุทธ
63073015458 นางสาวกิตตาภรณ� เสนาะ
63073015459 นางสาวบุญประสารณ� คณฑา
63073015460 นางสาวสมัชญา อ)วยโฮม
63073015461 นางสาวชุติมา เกิดคล)าย
63073015462 นายศรันย� ศรีจันทร�เปfง
63073015463 นางพนิดา พิมพ�มา
63073015464 นายเหรียญทอง แจ�มจํารัส
63073015465 นางสาวนพรัตน� ตันติอลงกรณ�
63073015466 นางสาวรัชญา กeาเร็ว
63073015467 นางสาวอัจฉราพร ประชุมรอ
63073015468 นายประเสริฐศิลปP ลิ้มปGOนทอง
63073015469 นายศรัณญ� หาญโสดา
63073015470 นางสาวจุไรรัตน� หิรัญศิริวรโชติ
63073015471 นางสาวอรทัย สืบศรี
63073015472 นายปสาณ มณวัชรเวช
63073015473 นายอาทิตย� ทิพดง
63073015474 นางสาวสุฑาศิณีย� ชุมแสง
63073015475 นางสาวบุญญาพร กันทะวงศ�
63073015476 นางสาวประภาพร สําราญรมย�
63073015477 นางศวรรณษร เอี่ยมสะอาด
63073015478 นางสาวชนรดี ทองสร)าง
63073015479 นางสาวธิดาแก)ว แวงคํา
63073015480 นางสาวนฤมล ละมาตร

หน)า 516 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073015481 นางสาวจุฬารัตน� สร)างสวนผล
63073015482 นางสาวศิวพร บุญกระท�Uม
63073015483 นางสาวบุษยากรณ� จิตพล
63073015484 นายณัฐนันท� คําวาส
63073015485 นายอภิยุต คุณสาร
63073015486 นายปฏิภาณ ภูวสิทธินันท�
63073015487 นายนภัทร หงษ�ทอง
63073015488 นายวัชระ เกตุพัด
63073015489 นางสาวณิชกานต� เกิดนําชัย
63073015490 นางสาวชนิฏฐิยา วาระโว
63073015491 นางสาวกันยา วรภูรีกุล
63073015492 นายสิปปกานต� ใจเขียว
63073015493 นางศมานันท� วงศ�ไพร
63073015494 นายภูริ จันทร
63073015495 นางสาวจิตราภรณ� แท�งหมึก
63073015496 นางสาวนัสรินทร� ตาพา
63073015497 นายเสกสรรค� เทพกุลชอน
63073015498 นางสาวอภิญญา เสมอใจ
63073015499 นายวรวุฒิ จันทร�อ�อน
63073015500 นางกัลยา ฤทธ์ิเรืองเดช
63073015501 นางสาวศศิธร ทรงราษี
63073015502 นายศิวกร ไวกุลเพ็ชร
63073015503 นายกษิดิศ ศรีธรรม
63073015504 นางสาววรางคณา คําภาพงษ�
63073015505 นายชัยวัฒน� ปรีชา
63073015506 นางสาวกมลชนก สีจันทา
63073015507 นายจิรเมธ เมฆอรุณ
63073015508 นายอิทธิพงษ� บุญคํา
63073015509 นางสาวไพลิน ธีระดานนท�
63073015510 นางสาวนภาพร แซมหิรัญ

หน)า 517 จาก 885               
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63073015511 นางสาวชฎากร ปาพิวงค�
63073015512 นางสาวธัญญาลักษณ� เสียงเพราะ
63073015513 นางสาวธัญณิชา บัวจันทร�
63073015514 นางสาวอลิศรา สนธิพงษ�
63073015515 นางสาวณัฐชา กวาวสิบสอง
63073015516 นายวิชิต ทวีพันธ�
63073015517 นางสาวศิริรักษ� เทสมุทร�
63073015518 นางสาวศิริภัทร� รุ�งเรืองสินงาม
63073015519 นางสาวมนัสนันท� วงษ�พินิจ
63073015520 นางสาวอนงค�รดี สักแก)ว
63073015521 นายฐิติพงษ� ศุภสังข�
63073015522 นางสาวนิตยาภรณ� ไทยวังชัย
63073015523 นางสาวพิมพ�ธัญญา หิริพงศธร
63073015524 นางสาววันวิสาข� คงจีบ
63073015525 นางสาวพนิดา แน�นอุดร
63073015526 นายพลรัตน� โกฎแสง
63073015527 นายจักรฐิพันธ� แซมสีม�วง
63073015528 นางสาวกมลชนก พารื่นรัมย�
63073015529 นางสาวรมิดา รชดาจิตม่ัน
63073015530 นางสาวสุรีย� สุทธนี
63073015531 นางสาวพุทธธิดา การุณ
63073015532 นางสาวกมลวรรณ กุนะ
63073015533 นางสาวดวงใจ สถาวร
63073015534 นางสาวชลธิชา ประโยตัง
63073015535 นางสาวณฐกันต� ปลื้มบุญ
63073015536 นางสาวจิดาภา จันทร�ทํามา
63073015537 นายชัยณรงค� เพชรประกอบ
63073015538 นายภัทรพงศ� เทตะรัตน�
63073015539 นางสาวมลจิรา เมฆสองสี
63073015540 นางสาวสุดารัตน� คําบัว

หน)า 518 จาก 885               
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63073015541 นางสาวนิโลบล ศรีสุวรรณ
63073015542 นางสาวสุพิชชา บุญรักษา
63073015543 นางสาวนิชมล เจริญทองกูล
63073015544 นางสาวดวงใจ ผิวนวล
63073015545 นายไพโรจน� มณีวงศ�วิจิตร
63073015546 นายสนธยา สาอาจ
63073015547 นางสาวสุพัตรา ราษีกุล
63073015548 นางสาวจิราวรรณ เอมลา
63073015549 นายวีรชน ยามะสัก
63073015550 นางสาวภัทราพร เข็มทอง
63073015551 นางสาววนิดา หนูสําอางค�
63073015552 นางสาวเสาวลักษณ� แสงชมภู
63073015553 นายทิวา วงษ�สุวรรณ
63073015554 นายธนากร ทั่งทอง
63073015555 ว�าที่ร)อยตรีศุภโชค อวนศรี
63073015556 นายวิทยา ศรีวิชา
63073015557 นางสาวน้ําฝน แจ�มศรี
63073015558 นายรชนนท� หิรัญสถิตย�
63073015559 นางสาวจงกลณี พันธุ�งาม
63073015560 นายนิติพงษ� มูลวงษ�
63073015561 นายวรวุฒิ กลิ่นรื่น
63073015562 นายศักดา เเหละบUัง
63073015563 นางสาวจริญทิพย� ยึนประโคน
63073015564 นางสาวไอริศร�ศา อัสสราวิชญ�
63073015565 นางสาวสิริพา ฮายีมา
63073015566 นางสาววราภรณ� ศรีมี
63073015567 นางสาวเมธาภัส ชัยภูมิ
63073015568 นางสาวจุฬารัตน� ล�อดงบัง
63073015569 นางสาววราพร เมธาวีบริรักษ�
63073015570 นางสาววรรณิศา ทองทวี

หน)า 519 จาก 885               
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63073015571 นายธีรวัฒน� สุขเดช
63073015572 นางสาวอริศรา วิชพงษ�
63073015573 นางสาวอรุณี พรมน)อย
63073015574 นางสาววณิชา รื่นรวย
63073015575 นางสาวรัชดาภรณ� เสรเทพ
63073015576 นายนัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน�
63073015577 นายรุ�งโรจน� สายอิ่นแก)ว
63073015578 นางสาวสลิลทิพย� ดรไพร
63073015579 นางซัยลา อิ่มโสภณ
63073015580 นางสาวอาภาภรณ� โพธิชัย
63073015581 นายกู)เกียรติ วีระพันธุ�
63073015582 นางสาวจิราภัสร บัวสด
63073015583 นางสาวสุพิชญา ช�วยเจริญ
63073015584 นางสาวธัญจิรา เหมกุล
63073015585 นายสันต� สุนทรวงษ�
63073015586 นางสาวสุวรรณี ฉายารัตน�
63073015587 นายสกานต� ใกล)สุข
63073015588 นางสาวมณิสรา เจริญผล
63073015589 นางสาวสุรัสวดี อนุลีจันทร�
63073015590 นางสาวจุรินพร บรรเทาวงษ�
63073015591 นางสาวปGยธิดา เลี้ยงหิรัญ
63073015592 นางสาวรุจิเรข มามี
63073015593 นางสาวมีนตรา วิเชียรพงษ�
63073015594 นายพีระพัฒน� ตRะพันธ�
63073015595 นายธนพล สุกใส
63073015596 นางสาวเทพธิดา พรหมจรินทร�
63073015597 นางสาวอรพรรษ ทองภา
63073015598 นางสาวสุกัญญา ชํานาญปdน
63073015599 นายณัฐวุฒิ เย็นสายสุข
63073015600 นางอาภรพรรณ� ใจตรง
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63073015601 นางพาฝEน โกลามิตร
63073015602 นางสาวกุลิสรา อุดใจ
63073015603 นางสาวนิชปวีณ� เกตุแก�น
63073015604 นางสาวอภิญญา หอมภูงา
63073015605 นางสาวรวีนิภา วรสิทธ์ิ
63073015606 นายจักรี ดิลกลาภ
63073015607 นายณัฐนนท� ชาแสงบง
63073015608 นางสาวมนัญชยา อิ่มอุไร
63073015609 นางสาวศันสนีย� ย่ิงเสมอ
63073015610 นางสาวณัฐธยาน� อาจสุวรรณ
63073015611 นางสาวเกษมณี ปูSบุตรชา
63073015612 นางสาวอัมพร เหมบุรุษ
63073015613 นายวัชระ บุญหลาย
63073015614 นางสาวนพรรษพร รักความสุข
63073015615 นายนพดล มหิงชลา
63073015616 นางสาวธิติสุดา ประดงรัตน�
63073015617 นางสาวปรียานุช เชียงทอง
63073015618 นายสิทธิชัย หนูฟุSน
63073015619 นางสาวกรรณิการ� ไชยจันดา
63073015620 นางสาวจีรวัลย� จันจักษ�
63073015621 นายก�อพงษ� เสนารัตน�
63073015622 นายพิเชษฐ� ฉัตรกระโทก
63073015623 นางสาวดวงเดือน เริ่มรักรัมย�
63073015624 นางสาวอังศุเรข ลิ้มประเสริฐ
63073015625 นางสาวกิตติยา นูหาร
63073015626 นางสาวรัตนาภรณ� จันทรคุปต�
63073015627 นางสาววิภาวดี สินทา
63073015628 นายพิทักษ� ทิมเจริญ
63073015629 นางสาวอัญรินทร� อัญญวงศ�หิรัญ
63073015630 นายสุพรรณ พงษ�เพ็ชร
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63073015631 นางสาวชนิกานต� จรูญชัย
63073015632 นายธีร�พิชชา โกสุม
63073015633 นางสาวณฐมน แม)นจิต
63073015634 นางสาววราภรณ� สมกอง
63073015635 นางสาวจันทรัตน� ศรีคงรักษ�
63073015636 นายอนวัช รัตนวงษ�
63073015637 นายนวชาติ อรัญคีรี
63073015638 นางสาววาสนา มณีมา
63073015639 นางพัชมน ลลิตเกียรติกุล
63073015640 ว�าที่ ร.ต.หญิงจันทร�จิรา ปาโท
63073015641 นายวรวุฒิ ทองพูน
63073015642 นางสาวไพลิน บุญไทย
63073015643 นายวันชัย โคตวงษ�
63073015644 นางสาวจันทิมา สระแก)ว
63073015645 นางสาวศรัญยาพร แกล)วกล)า
63073015646 นายกันต�ธีร ธูปมงคล
63073015647 นางสาวบุษกร ใจบาน
63073015648 นายพีรพล ม่ังค่ัง
63073015649 นางสาวนันทัชพร อุดมพฤกษชาติ
63073015650 นายเอกชัย ฟองวาริน
63073015651 นางสาวรัชนีวรรณ ไชยรินทร�
63073015652 นางสาวณัฐวรรณ บุญชู
63073015653 นายอภิสิทธ์ิ บัวหงษา
63073015654 นายวัชรพงศ� คชบาง
63073015655 นายชัยยันต� ระพีพัฒน�
63073015656 นางวาสนา เรืองอภิรมย�
63073015657 นางสาวพรนภัส ศรีจันทร�ทอง
63073015658 นายนันทปรีชา สุวรรณเสสังข�
63073015659 นางสาวกุลธิดา นันทกว)าง
63073015660 นางสาวนภาพร เพ็ญพิบูลรัตนา
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63073015661 นางสาวพัชรี จันทร�ลอย
63073015662 นางสาวนิตยา รัตนะดี
63073015663 นางสาวพนิตตา จันทับ
63073015664 นายอนุวัฒน� ย่ิงเพชร
63073015665 นางสาวธนวรรณ ฟEกทอง
63073015666 นางสาวสุณิสา น�วมนุ)ย
63073015667 นางสาววรวรรณ คนตรง
63073015668 นายณัฐวุฒิ มูลสาร
63073015669 นายณัฐพงษ� ห)าวหาญ
63073015670 นางสาววัชราภรณ� เพ็ชรบรรพต
63073015671 นางสาวสุตาภัทร ทิพย�นาฏย
63073015672 นายธีร�รพิชชญ� พัฒนธาดาสกุล
63073015673 นายข�าน ประเสริฐกลาง
63073015674 นางสาวมินตรา บัวมี
63073015675 นายเศรษฐพงษ� จริยวัตรสุ
63073015676 นางสาวสโรชา ฐิติวร
63073015677 นางสาวสุภาพร ดรละคร
63073015678 นางสาวนัฐขวัญพัฒน� กณิกนันต�
63073015679 นายพิริยวัฒน� เนียมจีน
63073015680 นายสิรวิชญ� อินสตุล
63073015681 นายธีรศักด์ิ ไทรเล็กทิม
63073015682 นางสาวอารยา สิทธิสาริกิจ
63073015683 นายปรเมษ ชมภูพล
63073015684 นางสาวสุพัตรา วารีเขต
63073015685 นายรังสิมันตุ� ไชยสาร
63073015686 นางสาวรัตนาพร ดอกบัว
63073015687 นางสาวจริยาพร ยะปะตัง
63073015688 นางสาววรรณษา วงษาเทียม
63073015689 นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน�
63073015690 นางสาวปาริฉัตร จันทร�เนตร
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63073015691 นางสาวศิริกาญจน� ราชวงศ�
63073015692 นางสาวณัฐชยา พัฒนะพรหม
63073015693 นางสาวไอลดา จันทร�แจ�มดารา
63073015694 นางสาวชนนิกานต� สมภพ
63073015695 นายอภิชาติ ไชยลาภ
63073015696 นายนิติภูมิ สุขใส
63073015697 นางสาวนันชยา สุราช
63073015698 นางสาวสายใจ ธรรมชิโร
63073015699 นายสุริยา คชราช
63073015700 นางสาวศศิธร อนุรส
63073015701 นายณรงค�ฤทธ์ิ ยินดี
63073015702 นางสาววิภารัตน� จันแจ�ม
63073015703 นางสาวอมรรัตน� พัดทอง
63073015704 นางสาวสายสุดา มาลุน
63073015705 นางสาวขวัญจิตร ศรีน)อย
63073015706 นางสาววริศรา ดีวันชัย
63073015707 นางสาวนุรักษ� แซ�เตียว
63073015708 นายธรณินทร� มณีวรรณ�
63073015709 นางสาวชุติกาญจน� พรหมอินทร�
63073015710 นางสาวชัญญานุช สัตนันท�
63073015711 นายทักษ�ดนัย สุวรรณวาณิชกุล
63073015712 นางสาวขวัญฤดี โพหิรัญ
63073015713 นายธัญเดช ลือกิจนา
63073015714 นางสาวนิภาวรรณ เขาชมภู
63073015715 นางสาวพิไลลักษณ� ฉันทสุทธ์ิ
63073015716 นางสาวสุพัตรา ทานา
63073015717 นายสาคร บุญประชุม
63073015718 นางชนัญชิดา พาทา
63073015719 นายศุภฤกษ� อุคติ
63073015720 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวาร
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63073015721 นายรัตภรกุล ศรีสงคราม
63073015722 นางสาววิดา อินทร�ประเสริฐ
63073015723 นางสาวนิภาพร นองเทศ
63073015724 นางสาวแพรพรรณ คงเหว�า
63073015725 นายพิเชน วงษ�ขันธ�
63073015726 นางสาวศิรินาถ ดับพันธ�
63073015727 นางสาวขวัญชนก ชิณบุตร
63073015728 นางสาวเจนจิรา ใจเงิน
63073015729 นายภาณุวัฒน� ชมหอม
63073015730 นางสาววิลาสินี หงษ�ทอง
63073015731 นางสาวกรวรรณ ทนังธนนนท�
63073015732 นางสาววิไลวรรณ มงแก)ว
63073015733 นายศุภณัฐ ฆารสินธุ�
63073015734 นายจิรเดช เกิดเทวา
63073015735 นางสาวนลินี หงษ�หิน
63073015736 นางวิไลลักษณ� ยานวัตร
63073015737 นางสาวณัฐภรณ� ภูมิลําเนา
63073015738 นายธนากร พาเขียว
63073015739 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิพรหม
63073015740 นางสาวชุติมา อานาภรณ�
63073015741 นายศิรวัฒน� ศรีจันทร�
63073015742 นางสาวนารีรัตน� แซ�ฮ)อ
63073015743 นางสาวธัญญาวี กุลกัลยาดี
63073015744 นายภควัต ดิเรกวุฒิกุล
63073015745 นางสาวรุ�งทิวา พรมลี
63073015746 นางสาววัชรินธร เพาะปลูก 
63073015747 นายกริชศดา ใจพรหม
63073015748 นางสาวกนกวรรณ สุขชื่น
63073015749 นายสิรวิชญ� อินทร�สว�าง
63073015750 นายธนิต ถินโสภา

หน)า 525 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073015751 นางสาวกรกฎ ทวีสารบุรุษ
63073015752 นางสาวสายชล ไชยนิยงยศ
63073015753 นางสาวนุชกรณ� แสนศิลา
63073015754 นางสาวณัฐวดี จิตหนักแน�น
63073015755 นางสาววิรงรอง อุทัยสอน
63073015756 นางสาวนราภัทร เครือสุคนธ�
63073015757 นางสาวโศจิรัตน� นามวิชา
63073015758 นางสาวพรพิมล ใจตรง
63073015759 นางสาวจุฑามาส ครุปGติ
63073015760 นางสาวสุฑามาศ คงเนินกลุ�ม
63073015761 นางสาวปวีณา ชนะปาลพันธ�
63073015762 นายอิศรพงษ� โพธ์ิขาว
63073015763 นายสราวุฒิ ฟองมนที
63073015764 นายฉัตรณรงค� ฤทธิรักษา
63073015765 นางสาวอําภา มนต�วิเศษ
63073015766 นางสาวปรียาภรณ� ปริญญานันทการ
63073015767 นางสาวดวงธิดา วัฒนา
63073015768 นางสาวนันทิชา เข็มทิพย�
63073015769 นางสาวเยาวลักษณ� จันทโร
63073015770 นางสาวมาลิสา ดวงบุบผา
63073015771 นางสาวจุรีพร ถนอมใจ
63073015772 นางสาวปEญญชิตา เงินจันทร�
63073015773 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรทับ
63073015774 นางสาวศิวาพร คําดี
63073015775 นายพรชัย อุ�นประเสริฐสุข
63073015776 นางสาวศุภานันท� ยะถา
63073015777 นางสาววิริญา จันปGตุ
63073015778 นายปฏิภาณ สุวรรณมากเกษร
63073015779 นางสาวสุกัญญา ใจเก�งดี
63073015780 นางสาวภัทราพร พรมชาติ
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63073015781 นางสาวอภิญญา อดกลั้น
63073015782 นางสาวปุณณภัสสร ทะวะดี
63073015783 นางสาวกฤติกา วีระพงษ�
63073015784 นายณกรณ� ทวีโชคบินมา
63073015785 นายรัฐพล แก)วสุข
63073015786 นางสาวนภาพร อัครกุลกิตต์ิ
63073015787 นายสุชาติ เย็นที่
63073015788 นางสุภาภรณ� สายยศ
63073015789 นางสาวจุฑารัตน� วรรณทิม
63073015790 นายชินท�ณภัทร แบบเหมาะ
63073015791 นางสาวศิริลักษณ� ใจดี
63073015792 นางสาววลัยลักษณ� จับจ�าย
63073015793 นางสาวภิญญดา ใบใหญ�
63073015794 นางสาวกัญจน�วลัย เอื้อเฟdiอ
63073015795 นางสาวจีราภรณ� บรรเรียนกิจ
63073015796 นางสาวกนกวรรณ รัตนมงคล
63073015797 นางสาวลักขณา ภู�จุฬา
63073015798 นายภาสธนัช ธรรมธาตรี
63073015799 นางสาวนัฏฐิกา กุลธนากร
63073015800 นางสาวณิชานันท� ลี้วัฒนาถาวรกุล
63073015801 นางสาวอภิสรา แก�นสี
63073015802 นายกานต� ภู�จีน
63073015803 นางสาวสุดารัตน� มหาชิโนรส
63073015804 นางสาวผกามาศ ลีลาด
63073015805 นางสาวชิดชนก รําพึงกิจ
63073015806 นายถนอมศักด์ิ เนื่องโนราช
63073015807 นายวรากร หิรัญรักษ�
63073015808 นางสาวรัตน�ชดาภา ใจงาม
63073015809 นางสาวนิลุบล บุตรดา
63073015810 นางสาวปพินณา พรหมบุตร

หน)า 527 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073015811 นางสาวอัญชลี อุสาพรหม
63073015812 นางสาวกมลชนก เหลาหา
63073015813 นางสาวสร)อยสุดา จันทร�บูชา
63073015814 นายเกียรติศักด์ิ ราชัยสวรรค�
63073015815 นางคีตภัทร ไชยฉลาด
63073015816 นางสาวนิโลบล ศิริปรีชารัตน�
63073015817 นางรัตติกาล ปGงใจ
63073015818 นายนวเรศ ก่ิงงาม
63073015819 นางสาวจารุวรรณ คอนโคตร
63073015820 นายธีรวัฒน� พลเตชา
63073015821 นางสาวหัทยา กลิ่นคูณ
63073015822 นางสาวนิตยา สุขวารินทร�
63073015823 นางสาวนารถวรี ปEญญาคง
63073015824 นางสาวภัทรกมล โพธ์ิศรี
63073015825 นางสาวเจนจิรา กําจัด
63073015826 นางสาวนันทิยา ม่ังค่ัง
63073015827 นางสาวนันธิดา ประทุมชัย
63073015828 นางสาวกาญจนา บุษบงค�
63073015829 นางสาวชลทิชา มีสิทธ์ิ
63073015830 นางสาวสิริวิมล บัวเข็ม
63073015831 นางสาวสิรภัทร โพธ์ิทิพย�
63073015832 นางสาวฑีชาณัฏฐ� หม่ืนสมบัติใหม�
63073015833 นายวิษณุวัฒน� ติยะบุตร
63073015834 นางสาวนุชนาฎ ศรีศักดา
63073015835 นางสาวณัฐณิชา จําปา
63073015836 นางสาววราภรณ� บรรเทา
63073015837 นางสาวสิริกาญจน� ประภัสสร
63073015838 นางสาวศิรดา จงกลกลาง
63073015839 นางสาวรสิตา จันทสา
63073015840 นางสาวจิราพร จันทะรส

หน)า 528 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073015841 นางสาวฐิติภา ญาณปEญญา
63073015842 นางสาวกุลิสรา อินตRะใจ
63073015843 นายภัทรภากร พูราษฎร�
63073015844 นางสาวอมรพรรณ โตเมศร
63073015845 นางสาวปEทมพร โพธ์ิสุรินทร�
63073015846 นายเอกชัย มีสมภพ
63073015847 นางสาวอัมพิกา บํารุงศิลปP
63073015848 นายสุชาติ สุมะหิงพันธ�
63073015849 นางสาวอัญชลี บัวพันธ�
63073015850 นายธีรพล สายสุจริต
63073015851 นางสาววิภาวรรณ อโนวนา
63073015852 นายจันทร�ที หนองคําพูน
63073015853 นายปGยะธนากร ทองใบ
63073015854 นายณัฐธพงษ� ชญาณ�ธนัทนันท�
63073015855 นายนวพล ชาติชนะ
63073015856 นางสาวเอมอร ศรีมงคล
63073015857 นางสาวพลับพลึง ภูศรี
63073015858 นางสาวณิชากร จันดา
63073015859 นางสาววรรณอร ประภาโต
63073015860 นายธนโชค แสงอัศวะ
63073015861 นางสาวอุษา ขวัญข)าว
63073015862 นางสาวสินีนาฎ ไชยยศ
63073015863 นางสาวกุลธิดา ขันตี
63073015864 นางสาวณัฐธิดา พนาจันทร�
63073015865 นางสาววาดตะวัน ผดุงวรรณ
63073015866 นางสาวณัชชารีย� รัตโนกาศ
63073015867 นางสาวสุดารัตน� มีกลิ่น
63073015868 นางสาวอลิสา ประทุมโต
63073015869 นางสาวนิรชา ไมขุนทด
63073015870 นางสาวพรทิพย� พรภักดี
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ระดับปริญญาตรี

63073015871 นางสาวสิริลักษณ� ตันเฮง
63073015872 นายจรัส ยาย�อ
63073015873 นางสาวภรวิภา บ�อเพชร
63073015874 นางสาวดาวิรัชฏ� ฉิมเอี่ยม
63073015875 นางสาวสุนิสา แซ�อึ๊ง
63073015876 นางสาวจิดาภา พราวศรี
63073015877 นางสาวปาณิสรา กิจเจริญรุ�งโรจน�
63073015878 นายศักดินนท� แพงสี
63073015879 นางสาวสุกัญญา บูร พันธ� 
63073015880 นางสาวผกามาศ ชูชัยยา
63073015881 นางสาวรวิพร แสงดวง
63073015882 นางสาววรลักษณ� เมฆสังข�
63073015883 นายธนวรรธน� อินสุวรรณ
63073015884 นางสาวอัญชลี คณะราษฎร�
63073015885 นางสาวอัญนิสา เรืองบุญศรี
63073015886 นางสาวยุวณี ใจคํา
63073015887 นายกัมปนาท เพ็ชรหาญ
63073015888 นางสาวณัฐธิดา จันมา
63073015889 นายเทวา สําโรงลุน
63073015890 นางสาวเมธาพร ใช)บุญศิริ
63073015891 นางสาวนัฐกานต� พรหมบุตร
63073015892 นางสาวมัณฑพร ธรรมเสถียร
63073015893 นางสาวอริสา นิยมเดชา
63073015894 นางสาวอนัญญา ฮวบประเสริฐ
63073015895 นางสาวสิริกัญญา จันดี
63073015896 นายภานุพงษ� อ่ําสุข
63073015897 นางสาวสุรดา กฤษฎ์ิพิญญา
63073015898 นางสาวสุดาพร คงเจริญ
63073015899 นายพลากร พลแมน
63073015900 นายจเร นุ�มนาค

หน)า 530 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073015901 นางสาวปฏิวรดา ไชยหาวงค�
63073015902 นายธรรมรักษ� พินสุดใจ
63073015903 นางสาวสุภาวรรณ เชิดศักด์ิสกุล
63073015904 นายรชฏ ทองทา
63073015905 นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร
63073015906 นายภาณุวัฒน� หาญพัฒน�
63073015907 นางสาวจุฑาภรณ� มีชูเวท
63073015908 นายเกียรติภูมิ นามวิเศษ
63073015909 นางปาริชาต สุขฉัตร
63073015910 นางสาวพิชญา บุบผารัตน�
63073015911 นางสาวสุรีฉาย นารีรักษ�
63073015912 นางสาวรฐาอร เกลาแก)ว
63073015913 นายเศรษฐศิริ จันทร�ฉาย
63073015914 นายเฉลิมพงษ� เดชณรงค�
63073015915 นายณัฐพล เปลื้องเจริญผล
63073015916 นางสาวศศินิภา น้ําใจ
63073015917 นางสาวกิตติพร คณาพรจิรวัฒน�
63073015918 นางธิดารัตน� ไชยขันธ�
63073015919 นายวัชรพงศ� อธิเจริญกุล
63073015920 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ินาแค
63073015921 นางสาวอนัญพร ดีสวัสด์ิ
63073015922 นางสาวพิไลพร กุลสุทธิไชย
63073015923 นายกษิด์ิเดช มะผล
63073015924 นายธนากร ชมภูบุตร
63073015925 นางสาวศริญญา กําแพงยุทธ
63073015926 นายอภิวัฒน� วัฒนสาร
63073015927 นายจุมพต ปEญญา
63073015928 นางสาวศิรดา อยู�ชูฉาย
63073015929 นางสาวนิวารัตน� บุญเงิน
63073015930 นายเกียรติศักด์ิ กําแก)ว

หน)า 531 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073015931 นางสาวมณีรัตน� โฉสูงเนิน
63073015932 นายพีรพล โนนทิง
63073015933 นางสาวฉันทนา ทองปาน
63073015934 นางสาวนภัสสร ทองสัมฤทธ์ิ
63073015935 นายสรเพชร กําไลทอง
63073015936 นางสาววรรณภา วงค�แก)ว
63073015937 นายธนกร เสมาฉิม
63073015938 นางสาวเพ็ญพรรณ เฉยฉิว
63073015939 นายปณชัย เปรมศิริสกุล
63073015940 นางสาวรุ�งนภา บุญนากร
63073015941 นางสาวผกาพรรณ ไชยวงศ�คต
63073015942 นางสาวน้ําทราย โชติกุลเกษม
63073015943 นางสาวศิริภาภรณ� แก)วแสนสาย
63073015944 นายเอกสิทธ์ิ สินชัย
63073015945 นายวีรชาติU สมเพ็ชร�
63073015946 นายสุวิทย� บรรพบุตร
63073015947 นางจิตวรรณ พาดี
63073015948 นายธีระศักด์ิ พลจันทร�
63073015949 นางสาวนันท�นภัส ฐานะ
63073015950 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรางคนา สายใจ
63073015951 นายณัฏฐพัชร� คงสนิท
63073015952 นายวราวุธ สินเธาว�
63073015953 นางสาวพนิดา เสมาม่ิง
63073015954 นางสาวซาฟEกอัมเบอร� อาเล็ม
63073015955 นางสาวปนัดดา สินธุนาคิน
63073015956 นางสาวนุสรีย� สามาลูกา
63073015957 นางสาวนงนุช เขียวขาว
63073015958 นางสาวภคพร ทรัพย�จันทร�
63073015959 นางสาวธิติกาญจน� อุดมวัฒนะวิทย�
63073015960 นายศราวุฒิ ศรีสําอางค�

หน)า 532 จาก 885               
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63073015961 นางสาวศิวพร ละมูลเกษ
63073015962 นางสาวกนกวรรณ ระจิตดํารงค�
63073015963 นายนครินทร� สายแวว
63073015964 นางสาวภัทฐิตา จําปา
63073015965 นางสาวเมชินี ศรีกุลมา
63073015966 นางสาวสุรีมาตร� แสนเจริญ
63073015967 นายจักรพล จิตจักร�
63073015968 นายจักรกฤษณ� โคตบุตร
63073015969 นางสาวเพ็ญมณี แตงเจริญ
63073015970 นางสาวอภิญญา จันทนา
63073015971 นางสาวปรมาภรณ� แซ�เล�า
63073015972 นางสาวอัญญรัตน� ทาบุเรศ
63073015973 นายบดินทร� ชํานาญชล
63073015974 นายวุฒิไกร ดีจานเหนือ
63073015975 นายสุวินัย เงินโสม
63073015976 นางสาวขวัญใจ ศรีจรรยา
63073015977 นายกานต� คุณยศย่ิง
63073015978 นางสาวระพีพร วงค�มน
63073015979 นางสาวสุภาวดี แสนกมล
63073015980 นายธีระพันธ� จันทยุง
63073015981 นายศุภากร อนุจร
63073015982 นางสาวอรนภา จันทร�อุ�น
63073015983 นายธงชัย ดวงจันทร�
63073015984 นางสาวพคพร เสง่ียมงาม
63073015985 นายสิทธิโชค ช�อช)อย
63073015986 นายเอกสิทธ์ิ ปรัชญาบํารุง
63073015987 นางสาวกมลวรรณ ทดอุบล
63073015988 นายณัฐสิทธ์ิ พรหมศิริ
63073015989 นายนพรัตน� เวชกิจ
63073015990 นายพฤษเมศวร� บุญพิทักษ�

หน)า 533 จาก 885               
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63073015991 นางธัญญ�พิชชา ขันเปfง
63073015992 นายธราเทพ แสงพิรุณ
63073015993 นางสาวกวิสรา ทองเฟdiอง
63073015994 นางสาวน้ําทิพย� บุญแต�ง
63073015995 นางสาวศลิษา นภาโชติ
63073015996 นายวรวิทย� กิติโยธี
63073015997 นางสาวนีรนุช พูลเมือง
63073015998 นายพรชัย สัตตาโส
63073015999 นางสาวพรรวินท� มโนขันธ�
63073016000 นายกวิน วัฒนศิริ
63073016001 นางสาวจิรารัตน� อุ�นทวี
63073016002 นางสาวบุญสิตา นุชกุล
63073016003 นางสาวนฤมล ทรัพย�มี
63073016004 นายชาคริต นงนุช
63073016005 นางสาวนุชจรินทร� สวาทวงค�
63073016006 นางสาวปรีดิณัฐ หนูตะเภา
63073016007 นายอนันตชัย โคบาล
63073016008 นางยุพาภักด์ิ กรีรัมย�
63073016009 นางสาวภัสรา ศรีภิรมย�
63073016010 นางสาวประกายพร วงศ�มอก
63073016011 นางสาวณัชรียา เจตนาดี
63073016012 นางสาวอินทิรา นิมนากรณ�
63073016013 นายดนุภัทร จันทร�ประจํา
63073016014 นางสาวปอลดา ปEทมะทิน
63073016015 นางสาวพิมนภัทร� สมพร
63073016016 นางสาวพันธ�ชล บุตรเมือง
63073016017 นางสาวอิสราภรณ� ศรีชัยภูมิ
63073016018 นางสาวชญานิน บัวคําปCอ
63073016019 นางสาวสกุลรัตน� กูลนรา
63073016020 นางสาววริศรา กุมภะ
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63073016021 นางสาววรยากร คําสะอาด
63073016022 นางสาวพจนีย� พุทธรักษา
63073016023 นายอรรถพล แสงกล)า
63073016024 นางสาวรัชนีกร โวหารวัน
63073016025 นางสาวกนกวรรณ วาระโว
63073016026 นางสาวมณีรัตน� โปธิ
63073016027 นางสาวกษิรา ปานสวรรค�
63073016028 นางสาวกิตติมา เทียนมณี
63073016029 นายกฤษณพล มากหลาย
63073016030 ส.อ.ฤทธิชัย สุฤทธ์ิ
63073016031 นางสุวิมล ทองอ)น
63073016032 นางสาวทิวา เพ่ิมพูล
63073016033 นางสาวชลิตตา เทพคีรี
63073016034 นางสาววลัยพร ไชยเสนา
63073016035 นายธนพงษ� สอดศรี
63073016036 นางสาวสุภาวดี หม่ืนชุมพล
63073016037 นางสาวณัฐณกุล วงษ�ศรี
63073016038 นางสาวสกาวรัตน� พาหุรันต�
63073016039 นายอภิวัตร ดาสา
63073016040 นางสาวรลิตา มิตรชอบ
63073016041 นายสาทิส ชดช)อย
63073016042 นายอิสระพงศ� อิสระภาพ
63073016043 นางสาวภัทรสุดา ทารัตน�
63073016044 นางสาวจารุพร อักษาษร
63073016045 นางสาวรพีพรรณ จิระวัฒนกิจ
63073016046 นางพิชญ�สินี อุมะลี
63073016047 นายรชต พะวง
63073016048 นางสาวอริศรา แก)วสุข
63073016049 นางสาวกุลพิมพ�พร กิตติธรรมโม
63073016050 นายวรธรรม ไล)ทอง
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63073016051 นางสาวปรินทร� วิเชียรเสนาะ
63073016052 นางสาวพนิดา สุขพัฒน�
63073016053 นางสาวพวงทิพย� งามเลิศ
63073016054 นางสาวทิพวรรณ ศักด์ิศิริ
63073016055 นางสาวสุจิตรา พงศ�พุฒิ
63073016056 นายสุชาดา นนท�สืบเผ�า
63073016057 นางสาวสุพรรษา สีมาเหล็ก
63073016058 นายสุบัน สุขวิเศษ
63073016059 นายอมรเทพ อินพุ�ม
63073016060 นางสาววิชุดา เกษศรี
63073016061 นายชาญปกรณ� รัตนพิบูลย�
63073016062 นางสาวนริศา ปุคสิงห�
63073016063 นางสาวจุฑามาศ คุ)มพงษ�
63073016064 นางสาวศศิธร มงคลพักตร�
63073016065 นางสาวสุกัญญา ชัยโชค
63073016066 นางสาวฐิติมาวาดี หาญกิจ
63073016067 นางสาวรุ�งนภา อู�แสงทอง
63073016068 นางวลัยลักษณ� รื่นรมย�
63073016069 นายมงคล ชินโคตร
63073016070 นางสาวศิตานันท� พรมณี
63073016071 นางสาววราภรณ� ปุกคํา
63073016072 นายทศพร เทศศิริ
63073016073 นายวณัฐพล ศรีลําไพ
63073016074 นางสาวณิชกมล อัศวพันธุ�นิมิต
63073016075 นางสาวโสภา พันธุ�นาค
63073016076 นางสาวเกศสุดา น�วมทอง
63073016077 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณพันธ�
63073016078 นางสาวธนัญญา วงศ�สมพงษ�
63073016079 นางสาวศิริลักษณ� บูชา
63073016080 นางสาวสุริยาพร วรรัตน�
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63073016081 นางสาวจันทราภรณ� เมฆนิติ
63073016082 นางสาวชลธิชา ม่ิงขวัญ
63073016083 นางสาวปริยา บุญสร)าง
63073016084 นางสาวรัษฎาพร ดอกประทุม
63073016085 นายอภิวัฒน� ชัยสงคราม
63073016086 นายพงษ�พันธ� ชาลี
63073016087 นางสาวคนึงนิจ จิตมะโน
63073016088 นางเกศมณี ไลไธสง
63073016089 นางสาวปริยากร ชื่นชม
63073016090 นางสาวอารีย� แสงสว�าง
63073016091 นายณัฐพล ประสมทรัพย�
63073016092 นายศรัณย� บุญมาก
63073016093 นางสาววรวลัญช� ไชยรัตน�
63073016094 นางสาวอรพิมพ� ทองดี
63073016095 นายเดชา ศรีบุดดา
63073016096 นางสาวธมลวรรณ โคตรบรรเทา
63073016097 นางสาวอัฐภิญญา อันนอก
63073016098 นางสาวศิริพรรณ เมืองศรี
63073016099 นายธาดา ไพหก
63073016100 นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ�
63073016101 นายยงยุทธ ฉายพล
63073016102 นางสาวแก�นจันทร� รองสาลี
63073016103 นางสาวฉวีวรรณ ปEญญาเอก
63073016104 นางสาวยุภาวรรณ ธีร�ธนาภัทรสกุล
63073016105 นางสาวฉวีวรรณ ตาลสูง
63073016106 นายพงศรุจ ต้ังใจพัฒนา
63073016107 นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ�
63073016108 นางภาวิณี วังมงคล
63073016109 นายพุทธิชัย ไทยภูมิ
63073016110 นางสาววรรณพร สุริโยภาส
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63073016111 นางสาววรรณนิศา พูลผล
63073016112 นายวราเชนทร� ศรีกงพาน
63073016113 นายพันธกรณ� ทิมมณีสวัสด์ิ
63073016114 นางสาวชัชฎาภรณ� เก๋ียงพามิตร
63073016115 นายนพดล เเก)วประมูล
63073016116 นายศุภวิชญ� คิริกาคูโบ
63073016117 นางสาววิภาดา พวงมาลี
63073016118 นางสาวพรสุดา ชูกะนันท�
63073016119 นายสรชัช สุขนอก
63073016120 นางสาวธนัชพร สระน)อย
63073016121 นางสาวอําพัน คําสอน
63073016122 นางสาวจิราภรณ� ตองใจ
63073016123 นางสาวมณีริน พรหมธาระ
63073016124 นายพีรวิชญ� ลีวัฒนาพงศ�
63073016125 นางสาวอังศุมาลิน มินทะนา
63073016126 นางสาวแสงจันทร� กวยทอง
63073016127 นางสาวมนันยา รัตนธรรม
63073016128 นางสาวศิวาพร สติภา
63073016129 นางสาวสุภาภรณ� ย่ีโถ
63073016130 นายเฉลิมพล สอนกมล
63073016131 นางสาวกุสุมา รัตนวิจิตร
63073016132 นางสาวอรกนก แย)มกลิ่น
63073016133 นางสาวนฤมล สิงห�สําราญ
63073016134 นางสาวอรุณี จุ�นแปลก
63073016135 นางสาวหนึ่งธิดา ปุจฉาธรรม
63073016136 นางสาวสุภัสสรา กล�อมอ)น
63073016137 นายณัฐธนเสฏฐ� สาหร�าย
63073016138 นางสาวอรกัญญา กังวลงาม
63073016139 นางสาวธิดารัตน� กล�อมบุญ
63073016140 นางสาวปริสา พยุงเกษม
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63073016141 นายยศศรุต นิตยะ
63073016142 นางสาวพัชรินทร� ถามูลเลศ
63073016143 นางสาวจิรภัทร� นออ�อน
63073016144 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็งกุน
63073016145 นางสาวธัญญาลักษณ� ท)าวศรี
63073016146 นายถนัด เสวันนา
63073016147 นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
63073016148 นางสาวขวัญฤทัย วิเชียร
63073016149 นางสาวพิชญาดา หัตถภูมิเกษตร
63073016150 นางสาวสาริณี ศรีบุดดา
63073016151 นางสาววรัชยา ฉิมพาลี
63073016152 นางสาววาสิตา เอี่ยมบัวหลวง
63073016153 นางสาวอรอนงค� พันธ�งาม
63073016154 นายนาวา ชุ�มเย็น
63073016155 นายกรณ�นันท�พิพัฒน� ชมภูคํา
63073016156 นางสาวสุนิศา ถนอมพจน�
63073016157 นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
63073016158 นางสาวสมพร วิชนะโภชน�
63073016159 นางสาวปนัดดา รูปงาม
63073016160 นางสาวกัญญารัตน� รื่นคํา
63073016161 นางสาวเสวณีย� ธาตุอินจันทร�
63073016162 นางสาวการะเกด ทัพนันท�
63073016163 นางสาวอรอุมา มะณี
63073016164 นางสาวฏิยนัชร จุติ
63073016165 นายพรพจน� อ)วนละมัย
63073016166 นางสาวชุติมา จิตรนาเรียง
63073016167 นายเกียรติศักด์ิ เสาวลัย
63073016168 นางสาวสุธิชา เครือศรี
63073016169 นางสาวพัชรี ภูสีดิน
63073016170 นางสาวศิรประภา จงธรรม�
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63073016171 นางสาวชุติมา ขุนอินทร�
63073016172 นางสาวสุพัตรา ประสงค�
63073016173 ส.อ.ฐิติพันธ� พันธ�สิน
63073016174 นางสาวกรรณิกา ไวยกูล
63073016175 นายเขษมศักด์ิ สุวรรณโชติ
63073016176 นางสาวอรวรรณ วรรณศิลปP
63073016177 นางสาวกาญจนา บุญลือ
63073016178 นายศุภชัย รักษาวงศ�
63073016179 นายธนกฤต ภูผันผิน
63073016180 นายภาคภูมิ ปวงจันทร�
63073016181 นางสาวพสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
63073016182 นางสาวศวิตา ถนอมวงศ�
63073016183 นายณัฐณรงค� โอตาคาร
63073016184 นางสาวพัสรา น)อยเพ็ง
63073016185 นางสาวสุวิมล ขวัญทอง
63073016186 นางสาวณัฏธิสา ปกปCอง
63073016187 นางสาวอิงรภัสร� สุโชคธนาเศรษฐ�
63073016188 นางสาวชฎาพร จันทร�สวย
63073016189 นางสาวขนิษฐา ชวนรัมย�
63073016190 นายพลากร อู�เจริญ
63073016191 นางสาวณัฐิดา ภาณุพงษ�
63073016192 นางสาวมนธิรา สุธงษา
63073016193 นายกิตติ สุคําภา
63073016194 นางสาวจิรารัตน� ตุ)มทอง
63073016195 นางสาวนันท�สินี ศิริโกสุม
63073016196 นางสาวทักษญา วรเชษฐ�
63073016197 นางสาวศิริรัตน� รักพิเศษ
63073016198 นางสาวกฤตยาพร ไทรชมภู
63073016199 นางสาวชมธนกนก แซ�เตีย
63073016200 นางสาวศิริพร สายปEiน
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63073016201 นางสาวปรางค�ทิพย� สร)อยจิตร
63073016202 นางสาวโชติกา ทศมงคล
63073016203 นางสาวธวมณีรินทร� องค�รัมย�
63073016204 นางฟCาจรัส เต็มเปBOยม
63073016205 นายพีรพัฒน� มีรักษ�
63073016206 นางสาวนฤมล ย้ิมเย้ือน
63073016207 นางสาวสุวนี พรมลา
63073016208 นางสาวปาจรีย� สิงห�ศรีโว
63073016209 นางสาวนิตยา เจดีย�
63073016210 นางสาวธนพร คชาชํานาญ
63073016211 นางสาวทิวาพร เสนาพันธ�
63073016212 นางสาวอทิตา วันมา
63073016213 นางสาวศศินิภา อินทะใจ
63073016214 นางวรกาญจน� คัชมาตย�
63073016215 นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน
63073016216 นางสาวอรพรรณ วงพิมล
63073016217 นางสาวอิชยา แจ)งต�าย
63073016218 นางสาววิภาดา คงแก)ว
63073016219 นางสาวศิริลักษณ� ปEญญาทา
63073016220 นางสาววิภารัตน� ไชยปEญญา
63073016221 นางสาวพวงทอง ดอนแก)ว
63073016222 นางสาวอิสรีย� ทองขําดี
63073016223 นางสาวพัชราภรณ� จํารัสลาภ
63073016224 นางสาววรรณิกา ใสแสง
63073016225 นางสาวฐานิสา สุมาลุย�
63073016226 นางสาววันวิสา สืบสุข
63073016227 นายธนาลักษณ� เศษวันโคตร
63073016228 นางสาวสาริศา ขันแก)ว
63073016229 นายทินกร บุตรพรม
63073016230 นางสาวณิชานันท� พละสาร

หน)า 541 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016231 นางสาวกฤษฎาพร แก)วกํ่า
63073016232 นางสาวธันยพร กลิ่นหอม
63073016233 นางสาวชนรดี พุ�มอินทร�
63073016234 นางสาวรวิสรา ศิริ
63073016235 นายกิติภพ ศิริวิสุทธิรัตน�
63073016236 นางสาวอมรรัตน� กาญจนไพหาร
63073016237 นางสาวสุนิสา กุมภะ
63073016238 นางสาววันธน แจ�มจันทร�
63073016239 นางสาวมิรา รัตตะฤทธ์ิ
63073016240 นางสาวพรชนก จันตา
63073016241 นางสาวสาวิตรี สอนวิจิตร
63073016242 นางสาวนันต�ธิกา กิจสม
63073016243 นางสาวณัฐธยาน� โสดา
63073016244 นางสาวเนตรนภา ศรีแก)วนิตย�
63073016245 นางสาวฐิติรัตน� สุวรรณรมย�
63073016246 นางสาวภิชาดา จินดาวงค�
63073016247 นายทศพล กุลเกลี้ยง
63073016248 นายภรต ศรีดํารงค�
63073016249 นางสาวกุลธิดา ภู�ทองคํา
63073016250 นางสาววิชญ�ชยา อนันต�ชัยสุธา
63073016251 ส.ต.ต.กรกช โรจนบุญถึง
63073016252 นางสาวขนิษฐา แก)วพรม
63073016253 นางสาวเอื้องพรรณ ทองเปล�ง
63073016254 นางสาวนัฐตรี มีลี
63073016255 นายวัชรพงศ� ฝนชะอุ�ม
63073016256 นางสาวกัณลักษณ� ระถี
63073016257 นางสาวสุกัญญา ทับพึง
63073016258 นายณัชพล กันพยุง
63073016259 นายสัตจพงษ� คําศรีระภาพ
63073016260 นางสาวอัญนิตา อินทพาษ
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63073016261 นางสาวสุธาทิพย� จันทรากานตานันท�
63073016262 นางสาวพัชรินทร� เมทา
63073016263 นางสาวพัชราพรรณ หนูสว�าง
63073016264 นางสาวฐิตานันท� ไชยเจริญ
63073016265 นางสาวทิฐินันท� บุญประกายศรี
63073016266 นางสาวปาจรีย� สุประพันธ�
63073016267 นางสาวมนัสวีย� ราชสินธ�
63073016268 นางสาวภัคจิรา ใบใหญ�
63073016269 นางสาวสุพรรณิกา ตันมา
63073016270 นางสาวสุภนิตย� อุทัยเลี้ยง
63073016271 นางสาวมาริสา เฟdOองฟู
63073016272 นายสมภพ วะโร
63073016273 นางสาวเกตุมณี สาคําดวง
63073016274 นางสาวสุชาดา เต็งศรี
63073016275 นางสาวชลธิดา ชายพระอินทร�
63073016276 นางสาวเพ็ญประภา รักษาขันธ�
63073016277 นางสาวรตี สกุลแพทย�
63073016278 นายณัฐวุฒิ ลาภอินทรีย�
63073016279 นางสาวเนตรนภา อุทุมพันธ�
63073016280 นางสาวมนชยา แพงคําดี
63073016281 นายปรีดี มีประกอบ
63073016282 นายอดิศักด์ิ ศรีสนอง
63073016283 นางสาวธัญลักษณ� คงสง
63073016284 นางสาวธัญญลักษณ� หนูสงค�
63073016285 นายอธิการ เรืองอร�าม
63073016286 นายปองคุณ รุ�งสว�าง
63073016287 นายจักรกฤษณ� สุดสม
63073016288 นายภูพิพัฒน� จันทร�ส�งแก)ว
63073016289 นางสาวนุดี จันทร�อุ�น
63073016290 นางสาวสาธิยา สัตยพันธ�
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63073016291 นายศรัณย� ยุทธนานุกูล
63073016292 นางสาวจุฑามาศ ดวงบรรเทา
63073016293 นายเสฏฐวุฒิ คําแสง
63073016294 นางสาวยาดา ปรีดีวงศ�
63073016295 นางสาววราภรณ� ภูนุภา
63073016296 นางสาวเกษมณี วงศ�หาจักร
63073016297 นายประมวล ภูลําธาร
63073016298 นายสุทธิเกียรติ จันทรมณี
63073016299 นางสาวจารุวรรณ จันทร�สมัคร
63073016300 นายคเชนทร� ก่ิงมณี
63073016301 นางสาวชลธิชา สาทไทย
63073016302 นางสาวชลันดา ชูวงศ�
63073016303 นายภานุพงศ� ภากาชาติ
63073016304 นายอนุชิต นิมิตร
63073016305 นายปGยณัฐ หงษ�ทอง
63073016306 นางสาวภรณ�ทิพย� อินขาว
63073016307 นายธีระ ภู�เงิน
63073016308 นางสาวพร)อมศิริ กฤษวงค�
63073016309 นางสาวขวัญชีวา คําบน
63073016310 นายวุฒิสิทธ์ิ บุญชัย
63073016311 นางอารีรัตน� มะธิปGไข
63073016312 นางสาวพิมพ�วดี เสรีตระกูล
63073016313 นางสาววริดา สายสุคนธ�
63073016314 นายสรรพัชญ ปาลวรกุล
63073016315 นางสาววนิดา แสงสว�าง
63073016316 นางสาวจิราภรณ� สาวสัน
63073016317 นางสาวสุภาพร พลโคกก�อง
63073016318 นายสิทธิธาน ประกายเพชร
63073016319 นายมานัส ชําปฏิ
63073016320 นางสาวนันทกร โนลี
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63073016321 นายเฉลิมชนม� ปGนตาอุ�น
63073016322 นางสาวเบญญา เจริญสุข
63073016323 นางสาวศิริวรรณ เขียวสอาด
63073016324 นางสาวชนัดดา ศูนย�กลาง
63073016325 นางสาวณหทัย นิตตะโย
63073016326 นางสาวดามพวรรณ ปงหาญ
63073016327 นางสาวสุนันทา บุญยืน
63073016328 นายอุสมาน สะตาปอ
63073016329 นางไอลดา ผิวอ�อน
63073016330 นางสาวกฤตยา สุขสุคนธ�
63073016331 นายชวินโรจน� ปGติศรีชัย
63073016332 นางสาวศิริพร มารยาท
63073016333 นางสาวชลธิชา พุ�มโอ
63073016334 นางสาวศิรนันท� กังวานกัมปนาท
63073016335 นางสาวรวิวรรณ อRอดสุวรรณ
63073016336 นายมารุต รัตนาคะ
63073016337 นายวีรวิทย� เสนแก)ว
63073016338 นางสาวรสธร อู�เงิน
63073016339 นางสาวสุพิชญา ทิพย�สุทธ์ิ
63073016340 นายนันทภพ ครุธศรี
63073016341 นางสาวอัญชลี จิตนารี
63073016342 นางสาวปนัดดา ชมภู
63073016343 นางสาวรุจิลาภา ใจเชยชม
63073016344 นางสาวภาวิณี ภูเวียนวงค�
63073016345 นายวัชรินทร� แพงมาก
63073016346 นางสาวกรชนก ปEททุม
63073016347 นางสาวชนิกานต� กลิ่นขจร
63073016348 นางสาวเอกสรันดา ประสงค�รุ�งสว�าง
63073016349 นางสาวสุพัตตรา ใจตรง
63073016350 นางสาวอุบลวรรณ ญัตติณรงค�
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63073016351 นายอัครเดช โยทัยเที่ยง
63073016352 นางสาวกิตติยา พ�อชมภู
63073016353 นายเดชาพล ธนะเกษม
63073016354 นางสาวนลินี ธรรมเจริญ
63073016355 นางสาวอนงค�วดี ธรรมนิทา
63073016356 นางสาวสมฤทัย นิลกิจ
63073016357 นางสาวรักษิตา บิลังโหลด
63073016358 นางสาวปรัชญาภรณ� สร)อยสิงห�
63073016359 นางสาวสิริมา ศุภศรี
63073016360 นางสาวธนาภา ภูนอนไร�
63073016361 นางสาวกชกร ไชยเฮือง
63073016362 นางสาวหรรษา คมขํา
63073016363 นายสุภาษิต วิริยภาพ
63073016364 นางสาวสุวิตา พูลผล
63073016365 นางสาวจุฬารัตน� วรรณรัตน�
63073016366 นางสาวพชรพินทร� ภู�เพชร
63073016367 นางสาวอรณี จองสันเทียะ
63073016368 นางสาวสุชัญญา สิงหเขต
63073016369 นางสาวชนิสรา คลิ้งคล)าย
63073016370 นางสาวฝนฤทัย อภิบาลวรกุลชัย
63073016371 นางสาวกมลชนก บึ้งสลุง
63073016372 นางสาวกมลชนก อุดมพรปรีชา
63073016373 นางสาวอิสรีย� ศักดา
63073016374 นายปGยชาติ เพ่ิมศรี
63073016375 นางสาวธนันทน�พัสสร ผลสวัสด์ิ
63073016376 นางสาวภาวิกา มีปEญญา
63073016377 นางสาวบุษกร กลิ่นซ)อน
63073016378 นายรัฐพงษ� คงเจริญ
63073016379 นางสาวสุพรรษา นิคมขํา
63073016380 นางสาวชญาน�นันท� สินทรัพย�
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63073016381 นางสาวทัศนีย� คําแดงไสย�
63073016382 นายสรกฤช บุญศิริ
63073016383 นายอิทธิพงษ� สุขเกษม
63073016384 นางสาวพิมพ�ใจ บัวแย)ม
63073016385 นายนันทพัทธ� ภาดี
63073016386 นางสาวสาธิยา เบ็นหะซัน
63073016387 นางสาวศุกลรัตน� พันนา
63073016388 นางสาวชลดา กวาวหนึ่ง
63073016389 นางสาวพรรณิภา คําบุยา
63073016390 นางสาวนงเยาว� นนทะพันธ�
63073016391 นางสาวทิพย�วรรณ เขียวพยัพ
63073016392 นางสาวรัตติกานต� บริสุทธ์ิ
63073016393 นางสาวฐิติมา ขาวพา
63073016394 นางสาวเพ็ญนภา เหลืองปGยสกุล
63073016395 นายธนกร เกตุตรง
63073016396 นายธนพล หอมเกษร
63073016397 นายณัฐพล ชัยอะกะ
63073016398 นายกรกมล เพ็งพา
63073016399 นางสาวชฎาพร แก)วคง
63073016400 นางสาวประนมพร กลั่นสกุล
63073016401 นายกฤติณัฐ กัลยาพิเชฎฐ�
63073016402 นายภูมิสิริ เพชรคง
63073016403 นางสาววัลรุดี สติดี
63073016404 นางสาวฑิตยา นามเพราะ
63073016405 นายปฏิวัติ โกศลานันท�
63073016406 นางสาวอรอุมา วสิกรัตน�
63073016407 นางสาวสโรชา แสนจันทร�
63073016408 นายธนบดินทร� สงวนวงษ�
63073016409 นางสาวยุพาดา แซ�ฉ่ัว
63073016410 นางสาวกันยาลักษณ� ปวงสุข
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63073016411 นายทนุพงษ� ลักษณโกเศศ
63073016412 นางสาวอมิตยา พรหมประเสริฐ
63073016413 นางสาวสุทธิกานต� กองทอง
63073016414 นายณฐกมล หงษ�จร
63073016415 นางสาวปริชญา ม่ิงเมือง
63073016416 นางสาวอินทรดารา เชื่องดี
63073016417 นางสาววัชรินทร� ทับทรวง
63073016418 นางสาวรินทร�รภัฏ รัตนวาร
63073016419 นางสาวกานติมา ทองแดง
63073016420 นางสาววิภาสินี โฉมฉาย
63073016421 นางสาวสุภาภรณ� ดวงดูสัน
63073016422 นายภูเบศ ไชยอุป
63073016423 นางสาวปวิตรา บุตรวงษ�
63073016424 นางสาวศิรินทา นิลพัตร
63073016425 นายภศิณชกร เหล็กกล)า
63073016426 นางสาวพรปวีณ� ยินดีสุข
63073016427 นางสาวอัญธิดา มณีรัตน�
63073016428 นายจิรายุทธ หมุนวงศ�
63073016429 นางสาววีนัส วงค�พยัคฆ�
63073016430 นางสาวศิวนาถ ภู�กําชัย
63073016431 นางสาววีรายา แก)วเกษศรี
63073016432 นางสาวนิลุบล เหมือนแก)ว
63073016433 นางสาวชฏาพร บัวลา
63073016434 ว�าที่ร)อยตรีหญิงณิชกมล อุดใจ
63073016435 นางสาวบุญกาญจน� อุบลไพศาล
63073016436 นางสาวชนนิกานต� แซ�กRวย
63073016437 นางสาวสมปอง ช�วยชูเผ�า
63073016438 นางสาวฐิติพร พูลผล
63073016439 นายวันชัย ปรักมาศ
63073016440 นางสาววีรยา เล็กอ�อน
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63073016441 นางสาวสุชัญญา รินทร�อําภา
63073016442 นางสาวชนากานต� อินทรามาลัย
63073016443 นางสาวพิมประภาพร มีบุญ
63073016444 นางสาวรจนาพร ภิญโญ
63073016445 นางสาวชลาลัย เสาร�เปรีย
63073016446 ส.ต.ท.ธานินทร� วงเวียน
63073016447 นางสาวอชิรญา เกิดบุญเพ่ิม
63073016448 นางสาวจุรีรัตน� มีเจ)ย
63073016449 นางสาวสุภาวดี เจิงรัมย�
63073016450 นางสาวศฺUริพร เขียงกุดเลาะ
63073016451 นางสาวเบญจมาศ มาเจริญ
63073016452 นางสาววิภาวี สีสัน
63073016453 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนะ
63073016454 นางสาวอุไรวรรณ วงค�ไทย
63073016455 นายนนท�ปวิธ รอตเจริญ
63073016456 นางสาวสุพัตรา ฉวีรัมย�
63073016457 นางสาวพรรณนิดา พุทธพงศ�
63073016458 นายเกรียงศักด์ิ ชุ�มแจ�ม
63073016459 นายธวัชชัย เพ่ิมเติมทรัพย�
63073016460 นางสาวกาญจนา สุทธเขต
63073016461 นายฮ�อซันหลี ทิ้งผอม
63073016462 นางสาวฟาริดา ถ่ินเดิม
63073016463 นางสาวพรทิพย� แก)วขํา
63073016464 นางสาวกนกรัตน� สุยะใหญ�
63073016465 นางสาวชลธิชา รักษาภักดี
63073016466 นางสาวศิริวรรณ งามสุวรรณ�
63073016467 นายพีรกานต� ศรีลํา
63073016468 นางสาวสุรีรัตน� ขันเงิน
63073016469 นางสาวภรินทร�ธร พิบูลนนท�นิธิ
63073016470 นางสาวมณฑิรา เทียนชัย
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63073016471 นางสาวตรีทิพยนิภา ศิริ
63073016472 นางสาวอุราวรรณ พิมพ�ประจบ
63073016473 นางสาวพอฤทัย สุขวานนท�
63073016474 นางณัฎฐิณี คําชุม
63073016475 นางสาวชนนิกานต� ม)าเมือง
63073016476 นายศิวภูมิ วะบุตร
63073016477 นางสาวรัศม์ิธิยา พรมมี
63073016478 นางสาวสิวินีย� บุญสร)อย
63073016479 นายรณกร สุขเกษม
63073016480 นางสาวภาวดี บุญลาภ
63073016481 นางสาวมาลิสา ยาวงศ�
63073016482 นางสาวกมลทิพย� ขจิตวัฒนกุล
63073016483 นางสาวนรินทร ระวังภัย
63073016484 นายพรพงศ� อินทร�อุริศ
63073016485 นางสาวศิรินทร� อินทรวิเชียร
63073016486 นายเจษฎากร มโนจันทร�เพ็ญ
63073016487 นางสาวนันท�นภัส ไชยคํา
63073016488 นางสาวจิตติมา ทนงแผง
63073016489 นางสาวปGยวรรณ ลาภเหลือ
63073016490 นางสาวอัจฉราพรรณ พวงพันธ�
63073016491 นางสาวอรฤทัย บัวระภา
63073016492 นายภัคพงศ� มะสัน
63073016493 นางสาวฐาปนี เสียงประเสริฐ
63073016494 นางสาวเบญจพร ประทีปอรุโณทัย
63073016495 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุมิตรา ช)ารัก
63073016496 นางสาวจันทกานต� ขาวเกตุ
63073016497 นางสาวกฤติมา สุขเจริญ
63073016498 นายเจตน�สฤษฎ์ิ บุญศิริ
63073016499 นางสาวจิดาภา สําลี
63073016500 นายธีรพงศ� ศรีแพงมล
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63073016501 นางสาวธฤตมน ชีวะวิบูลย�พันธุ�
63073016502 นางสาวเบญญทิพย� กองปราบ
63073016503 นางสาวพิมลวรรณ แซ�กัง
63073016504 นายอติชาติ คงงาม
63073016505 นางจําเนียร สุขณรงค�
63073016506 นายชยาพัฒน� พุธินาถวรางค�กูล
63073016507 นางสาวประกายเพชร สายชล
63073016508 นางสาวกุลลดา อารีย�วงศ�
63073016509 นางสาวจิตรทิวา เสนอกลาง
63073016510 นางสาวธนัญญา ศรีสุข
63073016511 นางสาวสุดารัตน� รักท)วม
63073016512 นางสาวศิริลักษณ� สุขสวัสด์ิ
63073016513 นางสาวรัตติยากร ประดับเพชร
63073016514 นางสาวอารียา เจียงหม�อง
63073016515 นางสาวพรพิมล กสิผล
63073016516 นางสาวสุดารัตน� ทรัพยสินชัย
63073016517 นางสาวทองกนก สุดารัตน�
63073016518 นายชรินทร� ใจเรือง
63073016519 นางธิติมา รัตนรินทร�
63073016520 นางสาวแพรวรุ�ง สลักคํา
63073016521 นางสาวสมฤทัย มีสุข
63073016522 นางดุจฤดี ชูใหม�
63073016523 นางสาววราภรณ� ดงพระจันทร�
63073016524 นายชนม�สวัสด์ิ ธงศรีเจริญ
63073016525 นายชลารักษ� กองกํ่า
63073016526 นางสาวรัตนาพร ประจํา
63073016527 นายโกวิท จันทร�นาค
63073016528 นางปEญจมา ชุมศรี
63073016529 นางสาวปภัสรา พรมพิลาศ
63073016530 นางสาวพรพิมล กิติสาย
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63073016531 นางสาวปนิดา รวมดอน
63073016532 นายปริญญา โภคพิบูลย�
63073016533 นางสาวอรวรรณ พิมโคตร
63073016534 นางสาวขวัญชนก หน�ายคอน
63073016535 นางสาวณัฏฐณิชา หน�อท)าว
63073016536 นายชยากร พ�อชมภู
63073016537 นางสาวมัชฌิมา ศรีอนันต�
63073016538 นายวัลลภ ฤทธิอา
63073016539 นางสาวนงนุช คําสงค�
63073016540 นายปEญญา แก)วโสม
63073016541 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัญจนา ใจสุธรรม
63073016542 นายภูริวิชญ� สังข�ทอง
63073016543 นายวราวุฒิ ลุนละวงค�
63073016544 นางสาวอรพรรณ ก.บัวเกษร
63073016545 นายคเชนทร� ภูถาดงา
63073016546 นางสาวดาริณี ผิวนวล
63073016547 นายภาสภณ เอี่ยมสอาด
63073016548 นายสิทธิพล แสงแจ�ม
63073016549 นางอาธิดา เก)าสูงเนิน
63073016550 นางสาวชนาภา สะอาดชูชม
63073016551 นางสาววัชรภรณ� โอฆะพนม
63073016552 นางสาวอัจฉริยา พวงทอง
63073016553 นางสาวมะลิวัลย� วงค�พรม
63073016554 นางสาววารินทร� คําอุ�ม
63073016555 นางสาวกัญญาภัค พรวนแก)ว
63073016556 นายธนาธิป กุลจิตติศุภนันท�
63073016557 นางสาวสร)อยสุฎา เพ�งจินดา
63073016558 นายชนิษดา สัตตารัมย�
63073016559 นางสาวสุนิสา อินทะแสง
63073016560 นางสาวสุจรรยา เสรีรักษ�จุฑารังษี
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63073016561 นางสาวสุมินตรา ม�วงศิลา
63073016562 นายพงษ�เทพ นิ่มนวล
63073016563 นางสาวจุฑารัตน� ถึงดี
63073016564 นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย
63073016565 นางสาววิลาวัลย� คําภัยวงศ�พิทักษ�
63073016566 นายกันต�กวี ภัทรอาภากร
63073016567 นายธานี สิงห�วงษ�
63073016568 นายจิณณวัตร ผดุงกิจจานนท�
63073016569 นางสาวธิดาพร สีคังไพ
63073016570 นางสาวธนาภร มณีมาตร�
63073016571 นางสาวนิภาพร แก)วเพียร
63073016572 นายกษิดิศ อรุณชัย
63073016573 นางสาวอังษณา วงศ�กระจ�าง
63073016574 นางสาวแสงนภา สมคํา
63073016575 นางสาวเบญจมาศ สว�างฉาย
63073016576 นายยุทธนา ยงยุทธ
63073016577 นางสาวธัญนิจ เดชเปCา
63073016578 นางสาวเสาวลักษณ� ปุเรชะตัง
63073016579 นายอาณัติ สุขน)อย
63073016580 นางสาวกชพร บุญอินทร�
63073016581 นางสาวมินตรา สุขมี
63073016582 นางสาวศิวาณี เจริญศิลปP
63073016583 นางสาวปวีณา ไกรทอง
63073016584 นางสาวนภาพร ส�งศิลปPสอาด
63073016585 นางสาวจันทรา แสงเจริญ
63073016586 นางสาวภาณุมาศ พองาม
63073016587 นางสาวกรรณิการ� รานอก
63073016588 นางสาวสุคนธ� บุญแย)ม
63073016589 นางสาวสุภาณี กาวี
63073016590 นายศิวนาถ ธิวงศ�ษา
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63073016591 นางสาวปGยะธิดา ศรีฟCา
63073016592 นายศุภฤกษ� ชินายศ
63073016593 นางสาวณัฐญาณี ไหมเจริญ
63073016594 นายกัณฑ�ฏภูมิ ดวงพรม
63073016595 นางสาวรสรินทร� ภิญญะวัย
63073016596 นางสาวธันยกรณ� กุศารัมภ�
63073016597 นางสาวณฐมน จินดา
63073016598 นางสาววรกร เส็งประสาร
63073016599 นางสาวพิชญาภา งามยืนยง
63073016600 นางสาวนฤเนตร ขุนสายชมจันทร
63073016601 นายพีระพล ซุ�นไล)
63073016602 นายปGยะชาติ ปานท�าไข�
63073016603 นายศิวกร ช�วยบํารุง
63073016604 นางสาวจินดา เพชรชูช�วย
63073016605 นางสาวปGยนุช ดอนไชย
63073016606 นางสาวญาณี ถาวะโร
63073016607 นายนพรัตน� โคตุราช
63073016608 นางสาวณัฐทิกา เกตุเนียม
63073016609 นางสาวพิชญาภา กัญจนะ
63073016610 นางสาวพรทิพย� ลบหล)า
63073016611 นางสาวขวัญชนก แผ�นผา
63073016612 นางสาวจิรวัส สนนิวาส
63073016613 นายนพพล สว�างเมฆ
63073016614 นางสาวชณัฐฐา ม่ังสูงเนิน
63073016615 นางสาวปEทมาวรรณ เฟdOองคณะ
63073016616 นางสาวปภัสณัฐ ฉลาดพร)อม
63073016617 นางสาวจิตรเกษรา โพธ์ิไข
63073016618 นางสาวอาทิพย�พร พิทักษ�นิระพันธ�
63073016619 นายพิษณุพงศ� ภูถมทอง
63073016620 นางสาวนุชิตา วังสูงเนิน
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63073016621 นายธนวันต� รัตนเมธีมงคล
63073016622 นางสาวประภัสสร เขียวขํา
63073016623 นางสาวจีรนันท� สมเพาะ
63073016624 นางสาวกิติยาภรณ� ยะวงค�
63073016625 นางสาวอมรารัตน� รักเกต
63073016626 นางสาวกมลชนก เจริญผล
63073016627 นางสาวเกตกานดา ใจปEญญา
63073016628 นายเพชรชรินทร� ศรีชาติ
63073016629 นายภานุพงษ� บุตรศรี
63073016630 นางสาวกนกวรรณ วามะขันธ�
63073016631 นางสาวสกุลรัตน� บุตุธรรม
63073016632 นายปGยังกูร สอนส�งกลิ่น
63073016633 นางสาวจีรภรณ� ตินะลา
63073016634 นางสาวสุวรรณี ศรีจันทร�ฉาย
63073016635 นางสาวสุวิมล ลุนสะแกวงษ�
63073016636 นายณัฐนันทฒ� ศาสตร�พงษ�
63073016637 นายปรีชา มอญชี
63073016638 นางสาวสาริกา แก�นคําเปkก
63073016639 นางสาวมินตรา สนิทวาจา
63073016640 นางสาวณัฐธยาน� คงกะพันธ�
63073016641 ว�าที่ร)อยตรีหญิงเกษริน วงศ�สร)อยสน
63073016642 นางสาวปGยาถรณ� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
63073016643 นายปGยวัฒน� ขําบุญ
63073016644 นางสาวอัญชิสา พูนพนัง
63073016645 นายพิเชษฐ� ประกอบผล
63073016646 นางสาวปภาวรรณ คัญทับ
63073016647 นางสาวกิตติยาพร โคตรกําพ้ี
63073016648 นายชนาธิป ชุมนวน
63073016649 นางสาวสกุลสุภา ปราบพาล
63073016650 นางสาวสายฝน รักษาชนม�
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63073016651 ว�าที่ร)อยตรีหญิงปุณณมี เชื้อวงษ�
63073016652 นางสาวพลอยวิมล หม่ืนทนาย
63073016653 นางสาวระลินธร เอมสถิตย�
63073016654 นางสาวบงกชกร เชียงศรี
63073016655 นางสาวภูริชา พลนิกร
63073016656 นางสาวพนัชกร ปานบุญ
63073016657 นายกิตติศักด์ิ วราพุฒ
63073016658 นายจิตติภัทร เฉลิม
63073016659 นางสาวศิริลักษณ� ดามา
63073016660 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญประเสริฐ
63073016661 นางสาวเบญจรัตน� นุมาศ
63073016662 นางสาวจุฑธน ภูมิภัทรชยกุล
63073016663 นางสาววนิดา ศรีมีชัย
63073016664 นางสาวนรรฐวรรณ สัมภวะผล
63073016665 นางสาวศิราวรรณ สมภา
63073016666 นางสาวสิริกานต� มีชํานะ
63073016667 นายศุภชาติ บุณยรัตพันธุ�
63073016668 นายอรรถพล แก)วพงษ�ษา
63073016669 นางสาววิภวานี ชาญวิรัตน�
63073016670 นายยศกร ต)นสารี
63073016671 นางสาววันสา อูeสูงเนิน
63073016672 นายอภิรักษ� อาจสถิตย�
63073016673 นางสาวณัฐวรรณ ศรัทธานนท�
63073016674 นางสาววันวิสา แก)วเบี่ยง
63073016675 นางสาวอัจฉราภรณ� ใหญ�ยอด
63073016676 นางสาวพิมพกานต� ทิมแสง
63073016677 นายเกียรติศักด์ิ มุกดานัน
63073016678 นางสาวจิรภิญญา สุขีพันธ�
63073016679 นางสาวณัฐนิชา นิรอรัมย�
63073016680 นางสาวชลธิชา แสวงสิทธ์ิ

หน)า 556 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016681 นายปาภณ ภัทรฐกรไกรศรี
63073016682 นายชนัต สวัสด์ิล)น
63073016683 นางสาวสุกัญญา คลัดซิวา
63073016684 นางสาวนฤชล เพชรานนท�
63073016685 นางสาวณัฐวดี หัสดี
63073016686 นางสาววราภรณ� สมัครสมาน
63073016687 นายวัชระ ผลกิจ
63073016688 นางพรพิสา ฐานะกอง
63073016689 นางสาวสุนิสา ศรีนวลขาว
63073016690 นางสาวนันทวัน อะนะรัตน�
63073016691 นางสาวนิตยา เพชรเรือง
63073016692 นางสาวนิตยา แก)วทอง
63073016693 นางสาวณัฏฐา ขันธพร
63073016694 นายธงชัย บุญล)อม
63073016695 นายอําพล เพชรนาดี
63073016696 นางสาวกนกพร อินทมินทร�
63073016697 นายณัฐพงศ� บุญประเสริฐ
63073016698 นางสาวก ฤติยา นนท� แก)ว 
63073016699 นางสาววราภรณ� พุ�มแย)ม
63073016700 นางสาวสุธิตา สุระกูล
63073016701 นายปGยะบุตร จรัสทิพย�มณี
63073016702 นางสาวเกสรา เพ่ิมยินดี
63073016703 นายวรพล จันทาภา
63073016704 นางสาวปริยาทร แช�มนิล
63073016705 นายธนากร หมู�เมืองสอง
63073016706 นางสาวชมพูนุท ศิริวัฒน�
63073016707 นายสุภมิต รัตนชัย
63073016708 นายรณกร สมสกุล
63073016709 นางสาวฐานิสร อ�อนแก)ว
63073016710 นางสาวเบญจมาศ คํามี

หน)า 557 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016711 นางสาวกุหลาบ ช�อแก)ว
63073016712 นายธนศักด์ิ วรพันธ�
63073016713 นางสาวสุพัตรา ไพศาลพิพัฒน�
63073016714 นางสาวสิริลักษณ� จอมโชติ
63073016715 นางสาวปGยะธิดา พิมศร
63073016716 นางสาวอรณิชชา จิรสุดาวณิช
63073016717 นางสาวเพียงแข ฐานะ
63073016718 นางสาวสวพร เหน)อย
63073016719 นางสาวกุลธิดา ประดิษฐ�
63073016720 นางสาวรุ�งนภาพร กิจพิทักษ�
63073016721 นางสาวกมลพรรณ เลิศวิบูลย�อนันต�
63073016722 นางสาวอภิญญา รอสูงเนิน
63073016723 นางสาวณัฐชานันท� ปEญญา
63073016724 นางสาวสุภาภรณ� ทองดีนอก
63073016725 นางสาวพรรณี กรุงศรี
63073016726 นางสาวสุภาพร เคนซุ�ย
63073016727 นางสาวธัญลักษณ� ไก�แก)ว
63073016728 นางสาวสุกฤตา เจริญวัย
63073016729 นางสาวชลธิชา ดวงเวา
63073016730 นางสาวมัณฑนา เปBOยมเนียม
63073016731 นางสาวชนนิกานต� เจริญราษฎร�
63073016732 นายดาวเด�น แสนยาวัง
63073016733 นางสาวสกุลณา พรมมี
63073016734 นายกรีฑา แสงอรุณ
63073016735 นางสาวศิราณี ศรีพินิจ
63073016736 ว�าที่ ร.ต.กิตติภูมิ โพธ์ิทอง
63073016737 นางสาวมัลลิกา สามล
63073016738 นางสาวปวีณา แสนชาลี
63073016739 นางสาวพัดชา ประกอบพงษ�
63073016740 นางสาวธนภร ช�วยสงคราม

หน)า 558 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016741 นางสุภาพร พลรักษา
63073016742 นางสาวกัญญาณัฐ วรโยธา
63073016743 นางสาวสมหทัย ใจอุ�น
63073016744 นางสาวชนากานต� กุณโฮง
63073016745 นายสันติ เลขกระโทก
63073016746 นายกีรติกร แสงธํารง
63073016747 นางสาวสุวคนธ� นาถาดทอง
63073016748 นางสาวขนิษฐา พาสนุก
63073016749 นายสุวพันธ� จอมเขียว
63073016750 นางสาวอังคณา โชติพัลลภ
63073016751 นางสาวเนตรนภา สุขพระกิจ
63073016752 นายจักรกฤษ หล)าเตจา
63073016753 นางสาวอรพรรณ กระจ�างแสง
63073016754 นางสาวธัญญาเรศ ชัยปGตินานนท�
63073016755 นางสาวนันทรัตน� วงศ�แฝด
63073016756 นายศรัณย� สิทธิองค�
63073016757 นางสาวอัญมณี ฟูแก)ว
63073016758 นางสาวคณิศร ลัดดากุล
63073016759 นางสาวสุวนีย� วงค�พิทักษ�
63073016760 นางสาวลัดดา กระชงรัมย�
63073016761 นางสาวสุมาลี ลีประกายพร
63073016762 นางสาวปริศนา จันดาหาร
63073016763 นางสาวสุนิสา กล)วยนิจ
63073016764 นางสาวอุริสา มีมาก
63073016765 นางสาวศริณรา ผะอบเหล็ก
63073016766 นายณัฐกิตต์ิ สว�างแข
63073016767 นายณัฐนันท� รักษ�ยศ
63073016768 นายอรรถพล เลากุลศิริ
63073016769 นางสาวกนกพร ทับบุญมี
63073016770 นางสาวเครือวัลย� สิงห�ฉลาด

หน)า 559 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016771 นางสาวเพชรรัตน� วรศิลปP
63073016772 นางสาวธนาภรณ� พลเคน
63073016773 นางสาวฐิติมา นันทวิสาร
63073016774 นางสาวพิชญาวดี ศรีธนต�
63073016775 นางสาวกาญจนา ชื่นศิริเวช
63073016776 นางสาวพัชรินทร หินจันทร�
63073016777 นางสาวนิตยา อยู�ละออ
63073016778 นางสาวเนตรนภา แก)วสุวรรณ
63073016779 นางสาวขนิษฐา ดาทอง
63073016780 นางสาวสุภาพร ชูสกุล
63073016781 นางสาวสุฤทัย เชื้อสายมาก
63073016782 นางสาวสุธินันท� ตัณฑวณิช
63073016783 นายศรัณย�พล จิรภาคงวุฒิกูล
63073016784 นางสาวอาทิตยา ชัยชาญ
63073016785 นางสาวปEณณพร โนแก)ว
63073016786 นางสาวญาณิศา งามสอาด
63073016787 นายธเนศ สุขสถิตย�
63073016788 นางสาวหทัยกาญจน� บุญทา
63073016789 นางสาวปEทมา สุดประสงค�
63073016790 นางสาวนิชาภัทร อมรพันธุ�
63073016791 นางสาวเนติภรณ� น)อยพันธ�ดี
63073016792 นางสาวธนวรรณ ศรีสําอางค�
63073016793 นางสาวอัญวญา ถนอมวัน
63073016794 นางสาวจิรัฐิติกาล ศิริสมบัติ
63073016795 นางสาวรัชพร ทองสาดี
63073016796 นางสาวเจียระไน แย)มปะกาแดง
63073016797 นายจิรภัทร แก)วเจริญ
63073016798 นายพิทยพัฒน� สาลี
63073016799 นางสาววันดี บุญเฟdOองฟู
63073016800 นางสาวขวัญจิรา ราชชมภู

หน)า 560 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016801 นางสาวปริฉัตร หุ�นบุญ
63073016802 นายอํานาจ หนองหงอก
63073016803 นายอภิศักด์ิ ลีลาวัฒนเกียรติ
63073016804 นางสาวกมลชนก พลอินทร�
63073016805 นางสาวพัชรี ไพรวรรณ
63073016806 นายนัสนัย หงษ�น)อย
63073016807 นางสาวรัชนี ดวงบุบผา
63073016808 นางสาวรัชนีกร คุ)มศรีมูล
63073016809 นางสาววรัญญาภรณ� ติวาวงศ�รัตน�
63073016810 นายปริวัฒน� เหมือนจิต
63073016811 นางสาวอภิญญา แซ�อึ้ง
63073016812 นายนาราทรรศน� แสวงบุญ
63073016813 นางสาวมาริสา สิทธินิสัยสุข
63073016814 นางสาวณัฐวรรณ มหารัตนวงศ�
63073016815 นายภาณุพล กบรัตน�
63073016816 นางสาวสุวรรณา สินคํา
63073016817 นางสาวณัฐธยาน� ศรีเรือง
63073016818 นางสาววรวรรณ ลือชา
63073016819 นางสาวธัชมาภรณ� ศรีเสริม
63073016820 นางสาวอารีรัตน� ทิพย�สุขุม
63073016821 นางสาวยุคลธร สูตรเลข
63073016822 นางสาวศรุตา วงษ�แววดี
63073016823 นางสาวชญาณ�นินท� จันทร�หอกลอง
63073016824 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสร)อย
63073016825 นางสาวธัญญลักษณ� เวฬุวะนารักษ�
63073016826 นางสาวจิ ราภรณ� เดชณรงค�
63073016827 นางสาวสว�างแก)ว หอมหวล
63073016828 นายภาคภูมิ ยาใจ
63073016829 นายกฤษฎาวัฒน� ทรัพย�กุล
63073016830 นายอาณัติ สมสู�

หน)า 561 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016831 นายพิทยุตม� วิเศษศิริ
63073016832 นางสาวนิภาพรรณ ชินรัมย�
63073016833 นางสาววิลาสินี จันทร�วุฒิวงศ�
63073016834 นางสาววันดี สุขเสือหึง
63073016835 นายกฤษณะ จันทร�ทอง
63073016836 นางสาวนภพร รัตนะ
63073016837 นางสาวอารีญา อินณรงค�
63073016838 นายศักด์ิสิทธ์ิ พ่ึงม่ัน
63073016839 นางสาวรวินท�ฉัตร ทิพย�จตุภัทร
63073016840 นางสาวอรอนงค� งามจริต
63073016841 นางสาวพัชญ�ธมน จุลละครินทร�
63073016842 นางสาวซารีตน ขุนราม
63073016843 นางสาวกีรติกาญจน� เชิดชู
63073016844 นางสาวณัฐณิชา ชุ�มชื้น
63073016845 นางสาววรณัน เจียดํารงค�
63073016846 นางสาวธัญญ�ชยา นาดี
63073016847 นางสาวสโรชา แสนโบราญ
63073016848 นายพิทักษ� อ)วนล่ํา
63073016849 นางสาวกาญจน�สุดา สําโสRะ
63073016850 นางสาวณัฐพร ภูนุภา
63073016851 นางสาวประภัสสร บุญธรรม
63073016852 นางสาวณฐมน อินชมภู
63073016853 นางสาวสุชาวลี อภินันทเวช
63073016854 นายฐิติ แสนวงษ�
63073016855 นายโยธิน ดีทองหลง
63073016856 นายภัทรพงศ� ชมภูเทศ
63073016857 นางสาวจงใจ ปEญญาสิทธ์ิ
63073016858 นางสาวพลอยไพลิน ชินทะนาม
63073016859 นางสาวเพชรรัตน� ราชธานี
63073016860 นายกฤษณะ ขยา

หน)า 562 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016861 นางสาวพฤตยา พรมแดน
63073016862 นางสาวธิดารัตน� ชุ�มมาตร�
63073016863 นายณัชพล ใจบุญ
63073016864 นายถิรเจตน� วังแง�
63073016865 นางสาวฐิตยาภรณ� ภัทรวงศ�โยธิน
63073016866 นางสาวภัททวิกรม� นิ่มนวล
63073016867 นายศิริศักด์ิ ศิริมงคล
63073016868 นายวัชรินทร� ยอดมงคล
63073016869 นางสาวจิตติมา เก)าสันเทียะ
63073016870 นางสาวสิริรัตน� เจือมา
63073016871 นายฐาปกรณ� สุวลักษณ�
63073016872 นางสาวดวงกมล วันดี
63073016873 นางสาวสิรินุช หนุนภักดี
63073016874 นางสาวจินดา พราหมณ�พิทักษ�
63073016875 นางสาวศุภนิดา คําใส
63073016876 นางสาวมารีย�พร กันตะวงศ�
63073016877 นายพีรัชชัย สุภาพ
63073016878 นางสาวชฎาพร ภู�เงิน
63073016879 นางสาวณัฐธิดา แสงศรีคํา
63073016880 นางสาวปรารถนา น)อยทัพ
63073016881 นางสาวพรพรรณ ทองศร
63073016882 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธิชัย
63073016883 นางสาวนพวรรณ สีเหลือง
63073016884 นางสาวอาทิตะยา เทพสุรินทร�
63073016885 นางสาวนัตติยา ใจดี
63073016886 นางสาวพิมพ�นารา เนตรใสวรกุล
63073016887 นายปฎิวัติ สุวรรณสนธ์ิ
63073016888 นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข
63073016889 นางสาวสุภมาศ พิมล
63073016890 นางสาวณิชาพร ศิริกัลยาภา

หน)า 563 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016891 นางสาวประไพพรรณ แน�นนันท�
63073016892 นางสาวรัตนาภรณ� งามดี
63073016893 นางสาวไอลดา ชาติเวช
63073016894 นางสาวพรรัตน� เหลืองอ�อน
63073016895 นายลิขิต เหล�าเจริญนาน
63073016896 นางสาวณัฐพร ช�างต๋ี
63073016897 นายรัฐพันธ� สุขสัมพันธ�
63073016898 นางสาวพรกนก พรเพชรประชา
63073016899 นางสาวชุลีพร ศิริพันธ�
63073016900 นางสาวสุภสรณ� สีภักดี
63073016901 นางสาวอรวรรณ ผดุงอรรถ
63073016902 นางสาวนิศารัตน� แก)วมณี
63073016903 นายธนพล จิตรเจริญ
63073016904 นางสาวพวงประภา ต)นศรี
63073016905 นางสาวคณพิชญ� คําดวง
63073016906 นางสาววาทินี เทพประดิษฐ�
63073016907 นางสาวปาริกา เหมเมือง
63073016908 นางสาวชนวรรณ วงค�กาวิน
63073016909 นางสาวชลธิชา ถีระแก)ว
63073016910 นางสาววรัญญา พาสุข
63073016911 นางสาวน้ําผึ้ง แกมกล)า
63073016912 นางสาวผกามาศ สอนน)อย
63073016913 นางสาวสุธิดา อาภรศรี
63073016914 นางสาววิลาวัลย� มณีทร
63073016915 นางสาวสุภัทรา สิทธิเดช
63073016916 นายชนวีร� รัตนศิริวิไลเลิศ
63073016917 นายณัฐพล ผุยเหง)า
63073016918 นางสาวนภัสวรรณ เด็ดขาด
63073016919 นางสาวธนพร ศรีสวรรค�
63073016920 นางสาววิชญาดา สังข�แก)ว

หน)า 564 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016921 นางสาวจุฑามาศ คล)อยอยู�
63073016922 นางสาวสุภรภัทร รุ�งมณี
63073016923 นางสาวพิชญาณี เปรมโรจน�
63073016924 นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ
63073016925 นายสมบัติ ตาทิพย�
63073016926 นางสาวศิริรําไพร ภาพต๊ิบ
63073016927 นายพีรดนย� พิริยะภิญโญ
63073016928 นางสาวสุรีรัตน� ธรรมะ
63073016929 นางสาวสุกัญญา วงษา
63073016930 นางสาววีรินทร�ทิรา ทิพย�เนตร
63073016931 นายปGยะ ถนอมรอด
63073016932 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริปEญโญ
63073016933 นางสาวอภิรดี ใจเย็น
63073016934 นายจิรวัฒน� เอียดการ
63073016935 นางสาวเมธาวัลย� แสงดารา
63073016936 นางสาวนภาพร ศิลปชัย
63073016937 นางสาวณัฐมล ศิริวัชรกุล
63073016938 นางสาวสิริลักษณ� แก)วประถม
63073016939 นางสาวยุวรี ณเสน
63073016940 นายวราทิตย� สวัสดี
63073016941 นายกันตวิชญ� ปราโสม
63073016942 นายเทิดพงษ� สุขโส
63073016943 นายวัสสนัย ลีลาวสุทอง
63073016944 นางสาวแรมจันทร� มูลวอ
63073016945 นายจิรยุทธ� ภู�พงษ�
63073016946 นายประวิท สีหะสุทธ์ิ
63073016947 นายณัฎฐวุฒิ นุ�นโชติ
63073016948 นางสาวนัฐวรรณ มากกําไร
63073016949 นายธนกร ยอดสุทธิ
63073016950 นางสาวเมย�รินธ� จิโรชนามรักษา

หน)า 565 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016951 นางสาวศศิธร สีหานาม
63073016952 นางสาวจุฑาธิป บุญหาร
63073016953 นางสาวปนัดดา พรมศาลา
63073016954 นางสาวณัชชา จันทนาค
63073016955 นางสาววริศรา เรือกิจ
63073016956 นางวลัญช�รัช อูปเงิน
63073016957 นางสาวอรณิชา ผาสุข
63073016958 นางสาวเบญจรัตน� อุมา
63073016959 นางสาวปาลิตา ไพรสวรรค�
63073016960 นางสาววรัทยา ชีวาพัฒนานุวงศ�
63073016961 นายพิษณุพงศ� จองตRะ
63073016962 นายคมกฤช พานแก)ว
63073016963 นางสาวสุภาวดี ดวงนิล
63073016964 นางเบญจวรรณ สามารถ
63073016965 นางสาวลทธพรรณ ยาวพร
63073016966 นางสาวจุฑามาส เผือกผ�อง
63073016967 นางสาวอมรรัตน� นาเมืองรักษ�
63073016968 นายอนิรุธ ศุภพร
63073016969 นางสาวชุติมา สะอาดถ่ิน
63073016970 นางสาวชลดา แตงสี
63073016971 นางสาววัชรากรณ� สถาน
63073016972 นายอนุชิต ผ�านคํา
63073016973 นางสาวช�อผกา ศรีลา
63073016974 นางสาวรัตติยา ธรรมิภักด์ิ
63073016975 นายอนันต�ชัย คุณย่ิงใหญ�
63073016976 นางสาวภิราภรณ� จันทร�เขียว
63073016977 นางสาวสุขธิเพชร พลพันธ�
63073016978 นางสาวธมลวรรณ กาศสีมูล
63073016979 นางสาวมานัสนันท� วัชรางกูร
63073016980 นายอภิเชษฐ� กออําไพ

หน)า 566 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073016981 นางสาวปลายลดา วันเพ็ญ
63073016982 นางสาวชญานิษฐ� ศรีเขียวรัตน�
63073016983 นางสาววรรณณิสา พุ�มวารี
63073016984 นายสนั่น มงคลมะไฟ
63073016985 นางสาวสุธิมา ขจัดภัย
63073016986 นางสาวเจนจิรา อินทรศร
63073016987 นายวัชรพล วรฉันท�
63073016988 นางสาวชนิสรา การบุญ
63073016989 นางสาวพัชรี เส็งหลวง
63073016990 นายมนตรี เอี่ยมสําอางค�
63073016991 นางสาวกชพร ฉวีวรรณชล
63073016992 นางสาวเบญจิรา ศิริสวัสด์ิ
63073016993 นางสาวสิรินภา พฤกษา
63073016994 นางสาวกัลยณัฏฐ� วรรณโสม
63073016995 นางสาวศิรดา พิมพ�เขียว
63073016996 นางสาวสุริวรรณ แก)มทอง
63073016997 นางสาวสุดารัตน� ประเวชไพร
63073016998 นางสาวพรชนัน เมืองซอง
63073016999 นายวิทยา จงรักษ�
63073017000 นายปณต สว�างวัฒนาภรณ�
63073017001 นายอํานาจ งามล)วน
63073017002 นางสาวญาณิศา ทองตา
63073017003 นางสาวศุภรัตน� อ�อนเปfง
63073017004 นางสาวรัชนีกร แสงกัน
63073017005 นางสาวกาญจนา ทองเลิศ
63073017006 นางสาวทัศนีย� ทองไสว
63073017007 นางสาวพงศ�ลดา สมุทรชีวะ
63073017008 นางสาวจุฑารัตน� ยังประเสริฐ
63073017009 นางสาวณภัศยา นิลคง
63073017010 นางสาวเบญจมาศ ศรีเบญจรัตน�

หน)า 567 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017011 นางสาววนิดา อ�อนเกิด
63073017012 นางสาวรัตนา ไตรพรม
63073017013 นายวสันต� ต)นสมฤดี
63073017014 นางสาวดารณี หล�อเจริญ
63073017015 นายวิเชาว� มาแว�น
63073017016 นางสาวเนตรนภา กอบเงิน
63073017017 นางสาวชลิดา เกษารัตน�
63073017018 นายพยุงศักด์ิ ไพบูลย�
63073017019 นางสาววิภาวรรณ กล�อมใจ
63073017020 นางสาวศศิธร บุญมาก
63073017021 นางสาวรัตนาภรณ�  )เวชวิริยะ
63073017022 นางสาวสุภามาศ อินถา
63073017023 นางสาวอรยา อุทาธร
63073017024 นางสาวศุภวรรณ จันทคัด
63073017025 นางสาวทัศวรรณ พรมสอน
63073017026 นางสาวจามจุรี ธรรมสุรักษ�
63073017027 นายธรรมรักษ� พงค�นรินทร�
63073017028 นางสาวรุ�งระวี กล)ากสิกรณ�
63073017029 นางสาวเสาวลักษณ� ฉายรังษี
63073017030 นางสาวศศิณัฐกานต� อุตะมะ
63073017031 นางสาวรวีลักษณ� เงินบุคคล
63073017032 นางสาวพรรัก หนูนนท�
63073017033 นายบดินทร� เกยงค�
63073017034 นางสาวเบญจมาภรณ� ขมโคกกรวด
63073017035 นายภูรินทร� ตันบุญยศิริเดช
63073017036 นายสิริภาส ภูติภัทร�
63073017037 นางสาวชิดชนก ชัยวัฒน�ตระกูล
63073017038 นางสาวณัฐมล เช)าแปCน
63073017039 นางสาววิมลยา จอมเพชร
63073017040 นางสาวฤทัยรัตน� หะทัยทาระ

หน)า 568 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017041 นางสาวรัชดา บุตรงาม
63073017042 นายอวิรุทธ� เกษทอง
63073017043 นางสาวอารีย� คําตาสุข
63073017044 นายนัทพล แฟงสุต
63073017045 นายภูวดล เถ่ือนชื่น
63073017046 นางสาวชิสาพัชร� จันทร�เพ็ง
63073017047 นางสาวยุวันดา สุดสม
63073017048 นางสาวจินตนา แสงไส
63073017049 นางสาวณัฐวดี ชะวูรัมย�
63073017050 นางสาวศิรินทรา นันทอง
63073017051 นางสาวปุญชรัสม์ิ ดีชัง
63073017052 นางสาวจตุพร ฉายวิเชียร
63073017053 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีวิลัย
63073017054 นายพลากร จีนา
63073017055 นางสาวเกวลิน สายน้ําเย็น
63073017056 นางสาววิราพร เกตุแก)ว
63073017057 นางสาวเมธิศา ลายทอง
63073017058 นางสาวสุดารัตน� ทองมาก
63073017059 นายศรัณย�รัช แก)วคําลา
63073017060 นางสาวโมทนา พิมพ�นอก
63073017061 นางสาวเกวลี มากด�าน
63073017062 นางสาวเกวลิน รักเย็น
63073017063 นางสาวกัญญารัตน� เสนเหลา
63073017064 นางสาวฐิติมา ศรีนุช
63073017065 นายธีรภัทร� สังข�กลม
63073017066 นางสาวชญานี จันทมณี
63073017067 นางสาวพรพิรุณ พิมพ�พันธุ�
63073017068 นายเฉลิมชัย มาท)วม
63073017069 นางสาวจิรวรรณ อยู�สําแดงกิจ
63073017070 นางสาวพิชญาภา นาเพาะผล

หน)า 569 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017071 นางสาวสุภาคีนี กาเว
63073017072 นางสาวธิติยาภรณ� อินทร�ล้ํา
63073017073 นายพรศักด์ิ มาศงามเมือง
63073017074 นางสาวผการัตน� โพธ์ินา
63073017075 นางสาวดวงทอง หนองใหญ�
63073017076 นางสาวดรุณี สีวันชัย
63073017077 นางสาวฐาปนี สัชณะกุล
63073017078 นางสาวจริยา ปEญจบุศย�
63073017079 นางสาวสิรินาฎ กําลังมา
63073017080 นายธีระพงษ� ทะมาลา
63073017081 นางสาวทิพาวัลย� เจริญพงษ�
63073017082 นางสาวรณพร วงค�บุรุษ
63073017083 นางสาวนิโลบน ศิลาไลย
63073017084 นายสุภกฤต ชะลาลัย
63073017085 นายธนชาติ อินปุรณ
63073017086 นางสาวสุธิสา ศรีมงคล
63073017087 นายรัฐภูมิ เครือวัง
63073017088 นายอังคาร เขมะโร
63073017089 นายจักรพรรดิ เคหฐาน
63073017090 นายวัชระ ชานุชิต
63073017091 นางสาวพิมพ�นิภา ปานสกุล
63073017092 นายธนวัฒน� พงษ�สุข
63073017093 นางสาวสุวินันท� ทองดี
63073017094 นายปวัฒน� รัตนสร)อย
63073017095 นางสาวนวรัตน� พันธุ�แวงมนต�
63073017096 นางสาวลิปGการ� ศรีนวล
63073017097 นายฐปกร หน�อสุวรรณ
63073017098 นางสาวประภาพร ขํามณี
63073017099 นางสาวอมลณัฐ ภิวัฒน�วุฒิกุล
63073017100 นายชินวัตร นาคมอญ

หน)า 570 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017101 นางสาวพรทิพย� สงสาลี
63073017102 นางสาวพรพรรณ แสงทอง
63073017103 นางสาววิภาวดี สิมพานดง
63073017104 นางสาวเกศกนก อาลัยกลาง
63073017105 นางสาวมณฑกาญจน� รัตนภักดี
63073017106 นางสาวณัฐยา ไสยาศรี
63073017107 นางสาววลัยมาศ คงหอม
63073017108 นางสาวชุรีย�พร แซ�อึ๊ง
63073017109 นางสาวสิริกานต� เศียรเขียว
63073017110 นายสิทธิวัชร� ชัยจิตติรัตน�
63073017111 นายวัลลภ ชื่นจิตร
63073017112 นางสาวพรรณารายณ� นุชพงษ�
63073017113 นายวันจักร วงษ�โพธ
63073017114 นางสาวอารีวรรณ จตุทิพยคันธา
63073017115 นางสาวนิพาดา รินวงษ�
63073017116 นางสาวรัฐสภา ทรัพย�ไพบูลย�
63073017117 นางสาวณชญาดา พูลเกษม
63073017118 นายธนิต ณ เชียงใหม�
63073017119 นายอภิชาติ ก)านจักร
63073017120 นายชวิศ พวงเพชร
63073017121 นางสาวศิริลักษณ� เหลืองทอง
63073017122 นายพีรพงค� แสงกล)า
63073017123 นางปาณิสรา จุลอักษร
63073017124 นางสาวสุพัตรา ไชยคงทอง
63073017125 นางสาวศุภวรรณ ทีสุกะ
63073017126 นางสาวสุดาพร โชติพินิจกุล
63073017127 นางสาวณัฐฐา เกตุเพ็ง
63073017128 นางสาวณภัค แหลมฉลาด
63073017129 นางสาวศศิกานต� สุขภูมิ
63073017130 นางสาวปGยะวดี เปBยโชติ

หน)า 571 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017131 นางสาวโสภิตา สินประเสริฐ
63073017132 นายสุทธิรักษ� มะลาขันธ�
63073017133 นางสาวอรสา ทับแจ�ม
63073017134 นายปGยะ สุขเกษม
63073017135 นายธีรศักด์ิ เกลี้ยงแก)ว
63073017136 นางสาวนภาวรรณ ศรีโยธา
63073017137 นางสาวพุธิตา วัฒนอินทร�
63073017138 นางสาวพฤษภาภรณ� เงาศิลปPชัย
63073017139 นายกษิด์ิเดช จิรเสาวภาคย�
63073017140 สิบเอกวัชรพล ปะสาวะนัง
63073017141 นางสาวชุติมา ด)วงชู
63073017142 นางสาวศิริขวัญ พันกันทะ
63073017143 นางสาววราลี รื่นรมย�
63073017144 นายธนพงศ� ไกรพุฒ
63073017145 นางสาวสุมิตรา ดีสารพันธ�
63073017146 นางสาวเสาวณีย� สมฤทธ์ิ
63073017147 นางสาวพัชรี น)อยมีสุข
63073017148 นางสาวจิตราพร แจ)งจุล
63073017149 นายธีระ แสงชมภู
63073017150 นางสาวสมฤทัย มุ�งดําเนินกิจ
63073017151 นางสาวชนนิกานต� วรวรรณ
63073017152 นางสาวอรจิรา ขุ�ยราญหญ)า
63073017153 นางสาวกัญญาณี ชินเดช
63073017154 นางสาวสุทิศา ทองเพ่ิม
63073017155 นายวัชรินทร� ศิรินัย
63073017156 นางสาววิจิตรา ดวงอาษา
63073017157 นายเมธาวี อาจหาญ
63073017158 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย
63073017159 นางสาวสิมิลัน จันทร�ทองนิ่ม
63073017160 นางสาวปราณี ท)องฟCาธํารง

หน)า 572 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017161 นายภัทรพล คงรักษาสกุล
63073017162 นางสาวปนัดดา ราเสน
63073017163 นางสาวอรวิสา อ�อนดี
63073017164 นายกิตติศักด์ิ ชมภู
63073017165 นายกันตพงศ� เติมสุข
63073017166 นายจีรายุ ดํากําเนิด
63073017167 นางสาวนริศรา กองขุนทด
63073017168 นายวงศธร ปาวงศ�
63073017169 นางสาวจุฑามณี ใจเย็น
63073017170 นางสาวจิดาภา เย่ียมแสง
63073017171 นางสาวจารุวัลย� ทองอ�อน
63073017172 นายศุภฤกษ� โคตรทอง
63073017173 นางสาวชลชนก กลมกล�อม
63073017174 นางสาวปริฉัตร ศรีสุริยมาตร
63073017175 นางสาวนงนุช แดงบุญเรือง
63073017176 นายเทพพิทักษ� ขําลึก
63073017177 นางสาววิภา บดีรัฐ
63073017178 นางสาวสุกัญญา อังกนวรกุล
63073017179 นางสาวณิชกานต� พรมสุรินทร�
63073017180 นางสาวศิรินภา ม่ิงมณีอนุรักษ�
63073017181 นางสาวช�อผกา แก)วขาว
63073017182 นายภูชิสส� วัชรสินธุ�
63073017183 นางสาวสุพิชชา พรมจันทร�
63073017184 นางสาวธิดาพร พันโน
63073017185 นางสาววรรษา นาคทับทิม
63073017186 นางสาวธัญจิรา พวงศรี
63073017187 นางสาวณัฐนันท� ติวาวงศ�รัตน�
63073017188 นางสาวณัฐวดี อุปการดี
63073017189 นางสาวพรนภัส หนองเหล็ก
63073017190 นางสาวขวัญจิรา เจริญสุข

หน)า 573 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017191 นายธวัชชัย อิ่มใจ
63073017192 นายศุภชัย พันธวงศาโรจน�
63073017193 นางสาวพิมพ�วรีย� แก)ววงค�
63073017194 นางสาวสุนิตา สุขถนอม
63073017195 นางสาวสุมินตรา การะเกษ
63073017196 นางสาวน้ําเพชร บุญประเสริฐ
63073017197 นางสาวน้ําทิพย� กฤตสุวรรณลออ
63073017198 นางสาววรรณวิสา พุกแก)ว
63073017199 นายอิทธินันท� จ�Uนทา
63073017200 นางสาวปGยะเนตร ถาวรสุจริตกุล
63073017201 นางสาวพัสรมาส โกนซา
63073017202 นางสาวธนิตา ปEณนรศรี
63073017203 นางสร)อยทิพย� สัมมา
63073017204 นางสาวเกศินี คําเรือน
63073017205 นายอธิคม สัตยขจร
63073017206 นายอรชุน เกาะน้ําใส
63073017207 นางสาวกุสุมา เหมสมิติ
63073017208 นางสาวธนาภา สุทธิชัง
63073017209 นายอุทัย ส�องใส
63073017210 นางสาวสุกัญญา มะสิการะเต
63073017211 นางสาวพิจิตรา สัมมะจารินทร�
63073017212 นางสาวนงคราญ ประเสริฐศรี
63073017213 นางสาวนิลาวรรณ แช�มช)อย
63073017214 นายวสุโชค ธีรพิริยะ
63073017215 นางสาววันทนา คชานุภาพ
63073017216 นางสาวรสริน มูลถาแปง
63073017217 นางสาวอารยา ลิ้มศรีพนากร
63073017218 นางสาววนาลี เนื้อน)อย
63073017219 นางสาวศิริธิดา ทวนธง
63073017220 นายอดิพงศ� สุวรรณโพธ์ิ

หน)า 574 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017221 นายรณฤทธ์ิ โสภา
63073017222 นายณัฐนนท� โพธิสาวัง
63073017223 นางสาวสุธิมา จรเจนวุฒิ
63073017224 นายณัฐวัตร ครุธพันธ�
63073017225 นางสาวธัญชนก คําแก)ว
63073017226 นายอนันต� รุ�งหิรัญวัฒน�
63073017227 นางสาวสุพิชญา จันทา
63073017228 นายพงศกร ขันหม่ัน
63073017229 นายอนันตชัย เดชขันธ�
63073017230 นายนครินทร� พิลึกนา
63073017231 นายณัฐวุฒิ สอนบุตรสา
63073017232 นางสาวปทุมพร เย็นใจ
63073017233 นางสาวสุกฤตา คุ)มภัย
63073017234 นางสาวมยุริญ แม�นยํา
63073017235 นางสาวสุจิตรา วิสุทธิสรรพ
63073017236 นางสาวอารียานันท� นวลจริง
63073017237 นายกิUตติพงษ� นิลวดี
63073017238 นางสาวปEทมาภรณ� สาหร�ายทอง
63073017239 นางสาวทิวารัตน� ตันโสภณ
63073017240 นางสาววิมลพร วงษ�โคตร
63073017241 นางสาวกานต�รวี อั๊วเถา
63073017242 นายอชิระ จตุเทน
63073017243 นายเนติพงษ� มาตนาเรียง
63073017244 นายสหรัฐ สุขสุวรรณ
63073017245 นางสาวจันทิมา สมบูรณ�
63073017246 นายกิตติ ทําเนา
63073017247 นางสาวสิริวงศ� แหวนบัว
63073017248 นางสาวภัทริกา ขาวหิต
63073017249 นางสาวมาลี แซ�กือ
63073017250 นายฉัตรวัต ม่ิงขวัญ

หน)า 575 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017251 นายยุรนันท� สรหงษ�
63073017252 นางสาววราลี คําเหลือ
63073017253 นายอานนท� แก�งศิริ
63073017254 นายกฤติเดช รุ�งเผ�าพันธุ�
63073017255 นางสาวอารีญา ทองเพชร
63073017256 นางสาวปภาวี พลีพรหม
63073017257 นายยูรวงศ� ปทุมผาย
63073017258 นางสาวปGยะวรรณ เทวกุล
63073017259 นางสาวนิตยา จงรักไทย
63073017260 นางสาวสิริมา แซ�ลิ้ม
63073017261 นางสาวสุธาสินี ทรงบานชื่น
63073017262 นายพิสิษฐ� ธรรมภิบาลอุดม
63073017263 นายสุรักษ� ดําดง
63073017264 นางสาวชนัญชิดา พรมเทศ
63073017265 นางสาวชัญญา ฉัตรวงศ�ทิวา
63073017266 นายปGยะ คําสีบุตร
63073017267 นางสาวอภิญญา คําภูแก)ว
63073017268 นางสาวสุพัตรา ปEญญาดง
63073017269 นางสาวอารียา อุตทัง
63073017270 นางสาวจิรัญญา สลีวงศ�
63073017271 นางสาวมลฤดี มะขามปCอม
63073017272 นางสาวกาญจน�นิษา หลิมแดง
63073017273 นางสาววรัญญา พ่ึงเกษม
63073017274 นายวัชรพล ปฏิสังข�
63073017275 นางสาวสุชาดา เวียงแก)ว
63073017276 นางสาววิไลพร ชัยสิทธ์ิ
63073017277 นางสาวณัฐชนก โรจนะ
63073017278 นางสาวพัชราภรณ� รอรั้ง
63073017279 นายนัฐวัฒน� สีหอม
63073017280 นางสาวนาทัชชา ชาติธรรติ

หน)า 576 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017281 นายนัฐพล ปลาทอง
63073017282 นางพรทิพย� ทัพผา
63073017283 นางสาวเกวลิน อํานวยชัย
63073017284 นางสาวศันสนีย� กฤษวงศ�
63073017285 นายศิรศักด์ิ ถํ้าอมร
63073017286 นางสาวธีร�วรา ธาตุทะนะ
63073017287 นางสาวรัชฎากร บุญปลื้ม
63073017288 นางสาวนุชรัตน� เพ่ิมมงคล
63073017289 นายธนนท� ชาญพานิช
63073017290 นางสาวอภิญญา สะพังเงิน
63073017291 นางสาวศิริวรรณ พลแก)ว
63073017292 นางสาวอารยา นันทปรีดา
63073017293 นางสาวอรญา แข็งแรง
63073017294 นางสาวสุนิสาย วัฒนะบุตร
63073017295 นางสาวอมรรัตน� ม�วงลาย
63073017296 นายชญานิน ชื่นวิเชียร
63073017297 นางสาวสินิทรา หม่ันการ
63073017298 นางสาวปรียาพร จ)อยประเสริฐ
63073017299 นางสาวกาญจนา ภูธรฤทธฺUUUU
63073017300 นางสาวศุภานิช พ่ัวเหล็ก
63073017301 นางสาวภัทราพร สายแวว
63073017302 นายจิรายุ โนทา
63073017303 นางสาวแก)วกาญจนา ทองมาก
63073017304 นายณัฐธชัย เงินแก)ว
63073017305 นางสาวธนัชชา หิ่มมะวัน
63073017306 นางณัฐวดี บุญจูบุตร
63073017307 นางสาวอุมาพร ทาพลค)อ
63073017308 นางสาวจุฑามาศ แดงประดิษฐ
63073017309 นายเมธาวี ศิริรักษ�
63073017310 นางสาวสุดารัตน� สุทธิพันธ�

หน)า 577 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017311 นายณภัทร มรรคผล
63073017312 นางสาววันวิสา เที่ยงธรรม
63073017313 นางสาวภีรพร ทรัพย�ถาวร
63073017314 นางสาวปติญญา พลเย่ียม
63073017315 นางสาวมุกดา ก)านจันทร�
63073017316 นายกุลชาติ อารีราษฎร�พิทักษ�
63073017317 นางสาวนิตยา ลักขะณา
63073017318 นางนิติยา ไลยะรัตน�
63073017319 นางสาวสุดารัตน� กองกูล
63073017320 นางสาวนภชนก สังเกตุกิจ ชากม�ปาท�ซาเรียน
63073017321 นางปGยกมล ย)ายต้ัง
63073017322 นางสาวธัญญรัตน� ภู�กัน
63073017323 นางสาวนิภาพร สินสอน
63073017324 นางสาวสุภิตา ศรีพรม
63073017325 นางสาวจิราพร วงค�เตชะ
63073017326 นายวินิจ ทิมแก)ว
63073017327 นายณฐนนต� เติมวิทยพันธุ�
63073017328 นางสาวสุรินญา อินทสอน
63073017329 นางสาวญาณวรรณ� สังข�ทอง
63073017330 นางสาวเกศวริน เหมือนโพธ์ิทอง
63073017331 นายปภาวิน ภัทรปรีชาการ
63073017332 นางสาวบูรณา แสงทอง
63073017333 นายพศวัต รักศิลปP
63073017334 นายมาณัส พอสอน
63073017335 นางสาวพนิดา หุ�นศรี
63073017336 นางสาวณิชกุล ศรีใส
63073017337 นายชินกร หม่ืนไธสง
63073017338 นางสาวณัฏฐนิช ประกายรุ)งทอง
63073017339 นางสาวดลหญิง ศิริภักดี
63073017340 นางสาวลลิตา สระใจ

หน)า 578 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017341 นางสาวกัลยา คงเย็น
63073017342 นางสาวโสภิดา อินทร�อักษร
63073017343 นางสาวแพรวอรุณ นุ�นรักษา
63073017344 นางสาววิสุพร ดีดวงพันธ�
63073017345 นางสาวนฤมล อาจใจ
63073017346 นางสาวสินีนาฎ ภูมิมิตร
63073017347 นางสาวเทพนารี ครองสําราญ
63073017348 นางสาวณัฐธีรยา วิชกิจ
63073017349 นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ�
63073017350 นางสาวภคพร แสนทวีสุข
63073017351 นางนรินทร�สิริ ขวัญวงษ�ทิม
63073017352 นางสาวนันทธิดา เพ็ญสว�าง
63073017353 นางสาวศัลญา มงคลเจริญสุข
63073017354 นางสาวปุณยนุช ดําริห�กิจ
63073017355 นางสาวศิวนันท� ปEญญา
63073017356 นายคุณากร ส�งเสริม
63073017357 นางสาวสรารี สายพรหม
63073017358 นางสาวพัทธนันท� วันทอง
63073017359 นายจักรพันธุ� หงษ�สาคร
63073017360 นางสาวชลดา ไชยชา
63073017361 นางสาวลลิตา เทพอุทัย
63073017362 นายบวรเดชา ภัทรภูเดช
63073017363 นางสาวจิตติมา พุ�มจันทร�
63073017364 นางสาวเมธาวดี คําตะ
63073017365 นางสาวปุณยนุช ไทยพิพัฒน�
63073017366 นางสาวสรวรรณ ใจเย็น
63073017367 นางสาวพรพิศรัตน� ศิลปะ
63073017368 นางสาวดาราณี อุดมดี
63073017369 นางสาวภัทราพร วงศาวิเศษ
63073017370 นายนฤพนธ� อินทรา

หน)า 579 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017371 นายอนุสรณ� เฟdOองฟู
63073017372 นายสิทธิพร เขียววิลัย
63073017373 นางสาวอารีรัตน� ทิมุมหิ
63073017374 นายอรงค�กต พินโปน
63073017375 นางสาวเมทินี จันทร�คุณาพร
63073017376 นางสาวนฤมล มีมาก
63073017377 นางสาวดารณี ทัพชารี
63073017378 นางสาวปGOนปGนัทธ� บุตรแวว
63073017379 นางสาวประภาพร จําปา
63073017380 นางสาวธิติมา ศรีพล
63073017381 นางสาวโชติรส วงษ�สุข
63073017382 นายผดุงศักด์ิ โค)วศิริ
63073017383 นางสาวฐิดาภรณ� ศิริผล
63073017384 นายพีรณัฐ หาญประทุม
63073017385 นางสาวศิรประภา สุดใจ
63073017386 นางสาวชลิตา ศรีแสง
63073017387 นางสาวธนพร รุ�งสว�าง
63073017388 นางสาวพรศิริ หอมเนียม
63073017389 นางสาวเทพมาศ พันธ�คํา
63073017390 นางสาวสุภัทรา ม่ันเจริญพร
63073017391 นายประพันธ�พงศ� อรรถมงคลนาม
63073017392 นายปรมะ ณ มหาไชย
63073017393 นายรณภูมิ เพชรรัตน�
63073017394 นางสาวบุญยาพร กระชน
63073017395 นางสาวปภาวิชญ� ญานประทีป
63073017396 นางสาวเพชรรัตน� ก่ิงม่ิงแฮ
63073017397 นางสาวสุพัฒตรา สังข�กร
63073017398 นางสาวยุพาพร สอนลา
63073017399 นางสาวพรกมล พันโภคา
63073017400 นางสาวสกุณา พรมอินทร�

หน)า 580 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017401 นางสาวปEทวรรณ สีขํา
63073017402 นางสาวกรพัชรา ศราพรภิญโญ
63073017403 ว�าที่ร)อยตรีหญิงศิริพร ลาภมูล
63073017404 นายทศพร ดงดินอ�อน
63073017405 นายประสพโชค โชคดีสมโชค
63073017406 นางสาวปาลิตา ระยับศรี
63073017407 นางสาวจงรัก แก�นธาตุ
63073017408 นางสาวกานต�ชนก ท)วมทอง
63073017409 นางสาวกัญญาณี จุ)นแดง
63073017410 นางสาวแสงเดือน ชัยศิริศักด์ิ
63073017411 นายชัชชัย จําเรือง
63073017412 นางสาวอภิญญา จันทอง
63073017413 นางสาวนันทวดี สุภาโร
63073017414 นางสาวเกสินี คงกล)า
63073017415 นางสาวกรกนก โกeกระโทก
63073017416 นางสาวสมฤทัย วงศ�แก)ว
63073017417 นางสาวสุวิมล มาโค
63073017418 นางสาวสุภาวิณีย� ท�าพริก
63073017419 นายสรณธร ลาภขจรกิจ
63073017420 นางสาวกนกพรรณ เรืองอุไร
63073017421 นางสาวชุติกาญจน� คงขจร
63073017422 นางสาวกมลทิพย� ดีสมมุติ
63073017423 นางสาววิสุภา เนื่องจํานงค�
63073017424 นางสาวประไพพรรณ ศิเจริญ
63073017425 นางสาวมณีรัตน� จันทร�สุวรรณ
63073017426 นางสาวนันธิลา สีสัน
63073017427 นางสาวณัฐพร บัวพา
63073017428 นางสาวสุประภาดา ผกานวล
63073017429 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็งพิศ
63073017430 นางสาวนุสรา แย)มกลิ่น

หน)า 581 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017431 นางสาวสโรชา หวังดี
63073017432 นายเพ่ิมบุญ พ้ืนแสน
63073017433 นางสาวพัชรินทร� นาคพุ�ม
63073017434 นายวิฑูรย� วงษ�ต�าย
63073017435 นายปGยวัฒน� กุลชาติ
63073017436 ว�าที่  ร.ต. หญิงโชคทิณีย� สวัสด์ิศรี
63073017437 นางสาวภัทรภร ยอนสุข
63073017438 นางสาวนิศากร ถีระเจริญ
63073017439 นางสาวปรารถนา สายยศ
63073017440 นายพีรพันธ� วารีเสาวคนธ�
63073017441 นางสาวนนท�นิชา เขียวเสน
63073017442 นางสาวจันทราทิพย� มูลพันธ�
63073017443 นางสาวภัคร�ภัสสร ขานมา
63073017444 นางสาวอทิตยา เขตมนตรี
63073017445 นางสาวสุรินทรา แก)วมณี
63073017446 นายสุเทพ ใจอดทน
63073017447 นางสาวจิราภรณ� สุจิตพิริยกิจ
63073017448 นางสาวลัดดาวัลย� แก)วพวง
63073017449 นางสาวสุชาดา ดอกพอง
63073017450 นายณัฐภัทร พันธุประภาส
63073017451 นางสาวปรียาภรณ� บัวระภา
63073017452 นางสาววารี ศรีสวัสด์ิ
63073017453 นางสาวอัญสิริ อรรถประวิทย�
63073017454 นางสาวศรีสุดา ผาสุข
63073017455 นางสาวปรียาภรณ� กาฬสินธุ�สระน)อย
63073017456 นางสาววันทนีย� อรุณศิริพันธ�
63073017457 นางสาวปวีณา มิลามัย
63073017458 นางสาวจันทร�จิรา โพธ์ิศรี
63073017459 นางสาวธนวรรณ นภาโชติ
63073017460 นางสาวรติกร ประกอบสุข

หน)า 582 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017461 นายวิทยา วงค�มูล
63073017462 นายอิศรา เอมดี
63073017463 นางสาวมัณฑิกา วิเศษสุข
63073017464 นายจตุพล อร�ามฉาย
63073017465 นางสาวอธิติยา วรรณประภา
63073017466 นางสาววริศรา ใบภักดี
63073017467 นางสาวระพีพรรณ บุญคํา
63073017468 นางสาวพัชชาฎา สุดประเสริฐ
63073017469 นางสุชาดา วีระทูล
63073017470 นางสาวปาริฉัตร ลัยรัตน�
63073017471 นางสาวนัฏฐ�กานดา เด่ียวเจริญ
63073017472 นางสาวดวงฤทัย อัศวภูมิ
63073017473 นายสมลาภ บุญทศ
63073017474 นางสาวอารียา จุ)ยเจนรบ
63073017475 นางสาวพรรณราย ดอกไม)เพ็ง
63073017476 นางสาวนันทิชา ทองอยู�
63073017477 นายปวริศ ถนอมสุข
63073017478 นางสาวภัทราพร อัคเสริญ
63073017479 นางสาวนารีรัตน� คงเทียน
63073017480 นางสาวนภัสพร เอี่ยมศรี
63073017481 นางสาวภัชณิดา รามศรี
63073017482 นางสาววิลินทร� หล�อศรีจันทร�
63073017483 นางสาวศรีประภา เจียนมะเริง
63073017484 นางสาวภัทราภรณ� สูงสุด
63073017485 นางสาวนภัสวรรณ เท�งเจียว
63073017486 นางสาวสุพัชยาณี วงษ�ภักดี
63073017487 นางสาวอมรรัตน� สิริพรรณ�
63073017488 นางสาวสุวรรณี เย็นสกุล
63073017489 นางสาวพวงทอง ศรีจตุรพร
63073017490 นางสาวธนิษฐา มีปEญญา

หน)า 583 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017491 นางสาวรวีภัทร� แสงสี
63073017492 นางสาวชยา พุ�มเจริญ
63073017493 นางสาวสุภาวรรณ ศรีสุระ
63073017494 นางสาวทยิดา ดุลย�ขุนทด
63073017495 นางสาวจิราวรรณ เชียงคํา
63073017496 นางสาวจิดาภา อภิชิตพงศ�ชัย
63073017497 นางสาวชิดชนก บุตตะนันท�
63073017498 นางสาวสาลิตา ส�องแสงจันทร�
63073017499 นายกฤษณพล ศรUีรับขวา
63073017500 นางสาวสุรารักษ� แจ�มแปCน
63073017501 นางสาวเสาวภาค โพภิรมย�
63073017502 นางสาวพิไลวรรณ จําปB
63073017503 นางสาวกนกวรรณ มาติน
63073017504 นายจักรพงศ� คําผา
63073017505 นางสาวสุธิดา จุ)ยเสียงเพราะ
63073017506 นางสาวศุภัชฌา มาพุทธ
63073017507 นายอภินพ พิทยธาราธร
63073017508 นายณัฐพงศ� ม่ันกําเนิด
63073017509 นายเสกชล แสงงาม
63073017510 นางสาวจุฑามาศ พรหมธร
63073017511 นายณัฐสิทธ์ิ จันทรนิตย�
63073017512 นางสาววราภรณ� คําพินิจ
63073017513 นางสาวพรธิดา พงษ�พันธ�
63073017514 นายไพทูรย� ชุมศรี
63073017515 นางสาวภัทราวดี เทพวรรณ
63073017516 นายศุภกร อ�อนคลาย
63073017517 นายศิรสิทธ� สุวรรณ
63073017518 นางสาวเกษฎาพร แสนมาตร
63073017519 นางสาวณัฐพร วงศ�หงษ�
63073017520 นางสาวชนากานต� ยําจิตหม่ัน

หน)า 584 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017521 นางสาวขวัญชนก สังข�คุ)ม
63073017522 นางสาวศิรินทรา พรมมินทร�
63073017523 นางสาวกรรณิกา คํามี
63073017524 นางสาวปาริฉัตร พันโนราช
63073017525 นายธีรวัฒน� แสงศรีจันทร�
63073017526 นางสาวแพรมาศ นิลวงศ�
63073017527 นายกรภวัต ใจมนต�
63073017528 นางสาวปEทมาภรณ� จินะกัน
63073017529 นางสาวนิตยา พัดทุ�ง
63073017530 นางสาววิมาดา ไทรทอง
63073017531 นางสาวณัฐวดี ศลีกุล
63073017532 นางสาวมาลินี สุขสวัสด์ิ
63073017533 นางสาวศศิกานดา ก่ิงนครทอง
63073017534 นางสาวกาญจนารัตน� สุดชุมแพ
63073017535 นางสาวประภัสสร ทองมาก
63073017536 นางสาวสุนิศา วิเศษพันธ�
63073017537 นางสาวณัฐริกา พูลสวัสด์ิ
63073017538 นายวุฒิกร ใจภักดี
63073017539 นางสาวสกุลรัตน� มะแย)ม
63073017540 นางสาวณัฐณิชา มลิชู
63073017541 นางสาวจิรานันท� ราชอาษา
63073017542 นางสาวกิติยา คําดี
63073017543 นางสาวณัฐกานต� สุวรรณกาญจน�
63073017544 นางสาวขนิษฐา หิริโอ
63073017545 นางสาวรัตนา พรมชาติ
63073017546 นายพิสิฐษ� ใจมา
63073017547 นางสาวฐิติกาญจน� นินบารันทร�
63073017548 นางสาวสุธาลินี ราตรีคีรีกุล
63073017549 นายจุลพงษ� พัฒนารุ�งเรืองกิจ
63073017550 นางสาววิมลมาศ กิจม่ันเจริญกุล

หน)า 585 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017551 นางสาวดลยากิต สมจิตร�
63073017552 นางสาวจุทาทิพย� สิงห�คํากุล
63073017553 นางสาวพิมลนาฏ เหลืองสิรพาณิช
63073017554 นางสาวขวัญพิชชา บุอ�อน
63073017555 นายดลภาค ศศิธรกําจร
63073017556 นางสาวกมลศรี นราพงค�
63073017557 นางสาวภัทราพร พิมพ�ซา
63073017558 จ�าเอกภูวภัทร เข็มบริบูรณ�
63073017559 นางสาวภัชดา ภูห)องไสย
63073017560 นางสาวดลปภัช บุญอนันต�
63073017561 นางสาวกันต�ธนา สังข�ทอง
63073017562 นางสาววนิดา อัตตะวิชา
63073017563 นางสาวกิติยา อินสําราญ
63073017564 นายธนพล วรรณวงค�
63073017565 นางสาวฐาปะนี เรืองประดับ
63073017566 นายศุภชัย หม่ืนรัตน�
63073017567 นางสาวนารีรัตน� คําต้ัว
63073017568 นายอริย�ธัช ศรีสุวรรณ
63073017569 นางสาวสุรินทร� รุ�งเรือง
63073017570 นายจิระพันธ� นันตะเวช
63073017571 นางสาวศิริพร ทองจันทร�ฮาต
63073017572 นายทักษพร ทองดอนยอด
63073017573 นางสาวพนิดา โถแก)ว
63073017574 นางสาวเบญจมาภรณ� ด)วงเผือก
63073017575 นายนัทธพงศ� ปรีชา
63073017576 นางสาวศิริวิมล คชรินทร�
63073017577 นางสาวศิริลักษณ� บุดสีสวย
63073017578 นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน�โภคิน
63073017579 นางสาววรารัตน� คําโสภา
63073017580 นายฉัตรวรรษ เหล�ามงคลชัยศรี

หน)า 586 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017581 นายอัครวุธ รัตนพงษ�บัณฑิต
63073017582 นายธีรวิทย� สายสวย
63073017583 นายภัทรพล สิทธิบุญ
63073017584 นางสาวเกสรา ผจญกล)า
63073017585 นางสาวกุลณัฐ ไชยริปู
63073017586 นางสาวดลนภา พรมอุดม
63073017587 นางสาวศศิโสม จันทร�ชัย
63073017588 นางสาวอมรทิพย� ไชยขุนทด
63073017589 ว�าที่ ร.ต.ปGยะวุฒิ ทิพย�มณี
63073017590 นางสาวณัฏฐา ภู�บัว
63073017591 นางสาวลภัสรดา เจRะหมัด
63073017592 นางสาวพรนภา แดงสี
63073017593 นางสาวประภาพร สีโสภา
63073017594 นางสาวอาภาวรรณ สงวนหงษ�
63073017595 นางสาวพัชรี กัลปพฤกษ�
63073017596 นางสาวธญชนก ปEญญาเลิศประภา
63073017597 นางสาวจุฑารัตน� บํารุง
63073017598 นางสาวภัสรา สุนทรสุข
63073017599 นางสาวกัณญาณี คําเป
63073017600 นางสาววราพรรณ มีมาก
63073017601 นายพฤษภา วงค�คํา
63073017602 นางสาวกัณฐิกา ณ ระนอง
63073017603 นางสาวพรชิตา อุสาพรหม
63073017604 นางสาวศศิธร สิทธิชัย
63073017605 ส.ต.อ.วิรัช โคตรคํา
63073017606 นางราตรี ไชยนาเมือง
63073017607 นางสุพัตรา บุตะเคียน
63073017608 นายธนวิศว� อภิศรีนิธิรัฐ
63073017609 นางสาวนิฤมล ปานเจริญ
63073017610 นางสาวณัฐพร วินประเวศ

หน)า 587 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017611 นางสาววรางคณา กันถัด
63073017612 นายกิตติพศ กระเสาร�
63073017613 นางสาวกมลพรรณ แสงโรจน�
63073017614 นางสาวนุสรา ขาวเนียม
63073017615 นายภาสกร ศุภวิทยกุล
63073017616 นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน�
63073017617 นางสาวพัชราภรณ� ดีรักษา
63073017618 นางสาวอิสริญา มิตรน)อย
63073017619 นายเอกชัย ช�วยเชื้อ
63073017620 นายฤทธิเดช พิริยุตมสนธิ
63073017621 นางสาวพัชริกา สุนา
63073017622 นางสาวสายรุ)ง จันหอม
63073017623 นายปฏิภาน มอญแก)ว
63073017624 นายวราพงษ� สาธุการ
63073017625 นางสาวอรทัย บอมโคตร
63073017626 นางสาวนีรา สุขิโต
63073017627 นางสาววนิดา เรือนไทย
63073017628 นายเปfนเกียรติ กลีบบัว
63073017629 นางสาวพิสมัย สุภากรณ�
63073017630 นางสาวนุชตะรา สังข�ทอง
63073017631 นางสาวปรียาภา ใจสบาย
63073017632 นางสาวพีรพร สุทธา
63073017633 นายสุภาษิต ทองศรี
63073017634 นายธีรดนย� สุโขพล
63073017635 นางสาวเกตราภรณ� ทองถม
63073017636 นางสาวภรณ�ปEญจา พิมพ�ษุภศรีญา
63073017637 นางสาวสุภาภรณ� ทองลบ
63073017638 นายเอกนรินทร� ทะกลกิจ
63073017639 นางสาวนิรมล ต้ังธรรม
63073017640 นางสาวศุภกานต� ศรีวราพงศ�

หน)า 588 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017641 นายณัฐพล คนที
63073017642 นางสาวนริศรา สุดแดง
63073017643 นางสาวลัดดาวัลย� ใจเฉียง
63073017644 นางสาวมยุรา เฮืองหล)า
63073017645 นางสาวพิชญา ผ�องโสภิส
63073017646 นางสาวสุนิชา จันทรเพชร
63073017647 นางสาวอภิสรา ลิขิตชีวดล
63073017648 นายศุภฤทธ์ิ สุขถาวร
63073017649 นายสิทธิภูมิ คําแสง
63073017650 นางสาวกัญญาพัชร ตRะคํา
63073017651 นางสาวฉัตรธิดา พรมภาพ
63073017652 นางสาวรัตนา สุพรหม
63073017653 นางสาวอภิญญา ดีสุข
63073017654 นางสาวศรชนก จวนงาม
63073017655 นางสาวทิพย�วรรณ แพงเพชร
63073017656 นางสาวนาถอนงค� สนิทชน
63073017657 นางสาวธันยา แช�มช)อย
63073017658 นางสาววีรดา บุญท)วมมี
63073017659 นางสาวพัชริดา บุญไชยโย
63073017660 นางสาวเมธาพร ประมวลทอง
63073017661 นางสาวธนภรณ� สกุลสุทธิวัฒน�
63073017662 นายจักรพงศ� วงศ�วิชัย
63073017663 นายเจริญชัย แสงวงค�
63073017664 นายกันตชาติ บําเพ็ญทาน
63073017665 นางสาวจินตนา คงประเวช
63073017666 นางสาวจุรีพร ทองเคลือบ
63073017667 นางสาวพัชรา พลแสน
63073017668 นายมานพ เกษประดิษฐ�
63073017669 นางสาวไอรดา คําวิมาน
63073017670 นางสาวชาลิสา คํามูลตรี

หน)า 589 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017671 นางสาวณัฐธิดา ส)มจีน
63073017672 นายธนดล คงทรัพย�
63073017673 นางสาววรรณลักษณ� จันทะดวง
63073017674 นายธนพล นารถน้ําพอง
63073017675 นางสาวกัญญา สกิดแดง
63073017676 นางสาวศุภี จิรชยาชุติสิริ
63073017677 นายโกเมนทร� สายะนันท�
63073017678 นางสาวณฐิกา เก)าลิ้ม
63073017679 นายวชิรวิทย� ศรีทองเติม
63073017680 นายภัทร ทองทรัพย�
63073017681 นายณรงค�ไพร ข�าขันมะลี
63073017682 นายธนากร แสนระเพ็ง
63073017683 นางสาวณัฐญา จันทสิน
63073017684 นางสาวรัชดาพร พิศวง
63073017685 นางสาวรตินา สุภามาลา
63073017686 นางดวงนภา สิริธโนทัย
63073017687 นายกฤษฎา พลหงษ�
63073017688 นางสาวพรทิพย� พงเกษิม
63073017689 นายทวีศักด์ิ โกมลกิจเกษตร
63073017690 นางสาวส�องแสง สิงห�ชัย
63073017691 นางสาวพิชามญชุ� บุญลา
63073017692 นายกฤตภาส เพียรธรรม
63073017693 นางสาวปEณฑิตาภรณ� มงคลไชยเดช
63073017694 นางสาวขวัญเรือน แถวอุทุม
63073017695 นางสาวศิริรักษ� ธนญชัยกุล
63073017696 นางสาวรัตนา สารีบุตร
63073017697 นายกาญจน แปCนอุดม
63073017698 นางสาวนาราดา ภูโต
63073017699 นางสาวปาลินี ประทุม
63073017700 นายวุฒิชัย ปานหอม

หน)า 590 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017701 นางสาวจุฬารัตน� เรืองจันทร�
63073017702 นางสาวธวัลหทัย เกตุมาก
63073017703 นายวิเชน มังกรทอง
63073017704 นางสาวนันทัชพร ชื่นคุ)ม
63073017705 นางสาวบุณฑริก สีลําใย
63073017706 นางสาวอาจารีย� มณีมา
63073017707 นายเลิศสุวัฒน� ทองก)อนศิลา
63073017708 นางสาวเนตรนภา ลาวัลย�
63073017709 นายสุวัจชัย สีด)วง
63073017710 นางสาวจีรฏิญา จันทร�อนันต�
63073017711 นางสาวกัลยา รัตน� พระสุนิน
63073017712 นายอรรถพล หยุนบรรจง
63073017713 นางสาวญาตาวี อรุโรทยานนท�
63073017714 นางสาวปรียาภรณ� ศรีเดช
63073017715 นางสาวอรยา สุจริต
63073017716 นายคมกริช กระแสสนธ์ิ
63073017717 นางสาวสุภาพร จิตแจ�มใส
63073017718 นางสาวสุภา เกษหอม
63073017719 นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ
63073017720 นายพีรณัฐ เถ่ือนพระธรรม
63073017721 นางสาวอัญมณี ภักดีราช
63073017722 นางสาวศรุตยา บุญปูS
63073017723 นางสาวภาวินี แก)วนิล
63073017724 นางสาวมัทนียา สัตนาโค
63073017725 นางสาวจุฬาลักษณ� ดาเคน
63073017726 นายตฤณกฤษณ� ไพบูลย�
63073017727 นายอภิสิทธ์ิ พุทธทองศรี
63073017728 นางสาวปGยะนุช จันทบ
63073017729 นางสาวจิรวดี ใบคราม
63073017730 นายศรันย� สาสีทา

หน)า 591 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017731 นางสาวเสาวลักษณ� พรมจักร
63073017732 นางสาวสุรางคณา ฟEกถนอม
63073017733 นางสาวนริสรา ใจกล)า
63073017734 นางสาวลัดดาวัลย� ร�มภัย
63073017735 นางสาวอรนุช มหาพรหม
63073017736 นางสาวพิมภาวรรณ จันทร�จะบวก
63073017737 นางสาวดรุณี สุนันต�
63073017738 นางสาวนนทินี สามนคร
63073017739 นายธนวัฒน� คัมภีร�
63073017740 นางสาวสุชาดา เครืออาษา
63073017741 นางสาวนฤมล พลชลี
63073017742 นางสาวสรัญญา สืบบัวบาน
63073017743 นางสาวอภิญญา ถาบุตร
63073017744 นางสาววริษฐา ศรีงาม
63073017745 นายอรรถพล บือทอง
63073017746 นางสาวปEทม�นันท� บัวดี
63073017747 นายจิรวัฒน� พรหมสุรีย�
63073017748 นายเขตต�อรัญ ธีระวิทย�
63073017749 นางสาววชิรภัทร ทัศน�จันทร�
63073017750 นางสาวเฟdOองฟCา มาตรา
63073017751 นางสาวกาญจนา คลังสกุล
63073017752 นางสาววนิดา แก)วพิลา
63073017753 นางสาวฉันทนา สารี
63073017754 นางสาวสายพิณ โภคพิพัฒน�
63073017755 นางสาวทิพย�ทิวา ดอนทอง
63073017756 นางสาวศรินทิพย� รุ�งโรจน�
63073017757 นางสาววรางคณา เหิรเมฆ
63073017758 นางสาวยมนา กลิ่นอบเชย
63073017759 นางสาวอัจฉรา จะชาลี
63073017760 นางสาวกุลวดี เทียนสงค�

หน)า 592 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017761 นายธนารักษ� คล�องใจ
63073017762 นายพงศธร อิทธิธนากร
63073017763 นายปรีชา ชนะขันธ�
63073017764 นางสาวธันย�สิตา จําเริญพัฒน�
63073017765 นางสาวกรรณิการ� คงทรัพย�
63073017766 นายจิรวัฒน� รักอยู�
63073017767 นายธนัตถ� เจริญสุข
63073017768 นางสาววิไล ไผ�ตาแก)ว
63073017769 นางสาวรุ�งรัตน� ไทยส�วย
63073017770 นางสาวสุราพร แซ�เจน
63073017771 นางสาวยุภาพร ฝSายประสิทธ์ิ
63073017772 นายอภิชัย ฤทธ์ิคือกรด
63073017773 นางผการัตน� คําสวัสด์ิ
63073017774 นางสาวสุนิสา ปลั่งสอน
63073017775 นางสาวภัณฑิรา แตรวงศ�
63073017776 นายศุภกร มีชื่น
63073017777 นายพีรดนย� เอี่ยมระหงษ�
63073017778 นางสาวฐิตา แท�งทอง
63073017779 นางสาวสาวิตรี อยู�ถาวร
63073017780 นางสาวสุกัญญา ศรีหาเวช
63073017781 นายคีรีรัฐ ขันธิรัตน�
63073017782 นางสาวชญาดา สารสิทธ์ิ
63073017783 นางสาวสุพิชา วันอุบล
63073017784 นางสาวสุนิสา นิลดา
63073017785 นางสาวณัฐนิดา ราชอุ�น
63073017786 นางสาวณัฐฑริกา เจริญวงศ�
63073017787 นางสาวศศิณาภรณ� เมธาโรจนสมบัติ
63073017788 นางสาวสิรินาฎ สุวรรณโชติ
63073017789 นางสาวศรกมล อุ)ยสน
63073017790 นายณัฐพงศ� ธรรมโหรา

หน)า 593 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017791 นางสาวกาญจนาพร ไชยขันธ�
63073017792 นางสาวสุนิสา แสงหล�อ
63073017793 นางสาวธีรวรรณ เมธีโชติเศรษฐ�
63073017794 นางสาวศรัญรัชต� กรวยสวัสด์ิ
63073017795 นางสาวภัทราภรณ� ดงประการ
63073017796 นางสาววราภรณ� ทองยศ
63073017797 นางสาวจริยา บุญไสว
63073017798 นางสาวมุทิตา บํารุงจันทร�
63073017799 นางสาวไพรินทร� เสมแจ)ง
63073017800 นายปานทอง มีชูโชติ
63073017801 นางสาวญาสุมินทร� มูลกวนบ)าน
63073017802 นายอภิสิทธ์ิ บุดดาเคย
63073017803 นางสาวอภิชญา เปCาบุญปรุง
63073017804 นางสาววาสินา เพ�งพิศ
63073017805 นายธนะพงษ� กิจชนะถาวร
63073017806 นางสาวชนกานต� ชูประสูตร
63073017807 นางสาวอภัสนันท� จันพิทักษ�
63073017808 นางสาวพนิดา สิทธิโชค
63073017809 นางสาวนภาพร เพียรคํา
63073017810 นางสาวอรษา นุ�มนวล
63073017811 นางสาวน้ําฝน บัวเหลือง
63073017812 นางสาวพิจิตรา พริ้งเพราะ
63073017813 นางสาวปรียานุช วงศ�ไชย
63073017814 นางสาวอรุณรัตน� อ)อยงาม
63073017815 นายวิชยุตม� ปkอกตัง
63073017816 นางสาววิไลรัตน� ยุตะวัน
63073017817 นางสาวอัจฉรา นามบุญศรี
63073017818 นายจิรายุส กันชุม
63073017819 นางสาววันทกานต� ศรีสุวรรณ
63073017820 นางสาวมาริดา เสาร�แก)ว

หน)า 594 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017821 นายกฤษณกัณฑ� ศรีโนนยาง
63073017822 นางสาวเสาวรส เชื้อวงษ�
63073017823 นางสาวณภัสสรณ� ซิมเมอร�มาน
63073017824 นางสาวปGยะนุช นันทรัตน�
63073017825 นางสาวจุฑามาศ นิ่มพฤทธ์ิ
63073017826 นางสาวชวิกา กัณหา
63073017827 นางสาวสุดารัตน� ญาณประภาส
63073017828 นางสาวประภาพรรณ วีรการณ�
63073017829 นางสาวแพรวนภา มาเผือก
63073017830 นางสาวปรางใส อรุณโชติ
63073017831 นางสาวนิสา โยธานันต�
63073017832 นางสาวอัญชนา ยมนา
63073017833 นายสันติภาพ แก)วทอง
63073017834 นายสัมพันธ� สุภาวงศ�
63073017835 นางสาวธัญญ�นภัส ภูวนันท�ทวีสิน
63073017836 นางสาววราภรณ� นุ�มนวล
63073017837 นางสาวผกา โชตินุกูล
63073017838 นางสาวโสภา สุรศัพย�
63073017839 นายฐาปกรณ� อาลัย
63073017840 นางสาวเกสรา เลิศไชย
63073017841 นายสิรวิชญ� ไชยรบ
63073017842 นายบวรวงศ� สมรสมนตรี
63073017843 นางสาวชิตาภา ศรีเขียว
63073017844 นางสาวสุนัดตา ดุดัน
63073017845 นางสาวศิริวรรณ ขวดทอง
63073017846 นางสาวหัทยา ปEงวา
63073017847 นายสหรัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
63073017848 นางสาวเบ็ญจมาศ เรืองเกตุ
63073017849 นางสาวรดาพร พยัฆฑา
63073017850 นางสาวเกตุสุดา กองสุข

หน)า 595 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017851 นางสาวจิราวรรณ นะชัยรักษ�
63073017852 นางสาวภาวิณี ขับร)อง
63073017853 นางสาวจิตติญา ปรือปรัก
63073017854 นายกิตติพงษ� ซุยโพธ์ิน)อย
63073017855 นางสาวปริศนา ชัยมีเขียว
63073017856 นางสาวพิทยา ศรีถาบุญ
63073017857 นางสาวปGติพร พิมพ�สอน
63073017858 นางสาวพัชรียา งามแสง
63073017859 นางสาวสุนิสา ชัยจํา
63073017860 นางสาวปุญชรัสม์ิ สุรเชษฐ�พลังกร
63073017861 นางณัฐพร นครชัย
63073017862 นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ�
63073017863 นางสาววาสนา ภู�ดี
63073017864 นางสาวไหมแพร เรืองรัมย�
63073017865 นางสาวทัศนีย� ไกรวงษ�
63073017866 นางสาวกานต�รวี แคล)วคลาด
63073017867 นายปองคุณ พรหมฉิม
63073017868 นางสาววรรณภา สําเภา
63073017869 นางสาวอรุณรัตน� นพรัตน�
63073017870 นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช
63073017871 นางสาวขวัญชนก พิสิษฐ�กุล
63073017872 นางสาวนริศรา ทองดี
63073017873 นางสาวรัชฎา ดวงอาจ
63073017874 นางสาววันใหม� นิสัยดี
63073017875 นางสาวสุกัญญา คนชม
63073017876 นายวิทยา จันทรารักษ�
63073017877 นายธีรวัฒน� สีฟอง
63073017878 นางสาวเมธาวี หงษทอง
63073017879 นายบัญชา อัตตาโว
63073017880 นางสาวศิริพร ดีย่ิง

หน)า 596 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017881 นางสาวสิริวิมล สอนระวัตร
63073017882 นายนฤเบศ ว�องโอภาสกุล
63073017883 นางสาวรัชชะดา ตุ)มทอง
63073017884 นางสาววิลาพันธ� การหม่ัน
63073017885 นางสาวพรรณวดี ดีมาก
63073017886 นางสาวศุจิกา วรรณประภา
63073017887 นางสาวชฎาพร ช�วยนะ
63073017888 นางสาววรชา จันทรรัตน�มณี
63073017889 นายเอกรินทร� ชมภู
63073017890 นางสาวอัมพิกา งามดี
63073017891 นางสาววัลภาภรณ� หนูเนียม
63073017892 นางสาวประภาพร วารารัมย�
63073017893 นางสาวศิริพร หมวดศรี
63073017894 นางสาวณัฐฐาพร อินแปลง
63073017895 นางสาวกิตติยากร อินนุพัฒน�
63073017896 นางสาววิภารัตน� เชิดชู
63073017897 นางสาวกัญญาณัฐ อยู�ดี
63073017898 นางสาวนัฐริกา คงเมือง
63073017899 นางสาวเบญจมาศ จันโท
63073017900 นางสาวพรรณลักษณ� พลพืชน�
63073017901 นางสาวปนาวี งามมาก
63073017902 นางสาวอินทิรา เพ็งผาย
63073017903 นางสาวสิริญา พรมมาศักด์ิ
63073017904 นางสาวสุทธิดา อุษาใจ
63073017905 นายสถาพร มืมขุนทด
63073017906 นางสาวอารีรัตน� แก)วสุนทร
63073017907 นางสุจิตรา จริยภิญโญ
63073017908 นางสาวนัทธมน เหมือนตา
63073017909 นายมูฮําหมัด เถาวัลย�
63073017910 นางสาวปรตี จารมัย

หน)า 597 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017911 นางสาวสุวลักษณ� เกตุแก)วเกลี้ยง
63073017912 นายนครินทร� วงศ�ไพบูลย�
63073017913 นางสาวเสาวนิตย� หีบแก)ว
63073017914 นางสาวพัทธนันท� ไลไธสง
63073017915 นายอาวุธ ฮวบเจริญ
63073017916 นายธีรศักด์ิ โหมดนอก
63073017917 นางสาวรุจิรา ชลวานิช
63073017918 นางสาวพิมพ�ภิรมย� บุญยะสิมะ
63073017919 นางสาววนิชา ละมุล
63073017920 นายพีรณัฐ ภรภัทรวชิรา
63073017921 นายเจตนิพัทธ� มาปEด
63073017922 นางสาวกรรณิการ� วรรธนเจริญลาภ
63073017923 นายกรวิชญ� ชุ�มเย็น
63073017924 นางสาวมาริสา รจนา
63073017925 นางสาวภาศินีย� ละออพงษ�
63073017926 นายวาณิช ลาภปรากฏ
63073017927 นายณฐกร พรหมบรรดาโชค
63073017928 นางสาวพิทยาธร โพธ์ิแก)ว
63073017929 นางสาวจริยา ยังให)ผล
63073017930 นางสาวอรวรรณ บุญมา
63073017931 นายณัฐพงษ� กินขุนทด
63073017932 นายปวีณ ไวยโภคา
63073017933 นางสาวกุลวลัย บุตรวัง
63073017934 นายแสงทอง วารี
63073017935 นายกวินทัต แสงชมภู
63073017936 นายปGยะพงษ� พรมเจริญ
63073017937 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณประสิทธ์ิ
63073017938 นางสาวเพ็ญพิชชา วังแก)ว
63073017939 นายณัฐพล ดลราศรี
63073017940 นางสาวจิราภรณ� ชัยชนะ

หน)า 598 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017941 นางสาวนฤมล แววทอง
63073017942 นางสาวปภาวี ทับห�วง
63073017943 นางสาวสุพัตรา พูนประสิทธ์ิ
63073017944 นางสาวไอรินทร� แก)วใส
63073017945 นางสาวรังษิกัณฑ�ญา ภาณุปภาดา
63073017946 นางสาวเกศรินทร� วงษ�เดือน
63073017947 นางสาวนฤมล อยู�คง
63073017948 นายนพดล วันภูษิต
63073017949 นายพีระพัฒน� เขตวาณิชย�
63073017950 นางสาววิภาพร จันทร�วิเศษ
63073017951 นายพีระพล ปลื้มผล
63073017952 นางสาวณัฐพร ศุภลักษณ�
63073017953 นางสาวนารีนาถ คําปวน
63073017954 นางสาวเมชยา วัฒนสาร
63073017955 นางสาวศิริพร หงษ�ร�อน
63073017956 นางสาวมนรดา แก)วจันทร�
63073017957 นางสาวสุภาวดี บับภาร
63073017958 นางศุภรักษ� หมุดระเด�น
63073017959 นายนรภัทร จิตรบรรจง
63073017960 นางสาวภัทรภร ขุนนารักษ�
63073017961 นางสาวอิฟฟBณี เจRะแต
63073017962 นายฐิติกรณ� ขันคํา
63073017963 นางสาวสุนิสา จูฑามาตย�
63073017964 นายสุรเชษฐ� สุนทรวิโรจน�
63073017965 นางสาวรัตนาภรณ� บุดดี
63073017966 นางสาวปวีณา ไชยวงค�
63073017967 นายกิตติชัย จันทร
63073017968 นายพรพิพัฒน� ผัดเเจริญ
63073017969 นายวัชรพงค� หวังศิริ
63073017970 นางสาวนันธิดา บุญไสย�

หน)า 599 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073017971 นางสาวเสาวณีย� สิทธิชัย
63073017972 นายประพจน� จินะปEญญา
63073017973 นางสาวพรธีรา ทองพรหม
63073017974 นายวิทยา แก)วกองทรัพย�
63073017975 นางสาวอนันต�ฑิญา นาคนาคา
63073017976 นางสาวรุ�งนภา ชาตรี
63073017977 นางสาวฐานิกา หิมเวช
63073017978 นางสาวศิริวรรณ พุฒธาวัน
63073017979 นางสาวอันธิกา ทองสุทธิ
63073017980 นายโชตินันท� สุขเจริญ
63073017981 นางสาวศุจินันท� เอื้อนอรรถ
63073017982 นางสาวฐิติญา สุขเจริญ
63073017983 นางสาวณัฐริชา พรรษา
63073017984 นายอรรถชัย ตาเจริญเมือง
63073017985 นางสาววิลาวัณย� วันเทวิน
63073017986 นางวิภาภรณ� พรไตรรัตน�
63073017987 นางสาวสุภาวดี มุมขุนทด
63073017988 นายนิรุตต์ิ บุตรหลง
63073017989 นางสาวกัณภา คิดหมาย
63073017990 นางสาวฐานิกา จันทร�เกิด
63073017991 นายชยพร สังข�อยุทธ�
63073017992 นางสาวรุ�งอรุณ เขียวขุนทด
63073017993 นางสาวภัทธิชา มิฟองฟู
63073017994 นายนนท�ปวิธ เจริญวงษ�
63073017995 นางสาวนิสารัตน� ปEOนพงษ�
63073017996 นายไพรัช พร)อมไกรนิตย�
63073017997 นางสาวสร)อยทิพย� คงผอม
63073017998 นางสาวตติยา ศรีฟEก
63073017999 นางสาวชญานุช ไตรยสุทธ์ิ
63073018000 นางสาววีนัส กาฬภักดี

หน)า 600 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018001 นางสาว�พิชญา ทองนุ�ม
63073018002 นายณกรณ� จีรทีฆโชติ
63073018003 นางสาวบุษบา อ�วมศรี
63073018004 นางสาวจริยา แสงบู�วัฒนา
63073018005 นางสาวชลธิดา กองเพียร
63073018006 นายทวีศักด์ิ ฟEกประไพ
63073018007 นางสาวขวัญสุดา สุทธิแสน
63073018008 นางสาวกษมา แดงฤทธ์ิ
63073018009 นายอภิสิทธ์ิ เทพวงศ�
63073018010 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพันธ�วิรา ทนยัง
63073018011 นายมนตรี กันเกตุ
63073018012 นายนพพล แก)วพงษ�พันธ�
63073018013 นายสัมประสิทธ์ิ มณีกร
63073018014 นางสาวปานตะวัน ปาปะแพ
63073018015 นางสาวภรณ�ทิกา ถ่ินนอก
63073018016 นางสาวสุวนันท� บญเพียร
63073018017 นางสาวจิราพัชร แบนมาก
63073018018 นางสาวสโรชา หนองใหญ�
63073018019 นายนรา ตัญกาญจน�
63073018020 นางสาวพิมพ�ปวีณ� เพชรรัตน�
63073018021 นางสาวนงลักษณ� พรมมา
63073018022 นางสาวนีรนุช พูลทรัพย�
63073018023 นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ
63073018024 นางสาวปณิตา มณีนุตร�
63073018025 นางสาวกัลยา คงกระพัน
63073018026 นางสาวนาถลัดดา เพียชํานิ
63073018027 นางสาวเขมกานต� ชูทรัพย�
63073018028 นางสาวสุลาวัลย� จันทร�ทอง
63073018029 นายศักด์ิสิทธ์ิ อาจทวีกุล
63073018030 นางชไมพร สร)อยหอม

หน)า 601 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018031 นางสาววิไลพรรณ ทองประยูร
63073018032 นางสาวรัฐพร สงวนวงษ�
63073018033 นางสาวอนุศรา สมัครณรงค�
63073018034 นางสาวอินทุอร วังแจ�ม
63073018035 นางสาวเพชรรัตน� โชคสุวรรณลาภ
63073018036 นางสาวอรทัย อินทน)อย
63073018037 นางสาวธิภาวัลย� ขันน)อย
63073018038 นางสาววราภรณ� วันศรีรัตน�
63073018039 นายธนากร โพธ์ิพัด
63073018040 นางสาวปรายกมล เดโชธรรมชาติ
63073018041 นางสาวยศวดี ลิผล
63073018042 นางสาวชานิสา อ่ําทอง
63073018043 นางสาวกิตติมา คงวังทอง
63073018044 นายธีรศักด์ิ ประทุม
63073018045 นายสุทธิพันธุ� จันทมา
63073018046 นายอุเทน บ)านกล)วย
63073018047 นางสาวเมธพิมพ�พิศา ธรรมกุล
63073018048 นายพีรพล เพชรสัมฤทธ์ิ
63073018049 นางสาวสิริยากร แสงปลั่ง
63073018050 นางสาวพรรณทิวา บุตรา
63073018051 นางสาวสุภารัตน� พรมบุตร
63073018052 นางสาวเบญญานุช พุกนุช
63073018053 นายชาญชัย นันจะ
63073018054 นางสาวอังคณา ชลฤทธ์ิ
63073018055 นายไกรวุฒิ คํากรฤาชา
63073018056 นายปฏิวัติ ทิพย�รัตน�
63073018057 นางสาวปรียาดา หนูริง
63073018058 นางสาวสุมลทิพย� รัตตนนท�
63073018059 นางสาวสุคนธวา อร�ามเรือง
63073018060 นายศรัณย� ทรัพย�ทวี

หน)า 602 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018061 นางสาววีรยา เซ่ียงหว�อง
63073018062 นางสาวจันทร�กนก ชัยหน)า
63073018063 นายอุกฤต มากศรทรง
63073018064 นางสาวพรนภา พรหมศร
63073018065 นางสาวสุภาพร สอนจันทร�
63073018066 นางสาวธรัตติยา แสงชมภู
63073018067 นายเจษฎา จงจิตร
63073018068 นางสาวอาทิตยา ตันติตยาพงษ�
63073018069 นางสาววรกานต� เก�งถ่ินดง
63073018070 นางสาวจุฑามาศ สาระวน
63073018071 นายยุทธนา ปลาเงิน
63073018072 นายวรเมธ สุกใส
63073018073 นายดลชัย เอี่ยมประไพ
63073018074 นายธุวานนท� โพธ์ิทอง
63073018075 นางสาวศิริลักษณ� พูนแสง
63073018076 นางสาวรัตน�ดาวัลย� พรมมา
63073018077 นายวรชัย เศษวงค�
63073018078 นางสาวอรอุมา อุยะพิตัง
63073018079 นางสาววิชุดา คําคูณเมือง
63073018080 นางสาวเมธาวี เจียตระกูล
63073018081 นางสาวอาทิตติยา พ่ึงพงษ�
63073018082 นายวัชรกร ถาวร
63073018083 นางสาวอทิตยา มัชฌิมาวิทย�
63073018084 นายอภิสิต แย)มนิ่มนวล
63073018085 นายสุธี แก)วถาวร
63073018086 นางสาวกมลกานต� ลิลาพันธิสิทธ์ิ
63073018087 นางสาวจุฑาทิพย� กองกาญจน�
63073018088 นางสาวเพชรสุรีย� นมัสศิลา
63073018089 นายปEณณธร ต๋ันบี๊
63073018090 นางสาวศรีทอง เนียมสุคนธ�สกุล

หน)า 603 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018091 นางสาวนุจรี ศรีเทพ
63073018092 นางสาวอภิชญา จันสีดา
63073018093 นางสาวเสาวณีย� รูปทอง
63073018094 นางสาวสุวพัชร เสริมทรัพย�
63073018095 นางสาวมนัสชนก สีหวรนันท�
63073018096 นางสาวสุชัญญา ผ�องวรรณ
63073018097 นางสาวอฑิตยา รูปขาว
63073018098 นายธิติ อานามวงษ�
63073018099 นางสาวสมฤทัย เรืองเมือง
63073018100 นางสาวกานติมา โนนชาติศรี
63073018101 นางสาววณิษา วังใน
63073018102 นางสาวอําไพ เข่ือนเพชร
63073018103 นายเดชา ตันติ
63073018104 นางสาวภัทรีพันธุ� กนกแก)ว
63073018105 นางสาวปGยนุช อ�อนนาง
63073018106 นางสาวกมลนัทธ� ไชยสุวรรณ
63073018107 นายสุริยา พละศูนย�
63073018108 นางสาวโศภิตา ปราณี
63073018109 นายชยางกูร แสงทวีประทีป
63073018110 นางสาวกิตญาดา กิตยารักษ�
63073018111 นางสาววรัฎฐา ตันเจริญ
63073018112 นางสาวธิดารัตน� ประทุมวงษ�
63073018113 นายมงคล ตุ)มบุตร
63073018114 นางสาวนันชนิสา ทานนท�
63073018115 นางสาวธัญชนก อยู�เย็น
63073018116 นางสาวพนิดา ทับแสง
63073018117 นางสาวพิชญ�ชานันท� จันทสา
63073018118 นางสาวศศิกานต� บุญแก)ว
63073018119 นางสาวน้ําทิพย� พงษ�เพา
63073018120 นางสาวชยาภรณ� ทับทิมไสย

หน)า 604 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018121 นางสาวศิราพร จูจันทร�
63073018122 นางสาวธนาภรณ� กันบัวลา
63073018123 นางสาวนุรมาลา วงศ�สอนธรรม
63073018124 นางสาวณัชชา รักชีวิต
63073018125 นางสาวลลิตา คงสมทอง
63073018126 นางสาวสุกัญญา บุตรทอง
63073018127 นางสาวจินตนา ตาก่ิมนอก
63073018128 นางสาวณัฏฐา กาสี
63073018129 นางสาวภารดี ชาญปรานีช
63073018130 นายนพดล พาลิตา
63073018131 นางสาวจุฑารัตน� วระชุน
63073018132 นางสาวณัฐชยา ทีสุกะ
63073018133 นางสาวสิรินทิพย� เหมรังคะ
63073018134 นายนพพล ยากยืน
63073018135 นายอรรณพ สวนจุ)ย
63073018136 นางสาวสโรชา สาโรจน�
63073018137 นายยศวัศ หนันคําจร
63073018138 นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ
63073018139 นางสาวบุษราคํา หินสอ
63073018140 นางสาวศิริรัตน� นิราบัว
63073018141 นางสาวสุชาดา ไชยคาม
63073018142 นายขจรรัตน� ขําพ่ึงตน
63073018143 นางสาวฐิติมา สุนทรถนอม
63073018144 นางสาวภัทรภรณ� คําสุข
63073018145 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ภูวยานนท�
63073018146 นางสาวศิริมาส บุญถนอม
63073018147 นางสาวรชยา อังคะนาวิน
63073018148 นายวัชรพงศ� พิลุณร�
63073018149 นางสาวกฤษณา ทับวาที
63073018150 นางสาวปGยธิดา บุญเหมาะ

หน)า 605 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018151 นางสาวทิพย�วัลย� ก)ามสันเทียะ
63073018152 นางสาวสุพิชญดา อุปปุย
63073018153 นายสราวุฒิ สินพิชัย
63073018154 นางสาวกมลชนก บุญระยอง
63073018155 นางสาวณัฐวดี ชัยยงค�
63073018156 นางสาววรวรรณ วิโรจน�ชีวัน
63073018157 นายณัฐกรณ� หงษ�คํา
63073018158 นางสาวศุภักษร พันธมิตร
63073018159 นายธีรวัฒน� อินอุ�นโชติ
63073018160 นายสถาพร บุญจันทร�
63073018161 นายณัฐพล เขียวกาศ
63073018162 นางสาวทิพมาศ อ่ํามาก
63073018163 นายนุกูล มะเริงสิทธ์ิ
63073018164 นางสาวพนิดา หนูกลาง
63073018165 นางสาววนิสา เจือวงค�
63073018166 นางสาววรรณรดา จันตุลัง
63073018167 นางสาวนิรมล พินิจประเสริฐกุล
63073018168 นางสาวกาญจนา ยุติธรรม
63073018169 นางปวีณา พรหมประดิษฐ�
63073018170 นางสาวจิรฐา คีรีรัตน�
63073018171 นางสาวณัชชา พรมไธสง
63073018172 นางสาวณัฐวรา ไชยแสนท)าว
63073018173 นางสาวไพลิน นิลชัชวาลย�วงษ�
63073018174 นางสาวทิพาวรรณ สุธรรม
63073018175 นางสาวอมราพร เทียนเงิน
63073018176 นางสาวอรอุมา ศรีมุงคุล
63073018177 นางสาวกนกพร จรเจริญ
63073018178 นางสาวภาวิณี นาบุญเรือง
63073018179 นางสาวกิตติมา จันทร�อู�
63073018180 นายปองพล จันทร�ตรีย�

หน)า 606 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018181 นางสาวพรรณธิภา พันภักดี
63073018182 นายเอกพงษ� วิภูษิตบริรักษ�
63073018183 นางสาวอิสราภรณ� เลิศพุทธินาถ
63073018184 นางสาวพรรัมภา จินาพันธ�
63073018185 นางสาววิภาภรณ� กุญชะโมรินทร�
63073018186 นายปรีติพันธ� สุทธิพันธ�
63073018187 นางสาวมาลินี ชะม)าย
63073018188 นางสาวอภิญญา สิงห�ชู
63073018189 นายกฤษฎ์ิ สัมภวะผล
63073018190 นางสาวจุฑารัตน� ทวนทอง
63073018191 นางสาวธัญญรัตน� สุวรรณวงษ�
63073018192 นายเอกราช บูรมิ
63073018193 นายนทีพล เหล�ายนขาม
63073018194 นางสาวสุวัสจนี ปEดร)าย
63073018195 นายจามร จันทร�ลา
63073018196 นายวรวุฒิ ชลวานิช
63073018197 นางพวงเพชร ตรีเนตร
63073018198 นางสาวกนกวรรณ ฆ)องสะอาด
63073018199 นายทัดภูมิ เจริญสุข
63073018200 นางสาวสิรินญา ด�านเดิม
63073018201 นางสาวธิดารัตน� มนต�ประสิทธ์ิ
63073018202 นางสาวสุนิษา แสนระเพ็ง
63073018203 นางสาวปณัฐดา คําสุวรรณ
63073018204 นางสาวศิริรัตน� จําปางาม
63073018205 นางสาวอรณี เกิดรอด
63073018206 นางสาวรัตติยา ท)ายห)วน
63073018207 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ
63073018208 นายจักรพันธ� สุวรรณพราม
63073018209 นางสาวมนสิชา บวรสิริภัทร
63073018210 นางสาวลลิตา เกตุขาว

หน)า 607 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073018211 นายรัฐภูมิ นันทะไพศาลกุล
63073018212 นางสาวฐิติธนา บุญเหาะ
63073018213 นายณัฐวุฒิ อภิชาตพงษ�
63073018214 นางสาววิลาวรรณ อุ�นแก)ว
63073018215 นายอรรถพล จันทร�เกิดทรัพย�
63073018216 นางสาวทอตะวัน ถนอมถ่ิน
63073018217 นายวรพงษ� สุพิมล
63073018218 นางสาววรรณวิษา ชะวาเขียว
63073018219 ว�าที่ร)อยตรีหญิงธนภรณ� สีหะวงค�
63073018220 ว�าที่ร)อยตรีหญิงกนกอร เทศชัย
63073018221 นางสาววรรณพร ขาวผ�อง
63073018222 นายคณาวุฒิ นาควิเชียร
63073018223 นายสิทธิศักด์ิ จักร�แก)ว
63073018224 นายดุลปาธัษฐ� รูปธรรม
63073018225 นายปฏิพัทธ� เจริญพุฒ
63073018226 นางสาวลีลานุช คําแหง
63073018227 นางสาวสุกัญญา อุดพันธ�
63073018228 นายเจษตุรงค� เรืองทอง
63073018229 นางสาววรัชยา อินตRะเข่ือน
63073018230 นางสาววณิชยากร วัฒนวิจิตร�
63073018231 นางสาวดวงดาว ศรีโยธา
63073018232 นางสาวนันท�นภัส รินเจริญเดชากิตต์ิ
63073018233 นางสาวอวิกา เกตุโพธ์ิทอง
63073018234 นายนันทวุฒิ เก็ณคง
63073018235 นางสาวกาญจนา เทศศิริ
63073018236 นางสาววันวิศา กาเรียน
63073018237 นางสาว�เพียรพิศ ลอยมี
63073018238 นางสาวพรนภา ดีนาน
63073018239 นางสาวสายธาร ใจน้ํา
63073018240 นายภูมรินทร� พามี

หน)า 608 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073018241 นางสาวพุทธรัตน� อุดมเศรษฐ�
63073018242 นางสาวสปEนนา ปEชชาทรัพย�
63073018243 นางสาวยุวดี มะโนคํา
63073018244 นางสาวนัฐนิชานนท� มาลา
63073018245 นางสาวสุนันทา จิตเสง่ียม
63073018246 นายอภิโชค บุญส�ง
63073018247 นายธวัชชัย การศักด์ิ
63073018248 นายวีระศักด์ิ สมดี
63073018249 นางสาวนลพรรณ ต๊ันจ๊ิน
63073018250 นางสาวจิตราภัทร น)อยเมืองคุณ
63073018251 นางสาวนัฏฐ�ภัค พรจรัสวัฒนกุล
63073018252 นางสาวศิศิรา ใจม่ัน
63073018253 นายอํานาจ ขาวเจริญ
63073018254 นายศรราม ใสสะอาด
63073018255 นางสาวนันท�สินี กระแสร�ชล
63073018256 นางสาวณัฐวรรณ ใหม�พุ�ม
63073018257 นางสาวนันฐิกา พิราญรัมย�
63073018258 นางสาวเกษร วงษ�กันหา
63073018259 นายสุทธิเกียรต์ิ อาจณรงค�
63073018260 นางสาวชไมพร บัวสด
63073018261 นางสาวนพิษฐา บุญพันธ�
63073018262 นางสาวสุดาทิพย� แก)วใน
63073018263 นางดวงเดือน ปาณะวีระ
63073018264 นางสาวกัลญารัตน� จารย�หม่ืน
63073018265 นางสาวจินดามัย งามบ)าน
63073018266 นางสาวเยาวเรศ เกรียงไกรพบสุข
63073018267 นางสาวนันทิกานต� ขันปGงปุkด
63073018268 นางสาวนริศรา มณีขัติย�
63073018269 นางสาวจิตติมา แสงตา
63073018270 นางสาวณัฎฐ�ชนก เพชรฑูรย�

หน)า 609 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073018271 นางสาวเนตรอัปสร สมอุด
63073018272 นางสาววริศรา จักรแก)ว
63073018273 นางพริมพริศา ถิรกาญจน�ธนกิจ
63073018274 นางสาวจิรัชยา รักษาทรัพย�
63073018275 นายปรัชชาชาญ บริรักษ�สันติกุล
63073018276 นางสาววนิดา ไกรรอด
63073018277 นางสาวปุญญิสา พรมคําบุตร
63073018278 นางสาวชื่นกมล ชินทวัน
63073018279 นางสาวกัญญาภัค โยรัมย�
63073018280 นายภานุวัฒน� ขัติยศ
63073018281 นางสาวณัฐริกา เวฬุวนารักษ�
63073018282 นางศิริณัฎฐ� บุญเหลี่ยม ภัยแคล)ว
63073018283 นางสาวสิรัญญา สินพลับ
63073018284 นางสาวรัชนีกร ศรีราตรี
63073018285 นางสาวพรนภา ชัยชมภู
63073018286 นายสุวัฒนา ชาตาวิวัฒน�
63073018287 นางสาวทรรศนีย� ไทยพินิจ
63073018288 นายภานุวัฒน� ณะวรรณโณ
63073018289 นางสาวนุชรี โสตรัมย�
63073018290 นางสาวรุ)งทิวา กองดิน
63073018291 นายภาณุเดช ทองยัง
63073018292 นางสาวณัฐพร พิทักษ�สงคราม
63073018293 นายอุทัย หิงสันเทียะ
63073018294 นายณัฐวัชร� สวัสดี
63073018295 นายอัฐชรพล บุญจํานงค�
63073018296 นางสาวจริดา บุญภา
63073018297 นางสาวมาริสา สายบัวคํา
63073018298 นางสาวมนต�สินี พุ�มพวง
63073018299 นางสาวอรุณวดี ปGยะวะโร
63073018300 นางสาวเติมพร สุดสา

หน)า 610 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073018301 นางสาวกัญญารัตน� การบรรจง
63073018302 นางสาวขนิษฐา แสนเส็ง
63073018303 นางสาวกัญชลิกา ศรีเมือง
63073018304 นางสาวเสาวรัตน� ศักด์ิติมงคล
63073018305 นางสาวจิดาภา พหลเวชช�
63073018306 นางสาวกมลทิพย� ไชยชาติ
63073018307 นางสาวจินดาณัฐ เกิดแก)ว
63073018308 นางสาววิภาวดี คาวี
63073018309 นางสาววิพาพร รอดประเสริฐ
63073018310 นายทักษพล น)อยนรินทร�
63073018311 นางสาวศิริรัตน� รัญสันเทียะ
63073018312 นางสาวศศิประภา หอมหวล
63073018313 นางสาวนภารัตน� มังกรแก)ว
63073018314 นางสาวมัลลิกา มากสีสุก
63073018315 นายณัฐพร ไกยพาย
63073018316 นางสาวกานติมา พรศิริ
63073018317 นางสาวสิริรัตน� ราชนุเคราะห�
63073018318 นางสาวสุมณี ม�วงทอง
63073018319 นางสาวปรียานุช หม่ันบํารุง
63073018320 นางสาววธิดา ทาคํา
63073018321 นางสาวพรปวีณ� คมขําหนัก
63073018322 นางสาวนุชนาถ สีลุน
63073018323 นางสาวชิรญา วิเชียรปEญญา
63073018324 นางสาวกนกกาญจน� ทองเหมาะ
63073018325 นางสาวศิริลักษณ� ศักดาปรีชา
63073018326 นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ�
63073018327 นางสาวทิพย�วิมล รัตนวัชรศักด์ิ
63073018328 นายภาณุวิชญ� ฉางรัมย�
63073018329 นางสาวมารยาท เกษี
63073018330 นางสาวอุษา ขะชาตย�

หน)า 611 จาก 885               
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63073018331 นางสาวณัฐพัชร� บํารุงยา
63073018332 นางสาวสิรินาถ คุณเพ็ง
63073018333 นายสมพล อินสอน
63073018334 นายปรมินทร� ชัยบิล
63073018335 นางสาวสุทธินันท� เภาด)วง
63073018336 นางสาวชนากานต� สุภางค�รัตน�
63073018337 นายสุรเชษฐ� ชัยกันทะ
63073018338 นางสาวภาธิดา โอสถานนท�
63073018339 นายสุวิจักร เชื้อพูล
63073018340 นางสาวยศวดี โสรธรณ�
63073018341 นายณัฐกิตต์ิ โกฎสืบ
63073018342 นางสาวแอนดา มูเก็ม
63073018343 นางสาวพัชรภรณ� ถาวรสิน
63073018344 นางสาวชญานิษฐ� มุลาลินน�
63073018345 นางสาวกชกร ช)างงาม
63073018346 นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ําเที่ยง
63073018347 นายกัมปนาท นาลาด
63073018348 นายปฏิภาณ ดวงบาล
63073018349 นายพงษ�ภณ โพธิดา
63073018350 นางสาวปGยะฉัตร พานิชอัตรา
63073018351 นายศิวะ พันเฟdOอง
63073018352 นางสาวณิชกมล จ)อยเชื้อ
63073018353 นางสาวพลอยรุ)ง อุนนกิตติ
63073018354 นางสาวอภิญญา มารม
63073018355 นายจักรกฤษณ� เรืองสุขสุด
63073018356 นายรัฐพงษ� พิพัฒนชวลิตกุล
63073018357 นายณัฐพล พืชพันธุ�
63073018358 นางสาวกิตติยา อินาวัง
63073018359 นายศุภมิตร สวนเกษม
63073018360 นายสุภาชัย ชัยกุลศิริ

หน)า 612 จาก 885               
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63073018361 นายชิงชัย ขันชนะชาติ
63073018362 นายโชติวุฒิ คมขํา
63073018363 นายจิระพงศ� บริหาร
63073018364 นายวิเชียร จันทลุน
63073018365 นายนําโชค หม่ันทํา
63073018366 นายธราดล ร�วมบุญ
63073018367 นางสาววนิดา ปEกครึก
63073018368 นางสาวอรพรรณ วิรัติพันธ�
63073018369 นางสาวภาคินี สัตบัญ
63073018370 นางสาวกาญจนา ล)วนศรี
63073018371 นางสาวขวัญ แก)วกําเหนิด
63073018372 นางสาวเจษฎาภรณ� รอดนวล
63073018373 นางสาวพัชรี เมืองจันทร�
63073018374 นางสาวธัญชนก คําปวง
63073018375 นางสาวพรพรรณ เอมอ�อน
63073018376 นายนนทวัช ประหยัด
63073018377 นางสาวปาณิสรา ต๊ันงาม
63073018378 นางสาวพนาพร เนียมจําเริญ
63073018379 นายมงคลศักด์ิ บุดดีคํา
63073018380 นางสาวเกสรา กันหาม่ิง
63073018381 นางสาวจริยาพร แก)วไวยุทธ�
63073018382 นางสาวธัญรดี พลสิทธ์ิ
63073018383 นางสาวนฤมล ม�วงไม)
63073018384 นายสมานชัย เกษี
63073018385 นางสาวนิภาภรณ� มุศิริ
63073018386 นายสุรศักด์ิ ฟองจันทึก
63073018387 นางสาวนิฌากร ทองเงิน
63073018388 นางสาวกฤษณา แปลงนารี
63073018389 นางสาวฐิติมา ศิริ
63073018390 นายกฤษฎา สุนทราลัย

หน)า 613 จาก 885               
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63073018391 นายภคิน บุญบัณฑิตย�
63073018392 นางสาวสุกานดา เกษร
63073018393 นายธนวัต พัฒนกุล
63073018394 นางสาวตติยา สัตตะ
63073018395 นายปกรณ�วรรธน� ปาสาจันทร�
63073018396 นางสาวจริยา สุวรรณ�
63073018397 นางสาวจิรวดี จันทร�กุลโล
63073018398 นางสาวกมลชนก ฉลองนันทชัย
63073018399 นางสาวฉลองขวัญ ศิริพิน
63073018400 นายเด�นศักด์ิ สุขสบาย
63073018401 นางสาวศศิชา ดวงเกตุ
63073018402 นายสุเมธ แก)วน)อย
63073018403 นางสาวก่ิงกาญ ขบูรณ�
63073018404 นายวุฒิพงษ� พันธุ�อยู�
63073018405 นางสาวธาริณี นิตย�โฆษกุล
63073018406 นางสาวอาภาภรณ� ธรรมชาติ
63073018407 นายอานนท� นาดํา
63073018408 นางสาวปาลิตา ตาชมพู
63073018409 นางสาวสายหยุด บุตรศรี
63073018410 นางสาวอุทัยวรรณ สืบเพ็ง
63073018411 นางสาวชญานี จีระมานะพงศ�
63073018412 นายสมัคร อักษร
63073018413 นางสาวพัชรภา เดชคง
63073018414 นางสาวธนาภา คํานวน
63073018415 นางสาวจันทิมา เชยอุบล
63073018416 นายพฤฒินนท� แนมทอง
63073018417 นางสาวณัฐพร ศรีแย)ม
63073018418 นางสาวสาธิยา พิทักษ�พิทยากุล
63073018419 นางสาวรัตนาภรณ� ศิริรจน�
63073018420 นายภูมิวัต ม่ังมี

หน)า 614 จาก 885               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018421 นายศตพล ชอบกองกลาง
63073018422 นางสาวปภาวดี อิ่มจันทึก
63073018423 นายธนวันต� นามตุ)ง
63073018424 นายกรกต สุนา
63073018425 นายรวีโรจน� จันทร�หอม
63073018426 นางสาวจิรนันท� จันทรมนตรี
63073018427 นางสาวปGยธิดา เครือวิเศษ
63073018428 นางสาวนวลศิริ ตีคํา
63073018429 นางสาวรัตน�สิริ ธรรมวงศา
63073018430 นายจิติจักร� ราชบัญดิษฐ�
63073018431 นางสาวรัตมณี บุตรงาม
63073018432 นางสาวธิดาพร นาคราช
63073018433 นางสาวภัทรพร คล)ายสมบูรณ�
63073018434 นางสาวสิรินทร�นิชา ไชยวงค�
63073018435 นางสาววิภานันท� นาถาดทอง
63073018436 นางสาวสุดาพรรณ แซ�ต๋ัน
63073018437 นายชาตรี หาญมนตรี
63073018438 นางสาวบุญญาพร บําเพ็ญแพทย�
63073018439 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพิชามญชุ� งามธรรมชาติ
63073018440 นายศุภกร ณ สุวรรณ
63073018441 นางสาวสุนันทา ใสดี
63073018442 นางสาวผกามาศ บุญกอบแก)ว
63073018443 นางสาวกวิสรา ขําเจริญ
63073018444 นายพีรยุทธ� พัฒนพานิช
63073018445 นางสาวไปรมา ฤทธินวน
63073018446 นางสาวฐนิตนันท� ทรัพย�สมบูรณ�
63073018447 นางสาวปGยนันท� วังชมภู
63073018448 นางสาวนิริญาภรณ� พลสมาน
63073018449 นางสาวเพ็ญนภา หลําพรม
63073018450 นายอนนท� บุปผา

หน)า 615 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018451 นางสาวพัทธ�ธีรา กว)างเรืองฤทัย
63073018452 นางสาวธิดารัตน� ตาไข
63073018453 นายกฤษณะ บุญหลง
63073018454 นายเกษมสันต� อันไขหน)า
63073018455 นางสาวอัญรัตน� รัตนประทีป
63073018456 นายอัษฎาวุฒิ แก)วผลึก
63073018457 นางสาวชวิศา ขําเนียม
63073018458 นางสาวเมษา จันทร�เดช
63073018459 นางสาวบุรัสกร เขียวร)าย
63073018460 นายนัสวีย� บินอีตํา
63073018461 นายพุทธชาติ จินโจ
63073018462 นางสาวชุติมน มีทรัพย�ไพบูลย�
63073018463 นางสาวเกษรสิริ บรรลือคุณ
63073018464 นายพันธุ�เทพ พันธุ�แก)ว
63073018465 นายยติจรัส ปEทมนาวิน
63073018466 นางสาวพรพรรณ ทับทิมหิน
63073018467 นางสาวพิมนภา คําเมืองมูล
63073018468 นางสาวศศิมา สุ�มสม
63073018469 นางสาวชญานุช สุริยะเศรษฐากรณ�
63073018470 นายสันติชัย ช)างมูบ
63073018471 นางสาวปGยะนุช คําภาวงษ�
63073018472 นางสาวชฎาวรรณ บุญวาส
63073018473 นางสาวนันทนิตย� กาฬภักดี
63073018474 นางสาวดาว สังข�ทอง
63073018475 นางสาวธารวิมล เอี่ยมโซ)
63073018476 นายสมศักด์ิ สีวัน
63073018477 นางสาววิภาวรรณ อินทวงษ�
63073018478 นางสาวณัชชา คงในสุข
63073018479 นางสาวภัทฑิรา ทัพประไพ
63073018480 นางสาลินี ณ ลําปาง

หน)า 616 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018481 นางสาวสิตาณัฐ อุ�นเสรี
63073018482 นายณัฐกานต� พรหมประสาท
63073018483 นางสาวธัญธร วิรตาเดชสิทธ์ิ
63073018484 นางสาวสุธิดา นัยเนตร
63073018485 นางสาวนันธิญาภา ศรีนวล
63073018486 นางสาวณัฐวดี วิมลจิตต�
63073018487 นางสาวมณฑนา กันธา
63073018488 นายกิตติทัต ปEญญามงคล
63073018489 นางนันทิยา สงวนไว)
63073018490 นางสาวจันทรา พรธนบูรณ�
63073018491 นายสิทธิพันธ� รังสิยาวรานนท�
63073018492 นางสาวกรกนก โลหะมาศ
63073018493 นางสาวขนิษฐี ไทรสงค�
63073018494 นายพงศกร แววสง�า
63073018495 นางสาวพรทิพย� เขียวอ�อน
63073018496 นางสาววนิดา ศรีอําไพ
63073018497 ว�าที่ร)อยตรีหญิงรัชนก แสงเพ็ญ
63073018498 นางสาวอภิญญา ห�อเพชร
63073018499 นางสาวรวีพร ช)างอินทร�
63073018500 นางสาวกัลยาณี วัฒโนภาส
63073018501 นางสาวลักษิกา สิทธิพงศ�
63073018502 นางสาวปGยะนุช สมสถาน
63073018503 นางสาวชุฎาภา เอกกุทัพ
63073018504 นางสาวปริยาภัทร แจ�มฉาย
63073018505 นายธนาโรจน� ภูเสตว�
63073018506 นางสาวสัญญา แก�นมะนิตัน
63073018507 นายศักด์ิดา ห�อไธสง
63073018508 นางสาวปGยภรณ� คําก่ิง
63073018509 นายกรพัฒน� สะอาด
63073018510 นางสาวทัศวรรณ แสนศรี

หน)า 617 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018511 นางสาวอุมาพร สมใจ
63073018512 นางสาวพริสา เวชชะตันติการ
63073018513 นางสาวชนากาญน� พรมนาม
63073018514 นางสาวไอลดา มงคลการ
63073018515 นางสาวจิตรลดา พรมจันทร�
63073018516 นางอทิตยา เหล�ามงคลชัยศรี
63073018517 นางสาวปาลิดา อิธิตา
63073018518 นางสาวทวีวรรณ เกิดบัว
63073018519 นางสาวกมลชนก คงม�วงหมู�
63073018520 นายพงษ�กิตติ ปูSอ)าย
63073018521 นางสาวธัญวรรณ โชคกําเนิด
63073018522 นางไพรินทร� เชื้อชีลอง
63073018523 นางสาวรัตน�ติยากรณ� โล�ห�ศิริปEญญา
63073018524 นางสาวกาญจนา อินคํา
63073018525 นางสาววรรณิดา สุรเดชาวุธ
63073018526 นายอติเทพ ผลาศักด์ิ
63073018527 นางสาวเกศินี จันทร�กลม
63073018528 นางสาวนรินทร นฤสุข
63073018529 นางสาวอภิญญา นนทรีย�
63073018530 นางสาวอุกัญญา เข่ือนขันธ�เจริญ
63073018531 นายชญานนท� จันดี
63073018532 นายพีรพล นันชัย
63073018533 นายศุภฤกษ� คงวัฒนา
63073018534 นายจตุรงค� สีเห็มทอง
63073018535 นางสาวทักษ�ชภรณ� มุทธามณีเลิศ
63073018536 นายวีรยุทธ ประชารัตนเสรี
63073018537 นางสาวจิราพร ฉิมจักษ�
63073018538 นางสาวแพรพรรณ เชื้อทอง
63073018539 นางสาวสุธาวรรณ กล่ําสิน
63073018540 นางสาววิภาวรรณ เกิดศิริ

หน)า 618 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018541 นายภพวัสภ� รักซ)อน
63073018542 นายชูเกียรติ ซ่ือตรง
63073018543 นายธนาแสนโชค บุบผา
63073018544 นายภาคภูมิ คําไสย�
63073018545 นางสาวสิรีธร ฐิติรุ�งเรือง
63073018546 นายณัฐวุฒิ หล)าสวย
63073018547 นางสุริศา สุขสัญญากิจ
63073018548 นางสาวอลิษา บุตรงาม
63073018549 นางสาวปริญญาภรณ� บัวมะลิ
63073018550 นางสาวศิริกุล นามบุญ
63073018551 นางสาวอิงอร เจนจบ
63073018552 นางสาวพรสวรรค� ผลพันธิน
63073018553 นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร�
63073018554 นางสาวพิณญาดา เพ็ชรพูล
63073018555 นายกฤษณะ พูลศิริ
63073018556 นางสาวภิรมย�รัตน� มณีกานต�ภูเบศ
63073018557 นางสาวเสาวลักษณ� ธงแพรศรี
63073018558 นางสาวพัทธณีย� นามวงษา
63073018559 นายปทิต ศิริคาม
63073018560 นายพีระพล โพธิพรณ�
63073018561 นางสาวนุชนารถ บุญสร)าง
63073018562 นายวันชัย เกิดอยู�
63073018563 นางสาวอินทิรา เล็งเนตร
63073018564 นายไพฑูรย� อุ�ยเจริญ
63073018565 นางสาววรรณิศา หนูเกาะทวด
63073018566 นางสาวภาวิณี วีระจิตต�
63073018567 นางสาวมนัสนันท� รัตนศรี
63073018568 นายกษิดิศ ธรรมรักษ�
63073018569 นางสาวกวินทิพย� สาแก)ว
63073018570 นางสาวกาญธิรา ภูมี

หน)า 619 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018571 นางสาวจุฑามาศ หลักทอง
63073018572 นายฐากูร พูนเอก
63073018573 นางสาวสุธาทิพย� ศรีรักษา
63073018574 นางสาวปนัฏฐา เอ�งฉ)วน
63073018575 นางสาวรุ)งกาญจน� พวงมาลัย
63073018576 นางสาวธิดารัตน� พากเพียร
63073018577 นายพันธวิศ เจริญผล
63073018578 นางสาวภานุมาศ ชูเจริญ
63073018579 นางสาววราพร อักษรดี
63073018580 นางสาวสุธิดา ศรีเชียงสา
63073018581 นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม
63073018582 นางสาวชุณิตา นาสุริวงค�
63073018583 นางสาวกมลชนก โสมสอน
63073018584 นายอดิศร นวลทะคําจันทร�
63073018585 นางสาวบุษรา วิพัฒน� 
63073018586 นางสาวกนกรดา ประชุมชน
63073018587 นางสาววีนัส กันแสน
63073018588 นางสาวพรรณิษา ศรีกันชัย
63073018589 นายธวัชชัย นาวงษ�
63073018590 นางสาววิภาวดี บุญชัยโย
63073018591 นายณัฐกิตต� ไชยศรี
63073018592 นางสาวเบญจพร วงศ�เกษมสันต�
63073018593 นายกิตตินันท� ทองคํา
63073018594 นางสาวปรียานุช หวังถาวร
63073018595 นายโสภณ รัตนสิทธา
63073018596 นายปGติพล เล็กกําพุช
63073018597 นางสาวฐติมา เส็งเตe
63073018598 นายณัฐพล จันทรังษี
63073018599 นางสาวนฐชา ช�างเพ็ชรผล
63073018600 นางสาวระวิวรรณ ดวงดูสัน

หน)า 620 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018601 นางสาวภาตะวัน สาลี
63073018602 นายกมลพร วิริยะพงศ�
63073018603 นายวารุฒ บุญปก
63073018604 นางสาวชนัสถ�นันท� วิรัตน�เกษม
63073018605 นางสาวดรุณรัตน� แก)วแดง
63073018606 นายธนพัฒน� ธัญญาวาส
63073018607 จ�าอากาศเอกสุชานนท� โตพานิช
63073018608 นางสาวพิชญาภา พุ�มวิวัฒนา
63073018609 นางสาวอนัญญา อสิพงษ�
63073018610 นางสาวพีรยา ขันเชียง
63073018611 นางสาววสุธา แก)วมณี
63073018612 นางสาวศศิธร แซ�หว�อง
63073018613 นายบรรจบ แตงพรม
63073018614 นางสาวอรุโณทัย ม่ังค่ัง
63073018615 นายนครินทร� โสมแก)ว
63073018616 นายธนากร ดีชัง
63073018617 นางสาวศิริพร เข้ียวสิงห�
63073018618 นางสาวพิชยา ไชย�ศรี
63073018619 นายณัฐตินนท� จันเมธากุลวัฒน�
63073018620 นายพงศ�อมร ฉัตรธีรไชย
63073018621 นางสาวณัฐกานต� ทองดีนอก
63073018622 นางสาววรพรรณ กาสอน
63073018623 นายณพจน� จงรุ�งโรจน�
63073018624 นางสาวสุชาดา เชื้อเมืองพาน
63073018625 นางสาวจินดารัตน� มีแสง
63073018626 นายวรพงศ� เคยเห็น
63073018627 นางสาวอัญเชิญพร มาศพฤกษ�
63073018628 นายนาวิน จีนทองคํา
63073018629 ว�าที่ ร.ต.ปุณณวิช บริบูรณ�
63073018630 นางสาวธนวรรณ ศรีเที่ยงตรง

หน)า 621 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018631 นางสาวอรจิรา สวัสดีมงคล
63073018632 นางสาวพัชร�สิตา รวีหิรัญรัตนาธร
63073018633 นางสาวชนิดาภา ศรีบุรินทร�
63073018634 นางสาวกฤษณา คนแรง
63073018635 นายเฉลิมวัฒน� วัชรเมฆินทร�
63073018636 นายสุริยา บุญประเสริฐ
63073018637 นางสาวธมนวรรณ ปล)องเงิน
63073018638 นายณัฐพล ศรีหาคลัง
63073018639 ร.ต.พัชรี อินนารมย�
63073018640 นายกมลธรรม เสริมสินไพบูลย�
63073018641 นางสาวนันทชพร สุภาพุฒ
63073018642 นางสาวจิราวรรณ เทพศรัทธา
63073018643 นางสาวแพรวพรรณ สิงหวัฒนะ
63073018644 นางสาวนุชจรินทร� พิกาศ
63073018645 นางสาวนิชนันท� กันฉ่ิง
63073018646 นายจิรวัฒน� สุทนต�
63073018647 นายสิทธิกร เฟdOองสวัสด์ิ
63073018648 นางสาวกชกร และลง
63073018649 นางสาวจตุพร พวงเงิน
63073018650 นางสาวกัญญาณัฐ ใจฮวบ
63073018651 นางสาวกนกวรรณ ทองนิล
63073018652 นางสาวสิรามล โถทอง
63073018653 นางสาววรัชยา ปGOนแก)ว
63073018654 นางสาวเจนจิรา แสงอ�อน
63073018655 นางสาวฐิติญา บุญแก)ว
63073018656 นางสาวสุนิสา มารมย�
63073018657 นางสาวพิมลพรรณ มูลผล
63073018658 นายวรากรณ� สมนาเมือง
63073018659 นายธเนศ นาคท)วม
63073018660 นางสาวแจมสรวง บุตรศรี

หน)า 622 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018661 นายธนาวุฒิ ธนะแก)ว
63073018662 นางสาวสิรินันท� สิทธิชัย
63073018663 นางสาวมนธิชา อุดม
63073018664 นางสาวนฤมล มาลอย
63073018665 นางสาวณิชนันทน� อิศรางกูร ณ อยุธยา
63073018666 นางสาวอริสรา เลี่ยมดํารงกุลกิจ
63073018667 นายสิทธิศักด์ิ พุ�มจันทร�
63073018668 ว�าที่ รต.ภาณุพงศ� ไพรอนันต�
63073018669 นางสาวปติญญา ดารุนิกร
63073018670 นางสาวญาณิศา ท�างาม
63073018671 นายธนะศักด์ิ ศรีจันทร�หอม
63073018672 นางสาวจารุวรรณ เครือเต
63073018673 นางสาวนิศารัตน� สกุลชูวงศ�
63073018674 นางสาวชุติมา ผันเพชร
63073018675 นางสาวโศภิณ คงเจริญ
63073018676 นายสุรพล นาแส
63073018677 นางสาววรดา ครุฑกษัตริย�ไทย
63073018678 นางสาวปGOนสุคนธ� ตรีระพงศ�
63073018679 นางสาวมาลีวัลย� เพชรมณี
63073018680 นางสาวนันทนัช ดาโรจน�
63073018681 นางสาวภิรัญญา ศิริคํา
63073018682 นางวลัยภรณ� แซ�อั้ง
63073018683 นางสาวชนากานต� ชํานะหาร
63073018684 นางสาวกานติมา ชูอาวุธ
63073018685 นางสาวสุกัญญา คําบุญ
63073018686 นางสาวรุ�งฤดี สายปEญญา
63073018687 นายอณัษฐพงษ� ประถมวงศ�
63073018688 นายธนวัฒน� ฉายาวัฒนะ
63073018689 นางสาวอริศรา ศิลาอาสน�
63073018690 นางสาวอลิสา อินมา

หน)า 623 จาก 885               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018691 นางสาวจุฑารัตน� อานนาค
63073018692 นางสาวมัลลิกา เรืองเดช
63073018693 นางสาวรัตนาภรณ� สมชาติ
63073018694 นางสาวธนัชพร สุริยเสถียรพงษ�
63073018695 นางสาวสุวนันท� หนุนวงศ�
63073018696 นางสาวชลกร สนั่นไหว
63073018697 นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร
63073018698 นายปรมัตถ� โชตินิคม
63073018699 นางสาวสุลัดดา ปานกรด
63073018700 นายกําพล พลทิพย�
63073018701 นางสาวศิริพร จรัลชล
63073018702 นางสาวยุภาพรรณ นาเมืองรักษ�
63073018703 นายธนิสร ศรีสุริยะไพศาล
63073018704 นางสาวสิลินน� กิริยะ
63073018705 นายวิรุณ ชิตวิเศษ
63073018706 นางสาววีรญา เหล�าเจริญ
63073018707 นางสาวกัญญาวีร� เลิศกิจลักษณ�
63073018708 นางฤทัยชนก ปริกเพ็ชร
63073018709 นางสาวนิลาวัณย� ใจซ่ือ
63073018710 นางสาววชิราภรณ� เรืองชัย
63073018711 นางสาวโสภิดา แก)วจันทา
63073018712 นางสาวสรัญญา หอมสกุล
63073018713 นางสาวอภิญญา พลเสน
63073018714 นางสาววรัมพร แซ�อึ๊ง
63073018715 นายจักรกฤษ สินธุนาคิน
63073018716 นางสาวคณิศร สุขขํา
63073018717 นายศุภฐาปน แก)วเกิด
63073018718 นางสาวพัชรียา ศรีดาเลิศ
63073018719 นายภุชงค� มโนธรรม
63073018720 นางสาวระพีพร แน�นอุดร

หน)า 624 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018721 นายวศิน เอมเอาธาน
63073018722 นางสาวศุภารัตน� วงศ�เศษ
63073018723 นายพงศธร นาคแท)
63073018724 นางสาวอรอุมา แก)วยาศรี
63073018725 นายชาคริต สุภาพ
63073018726 นางสาวกุลยา บุญสอน
63073018727 นางสาวณัฐนรี เงินสุข
63073018728 นางสาวอุบลวรรณ สุดเกษ
63073018729 นางสาวจุฑารัตน� ปEสสา
63073018730 นางสาวสุธัญญา แสนโท
63073018731 นางสาวทอแสง พรหมนีวงศ�
63073018732 นางสาวจารุวรรณ กิจติผัด
63073018733 นางสาวสุพิชชา สินธุนาวา
63073018734 ว�าที่ร)อยตรีทรงยศ บุญเนตร
63073018735 นางสาวสิรินาฏ วงค�ยอด
63073018736 นางสาวอมรรัตน� ทะนันใจ
63073018737 นางสาวอังคณา สงโท
63073018738 นางสาวสมฤทัย สิงห�สอาด
63073018739 นางสาวสุนันธิดา ศรีพรหม
63073018740 นางสาวอุทุมพร พงค�คํา
63073018741 นายนรินทร� จิตจักร�
63073018742 นางสาวพรธิมล คงม่ัน
63073018743 นางสาวสลิลทิพย� เอี่ยมศรี
63073018744 นายอภิวัฒน� เพิกอาภรณ�
63073018745 นางสาวอรนุช พ�ออามาตย�
63073018746 นายศตวรรษ แซ�ต๊ัง
63073018747 นางสาวดารณี นามสนิท
63073018748 นางสาวพรรณพร เพ็ญภู�
63073018749 นายสุริยา เพชรสง
63073018750 นายพชิรพงษ� ชัยศิริศุภมงคล

หน)า 625 จาก 885               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018751 นางสาวสุธิมา บุญรังษี
63073018752 นางสาวมาลินี เดชพละ
63073018753 นางสาวบุญวิภา ศรีศศิธร
63073018754 นางสาวแพรวพราว วงศ�อิน
63073018755 นางสาวนุชติยา พยัคฆ�สิงห�
63073018756 นางสาวสุกัญญา โสมใยดี
63073018757 นางสาวพัชนิดา แดนชัยภูมิ
63073018758 นางสาวพรรณิภา ดีเจริญ
63073018759 นางสาวกัญญ�ณัชชา สําราญใจ
63073018760 นายบดินทร� ถานอาจนา
63073018761 นางสาวรัตนพร สุขประดิษฐ� 
63073018762 นายพงษ�วุฒิ สีหาพงษ�
63073018763 นายวีระศักด์ิ กุลโนนแดง
63073018764 นางสาวณัฐมน ปุยะติ
63073018765 นางสาวสุณีย� แต)มศรีทอง
63073018766 นางสาวชนกนันท� บุญโสม
63073018767 นางสาวชุติมา หอมสนิท
63073018768 นายอภิสิทธ์ิ อัศวเมธสุวรรณ
63073018769 นายณัฐนนท� ถ่ินเกิด
63073018770 นางสาวพัชญา นามวิชา
63073018771 นางสาวธนิดา แก)วพูน
63073018772 นางสาวพัชรีภรณ� รสเกษร
63073018773 นางสาวพรรณทิพา ขาวกระจ�าง
63073018774 นายเอกสิทธ์ิ คึมยะราช
63073018775 นางสาวศุภมาศ วิมลเกียรติ
63073018776 นางสาวแสงระวี ไพโสภา
63073018777 นางสาวประทุมศรี แสงแก)ว
63073018778 นางสาวเบญจมาศ รบไพรินทร�
63073018779 นางสาวนาวิตา พรหมทา
63073018780 นางสาวอารยา เชื้อพลายเวช

หน)า 626 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073018781 นางสาวพิมกานต� ยอดสวัสด์ิ
63073018782 นายทัศพงษ� เกิดมณฑล
63073018783 นางสาวเกศกนก ถาริยะ
63073018784 นางสาวชณิชา จงธีริทธ์ิ
63073018785 นางสาวสาวิตรี ใจกล)า
63073018786 นางสาววลัยรัตน� จิตณรงค�
63073018787 นายณัฎฐกฤต� องอาจ
63073018788 นางสาวเกศรินทร� วงศ�เครือ
63073018789 นายอัฑฒกุล ต้ือเชียง
63073018790 นายศิรศักด์ิ ตวงอุดมทรัพย�
63073018791 นายทนงพล ชุติมันต�กุลดิลก
63073018792 นางสาวขวัญเรือน พลภักดี
63073018793 นายเสฎฐวุฒิ อุปะละนาระ
63073018794 นางสาวชลิตาพร ซุซัน
63073018795 นางสาวชลลดา มะโนโฮ)ง
63073018796 นางสาวอนุสรา ทรงสกุล
63073018797 นางสาวธัญชนก ไตรยะถา
63073018798 นางสาวอนัญญา เย็นขัน
63073018799 นายนพรัตน� สิทธิต้ังเจริญกุล
63073018800 นางสาวธนธรณ� กันคํา
63073018801 นางสาวภูริชญา ก)องคีรี
63073018802 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ�โล)ว
63073018803 นางสาวสุพรรณี มธุรส
63073018804 นายสิทธิศักด์ิ พรมศร
63073018805 นางสาววิชนันท� วรโชติสกุลวงษ�
63073018806 นางสาวณัฏฐณิชา แสงสว�าง
63073018807 นางสาวโสพิศตา หีบแก)ว
63073018808 นายสิทธิชัย โพตะพัน
63073018809 นางสาวนิตยา โฉมสอาด
63073018810 นางสาวกวินนา ทํานาผล

หน)า 627 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073018811 นายณัฐพล วิลาโพธ์ิ
63073018812 นางสาวชมนาด วัฒนสุระ
63073018813 นางสาววาริตตา คุ)มทรัพย�
63073018814 นางสาวปวีณา ศรีคงรักษ�
63073018815 นางสาวอารียา ฐิติภาคโยปกฤต
63073018816 นางสาวกมลทิพย� มูลพันธ�
63073018817 นางสาวจุฑามาศ ศรีมานนท�
63073018818 นางสาวนภาพร พงษ�ธนู
63073018819 นางสาวรุจิรา ศรีวิเศษ
63073018820 นางสาวจินตนา พรหมอยู�
63073018821 นายอนันตชัย บุหงา
63073018822 นายนันทวัฒน� วาปBโส
63073018823 นางสาวอภิญญา บุญญา
63073018824 นางสาวจิรัชญา ปูวาภิรมย�
63073018825 นางสาวจิดาภา ครูเอิน
63073018826 นางสาวกนกวรรณ สุนทราภรณ�
63073018827 นายณัชชานน แตงไทย
63073018828 นางสาวมัณฑนา รอดคํา
63073018829 นางสาวสังวาลย� แก)วตา
63073018830 นางสาวอรปรียา วรวิเศษ
63073018831 นางสาวชิดชนก ไชยสุทธ์ิ
63073018832 นายวิชัย ไตรแก)ว
63073018833 นางสาวขวัญจิรา กองกาญจน�
63073018834 นางสาววันทนีย� จงกสิกรรม
63073018835 นางสาววิลาสินี สอนบุญมา
63073018836 นางสาวเนริสา วินิจสุวรรณ
63073018837 นางสาวชุติภา เชียงพฤกษ�
63073018838 นายวรวุฒิ บัวรุ�ง
63073018839 นายอภิรักษ� หอสกุล
63073018840 นางสาวภคมน เชาว�ช�างเหล็ก

หน)า 628 จาก 885               
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63073018841 นางสาวปรางนวล เพ็งไธสง
63073018842 นางสาววรรณวิศา กุณาดี
63073018843 นายไอศูรย� นูแป
63073018844 นางสาวปGยภรณ� นาคแก)วเทศ
63073018845 นางสาววิภาวดี มูลตรีสา
63073018846 นางสาวรัตนาภรณ� ลิมปนาวรวงศ�
63073018847 นางสาวสรณ�สิริ ดาบุตร
63073018848 นายธนาพร ชัยแก)ว
63073018849 นางสาวสุนิตา ม�วงรอง
63073018850 นางสาวอรญา ภูศรี
63073018851 นางสาวกมลพรรณ สืบปSวน
63073018852 นางสาวจามจุรี ใสยาทา
63073018853 นางสาวธน วรรณ ทองเอียด
63073018854 นางสาวปนัชดา เจนการ
63073018855 นางสาวเพ็ญพิรุณ เพ็ชรกอง
63073018856 นางสาวสุลีพร เกตุสุข
63073018857 นางสาวจารวี ราศรีอรชร
63073018858 นางสาวโสภา รัตนเพียร
63073018859 นางสาวกมลชนก เงินเกิด
63073018860 นางสาวกมลทิพย� หนูปาน
63073018861 นายศราวุธ เชื้ออินทร�
63073018862 ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ ดีโส
63073018863 นางสาวสิริรัตน� แก�วหนองแก
63073018864 นายวศิน เคลือบบุญ
63073018865 นางสาววชโรบล แท�นทอง
63073018866 นางสาวอรอุมา จันทุลาง
63073018867 นางสาวนริศรา วิมลรัตน�
63073018868 นางสาวอาริชา โพธ์ิทอง
63073018869 นางสาวปรางทิพย� สร)อยสกุล
63073018870 นายภูริวัจน� พ)นภัย

หน)า 629 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018871 นางสาวจิราภา แย)มกลิ่น
63073018872 นายธนัท พัฒนภิรมย�
63073018873 นางสาวชญาณี คันธศร
63073018874 นางสาวอมฤต วงษ�ปาน
63073018875 นางสาวปGยะวรรณ สิทธิสุนทร
63073018876 นางสาวอาทิมา ทองศิลา
63073018877 นางสาวปาริชาติ บุญหนัก
63073018878 นางสาวณอาภานัท หอมศิริ
63073018879 นางสาวรุจิราภรณ� แจ�มโนนคูณ
63073018880 นางสาวเบญจวรรณ เม�น
63073018881 นายพงค�นที วิชัย
63073018882 นางสาวโศภิตา ขุนนากลัด
63073018883 นายทีปPชลิต คําวงษา
63073018884 นางสาวณUัฐญาภรณ� อัมรินทร�
63073018885 นายปวีณวัช ตันนะรัตน�
63073018886 นางสาวมริสา ศฤงคารเพ่ิมพูน
63073018887 นายทักษิณ แต)มงาม
63073018888 นายสุปEน พิจารโชติ
63073018889 นางสาวณัฐริกา พลยุทธ
63073018890 นางสาววิลาวัลย� คุ)มเหม
63073018891 นางสาวกาญจนา ตาเวียง
63073018892 นางสาวปGยวดี น้ําบุ�น
63073018893 นางสาวณัฐพร สิงห�วงษ�
63073018894 นางสาวเกศินี วาบสูงเนิน
63073018895 นางสาวสุกานดา หงษ�มณี
63073018896 นางสาววรางคนา จวงสําโรง
63073018897 นางสาวณัชชา อารีวิลาศ
63073018898 นางสาวอภิญญา วิวัฒนชาติ
63073018899 นายณัฐพล มาตทอง
63073018900 นางสาวนวพร แพสถิตถาวร

หน)า 630 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018901 นางสาวชลันดา ทําเนาว�
63073018902 นางสาวสุภาเพ็ญ ฤกษ�เกลี้ยง
63073018903 นายวิทยา ผุยอุทา
63073018904 นางสาวจิระวดี สีม�วงสุข
63073018905 นายภากร พลาพงษ�
63073018906 นางสาวพิริยาพร บุญชูย่ิง
63073018907 นายธิปไตย คําจันทร�
63073018908 นางสาวเปรมกมล ศรีทองทา
63073018909 นางสาวอารยาณี ธรรมจิตร
63073018910 นางสาวพัชยา เพชร�พิชัย
63073018911 นายอภิสิทธ์ิ ขจรสัจจานันท�
63073018912 นางสาวรุ�งนภา รัตนะสิน
63073018913 นายคณพศ เผือกสอาด
63073018914 นางสาวยุวดี คํายุ
63073018915 นางสาวเพียรพร ชุ�มชื่น
63073018916 นางสาวฐรัชญา สุขรัตน�
63073018917 นางสาวกายทิพย� สุวัณณกีฏะ
63073018918 นางสาวจีรประภา บุญย่ิง
63073018919 นายไกรสร โสมะณี
63073018920 นายวิชชา ม�วงจินดา
63073018921 นายศรัณยู ไชยแพทย�
63073018922 นางสาวกมลชญา สิงหสาร
63073018923 นางสาวสุนีย�พร ประจิมทิศ
63073018924 นายสิทธิกร จารุการ
63073018925 นายธีรัชทีปต� หาญพละ
63073018926 นางสาวชลธร พาณุรัตน�
63073018927 นายเฉลิมรัตน� ขวัญคง
63073018928 นายเขมทัต ก่ิงทอง
63073018929 นายอภิชาติ ภูมี
63073018930 นางสาววิชญาพร ฟูเทพ

หน)า 631 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018931 นางสาววริศราพร สุวรรณประภา
63073018932 นายจีรวัฒน� บัวพงษ�
63073018933 นางสาวภัสสร ปGยะเสถียรรัตน�
63073018934 นางสาวสุพิชา ตัญกาญจนํ
63073018935 นางสาวศรัณย�พร สาระกูล
63073018936 นางสาวพจนา พาผล
63073018937 นายจิรภัทร เทพบุญ
63073018938 นางสาวดวงทิพย� พรหมโคตร
63073018939 นางสาวผัสชาณิกาญจน� หาญณรงค�
63073018940 นางสาวสุทธิดา เทพศรีหา
63073018941 นายอิทธิพร โลหะ
63073018942 นางสาววิไลภรณ� นุศาสตร�สังข�
63073018943 นางสาวอมรวิไล ศรีสุวรรณ
63073018944 นางสาวจรรยาภรณ� ชูศรี
63073018945 นายต�อลาภ บุญยะประสิทธ์ิ
63073018946 นายมานิตย� จุลขันธ�
63073018947 นางสาวณัชธัญสินี ประยูรพัฒน�
63073018948 นายกิตติภัฎ กาบเย็น
63073018949 นายสัชฌกรณ� รอบรู)
63073018950 นางสาวพัชฐ�ฑิฌา ภาณุวัฒน�ภาคิน
63073018951 นางสาวบุษบา พรมวัน
63073018952 นางสาวมณธิรา ใคร�นุ�นนา
63073018953 นางสาวศิริพร เกิดญาติ
63073018954 นางสาววิชุตา ยืนยง
63073018955 นางสาวขวัญฤดี เครือวัลย�
63073018956 นางสาวจิตราพร พรมแพง
63073018957 นางสาววันวิสา ชาติเชื้อ
63073018958 นางสาวจารุวรรณ เจริญฤทธ์ิ
63073018959 นางสาววารุณี ขันธ�สิงห�
63073018960 นายพิชัยยุทธ เหมะสิขัณฑกะ

หน)า 632 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018961 นางสาวดุษฎี เนตรใจบุญ
63073018962 นางสาวศรัญญา สําราญบึงแก
63073018963 นางสาวรุ�งอรุณ ร)อยวงษ�
63073018964 นางสาวอ)อยใจ บุบผาสุข
63073018965 นางสาวปภัสรา ผิวคํา
63073018966 นายชโนทัย บัวคํา
63073018967 นางสาวเรณู พรหมบุตร
63073018968 นางสาวปนัดดา แฉ�งฉวี
63073018969 นางสาวดลยา โพธิละเดา
63073018970 นางสาวสิริรัตน� ดิษฐกุล
63073018971 นางสาววรรณวิศา ม่ันศรี
63073018972 นางสาวกรรณิการ� นิลฟู
63073018973 นางสาวก)านแก)ว สมร�าง
63073018974 นายพศวัต เขียนสอาด
63073018975 นางสาวอภิญญา สมีพันธ�
63073018976 ว�าที่ร)อยตรีหญิงพัชรี วันสนุก
63073018977 นายเอกชัย อิ่มประเสริฐ
63073018978 นายอัสนี เผือกพิพัฒน�
63073018979 นางสาวเพ็ญนภา บุญเจริญ
63073018980 นางสาวขวัญนภา กาโน
63073018981 นายชาตรี ไชยรักษ�
63073018982 นายภูมิภัทร เพ็ชรนาม
63073018983 นางสาวธัญญลักษณ� ไฝทอง
63073018984 นางสาวสุดารัตน� ไชยะโอชะ
63073018985 นายกิติคุณ เฉตวงษ�
63073018986 นางสาวกุ)งนาง ขําห)อง
63073018987 นางสาวธิดารัตน� จันทร�เพ็ญ
63073018988 นางสาวสุนิสา คํามุงคุณ
63073018989 นางสาวศศิธร ดวงสว�าง
63073018990 นางสาววลัยรัตน� ฤทธาเวช

หน)า 633 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073018991 นายสรายุทธ พลอาสา
63073018992 นางสาวพรสวรรค� บัวย้ัง
63073018993 นายภิญโญ ชาญบัณฑิต
63073018994 นางสาวทิวาวรรณ ทองประดิษฐ�
63073018995 นางสาวสุพิณดา โสณมัย
63073018996 นายชัพ ธิราขันธ์ิ
63073018997 นายภูมิพัฒน� นุสายรัมย�
63073018998 นางสาวฐิติรัตน� เนียมเทศ
63073018999 นางสาวธมลวรรณ เจริญแพทย�
63073019000 นางสาวสุปาณี อินมะโรง
63073019001 นางสาวนราทิพย� หอมแก)ว
63073019002 นายปGยกุล สร)อยศรี
63073019003 นางสาววิลาสินี ปGยะวรากร
63073019004 นางสาวสวรรยา คําประสิทธ์ิ
63073019005 นางสาวกาญจนา กงบัวภา
63073019006 นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
63073019007 นางสาวนรินทรา พัฒนาโคกเคียน
63073019008 นางสาวอาภานุช ฉวนฉิน
63073019009 นางสาวมุสลีมะห� กาเดร�
63073019010 นางสาวสุนีย� สินรัก
63073019011 นางสาวจุฑามาศ สอนชัยภูมิ
63073019012 นางสาวเนตนภา พุฒเกตุ
63073019013 นางสาวนภัสนันท� เฉลิมวัฒน�
63073019014 นางสาวจารุณี ทรัพย� พนาเวศ
63073019015 นายจตุพล รอดมา
63073019016 นางสาววิภารัตน� สันโส
63073019017 นางสาวอิงฟCา สีหาบุตร
63073019018 นายนภสินธุ� พ่ึงพรหม
63073019019 นางสาววราพรรณ ใจหอม
63073019020 นางสาวอัจรีย� นันทะศรี

หน)า 634 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019021 นางสาวปริญญ�า นาคปน
63073019022 นายธนากร บุระพา
63073019023 นางสาวเหมือนแพร โพธิราช
63073019024 นางสาวภรพรรณทิพย� พวงใบดี
63073019025 นางสาวชลธิชา ถุงสุวรรณ
63073019026 นางสาวธิดารัตน� วัฒนวิกย�กรรม�
63073019027 นางสาวณัฐพิมล วรแสน
63073019028 นายภาณุเดช ทองเกลี้ยง
63073019029 นายพีระศักด์ิ บัวระโส
63073019030 นางสาวแกมกาญจน� เจริญพร
63073019031 นางสาววิไลลักษณ� นันโช
63073019032 นางสาวดาราพร ม�อมพะเนาว�
63073019033 นายสาริทธ์ิ มากมี
63073019034 นางสาวรุ�งทิวา สํารวมมาตย�
63073019035 นางสาวปวิมล ศรีใหม�
63073019036 นางสาวภาสินี จีนะวานิช
63073019037 นางสาวจิตตานันท� ม่ันแย)ม
63073019038 นายณัฐวุฒิ นามลิวัลย�
63073019039 นางสาวศิริลักษณ� โพบุตตะ
63073019040 นางสาวพัทธนันท� สีนวล
63073019041 นางสาวอติมา บุติกา
63073019042 นางสาวกุลธิวา กุลผึ้ง
63073019043 นายณัฐพนธ� ทองถึก
63073019044 นางสาวรุ�งทิวา พิมโสดา
63073019045 นางสาวกุลธิดา ฉายมุกดา
63073019046 นางสาวจิราวรรณ เที่ยงคาม
63073019047 นางสาวกฤติญาภรณ� กลิ่นเลิศ
63073019048 นายสุทธพงศ� นิภารัตน�
63073019049 นางสาวลักษมณ บัวเกิด
63073019050 นางสาวปวีณา อิ่มสะบาย

หน)า 635 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073019051 นางสาวเบญจมาภรณ� ทวี
63073019052 นายยุทธชัย บุบผานนท�
63073019053 นางสาวลลิตา ฉิมไพบูลย�
63073019054 นางสาวพรนิภา เหลืองศิริ
63073019055 นางสาวทัดดาว อายุยง
63073019056 นางสาวสุภาวดี เหลาอยู�
63073019057 นายอภิวัฒน� ทิวคู�
63073019058 นางสาววิราภรณ� ปุนหาวงค�
63073019059 นางสาวกฤตยา กิจกาญจน�
63073019060 นางสาวปานวาด ตันติวัฒน�
63073019061 นางสาวอารียา ม่ันใจ
63073019062 นางสาวศุภลักษณ� ทองมา
63073019063 นายอาคม ประโพธ์ิทัง
63073019064 นางสาวประไพพร วงศ�แก)ว
63073019065 นางสาวเกษณี สุขวิวัฒน�
63073019066 นางซญานิศ มีทับทิม
63073019067 นางสาวอติกานต� มูลเค)า
63073019068 นางสาวจรรยวรรธน� เมืองมาหล)า
63073019069 นางสาวประภัสสรา คัมภิรานนท�
63073019070 นางสาวอัญชลี คําภูธร
63073019071 นางสาวมินตา เพ�งพิศ
63073019072 นางสาวการะเกด เจือจาน
63073019073 ว�าที่ ร.ต.วรเพชร ชูศรี
63073019074 นางสาวพรทิพย� สุขเสง่ียม
63073019075 นางสาวนฤมล รุ�งเรืองวนาศรม
63073019076 นางสาวอารียา แก)วอวน
63073019077 นายวีรพงษ� นิลภูศรี
63073019078 นายวิเชียร ดีเรือนงาม
63073019079 นายบัญชา พรามจร
63073019080 นายสิทธิเจตน� ลี้ศิริวัฒนกุล

หน)า 636 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073019081 นางสาวน้ําตาล เครือวรรณ
63073019082 นายนิมิต พุกเจริญ
63073019083 นางสาวสุภารัตน� วุฒิปEญญาเลิศ
63073019084 นางมยุรา นฤมล
63073019085 นางสาวแพรวนภา จรวารี
63073019086 นายสิทธิโชค เเซ�เตียว
63073019087 นางสาวณัฏฐ�ชุดา สรรพนุเคราะห�
63073019088 นางสาวภัทรภร ธาราฉัตร�
63073019089 นางสาวอารยา แสนวันศรี
63073019090 นางสาววรางคณา ขิณาวงค�
63073019091 นางสาวจิตรกานต� น)อยเมืองคุณ
63073019092 นางสาววารีทิพย� บุญแก)ว
63073019093 นางสาวกุลิสรา วันดีศรี
63073019094 นางสาวพ ชร อร แก)วมีศรี
63073019095 นางสาววีรายา วิฬาร
63073019096 นางสาวสรินนา จันทร�รุ�งอุทัย
63073019097 นางสาวบุษกร เกาเกลี้ยง
63073019098 นางสาวปาลิตา พลพงษ�
63073019099 นายศุภกร พรหมจรรย�
63073019100 นายณัฐพล พุทธวงค�
63073019101 นางสาวฐิติมา เฉยพ�วง
63073019102 นางสาวเกวลินทร� บัวทองผุด
63073019103 นางสาวยมาภรณ� โพธ์ิแก)ว
63073019104 นางสาวอรทัย จันทะบาล
63073019105 นายชัชวาลย� สุขเปรม
63073019106 นางสาวพิมลทิพย� ส)มจันทร�
63073019107 นางสาวสิริพรรณ เซ่ียงว�อง
63073019108 นางสาวเบญจพร ด)วงเงิน
63073019109 นางสาวอุมาพร รัตนบัลลังก�
63073019110 นายอดิศักด์ิ แผ�นคํา

หน)า 637 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073019111 นายเกษมพล สาลีวัน
63073019112 นายรัฐภูมิ เลิศดี
63073019113 นางสาวพิมพ�วรีย� พงษ�สงวน
63073019114 นางสาวระพีพร ศรีจันทร�
63073019115 นางสาวประภาพร ทิพย�ภาพันธ�
63073019116 นางสาวพรรณรมณ ชูบัว
63073019117 นางสาวกฤษณา แม�นแก)ว
63073019118 นางสาวนวรัตน� หวังสุข
63073019119 นางสาวปวริศา สุทธิรักษ�
63073019120 นายภาณุวัตร พันธ�สิทธ์ิ
63073019121 นางสาวชลิตา บุญเกิด
63073019122 นางสาวกัญญารัตน� นามสว�าง
63073019123 นายศรายุธ ทีปกากร
63073019124 นายวุฒิชัย สุทธสน
63073019125 นางสาวพนิดา เขียววรรณ�
63073019126 นางสาวไพประภาภรณ� สร)อยจิต
63073019127 นางสาวสุวพัชร ศรีนางแย)ม
63073019128 นางสาวสิรินยา น)อยน้ําคํา
63073019129 นางสาวศิริพร หน�ายคอน
63073019130 นางสาวนุสรา ไทยกลาง
63073019131 นางสาวปาณิสรา โนRตศิริ
63073019132 นางสาวอุไรวรรณ มีชัย
63073019133 นายวิสัยทัศน� สิริปEญญาฌาน
63073019134 นางสาวพูลทรัพย� สิทธิชัย
63073019135 นางสาวดาราวดี ชื่นฤดี
63073019136 นายเมธี นันทะเสน
63073019137 นางสาวศิริพร คําโอด
63073019138 นางสาวธนัฐา จันทร�แดง
63073019139 นางสาวกิติยา หารธงชัย
63073019140 นางสาวชมพูนุช อินพูลวงษ�

หน)า 638 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073019141 นางสาวสมฤดี ชนะพงศ�
63073019142 นางสาวกชกร ค�าคาม
63073019143 นางสาวธีราพร ปล�อยมณี
63073019144 นางสาวญาณิศา ปุญสาร
63073019145 นางสาววธิยา อุปปGง
63073019146 นางสาวจรรยา มาสา
63073019147 นางสาวณัฐกฤตา วันเพ็ญ
63073019148 นางสาวอาภัสรา แจ)งหิรัญ
63073019149 นางสาวศิริวิภา ศรีไพรินทร�
63073019150 นายกฤตธกร โชติกรกุลชาติ
63073019151 นางสาวภิรมย�รัตน� ชูพันธ�
63073019152 นางสาวอุษา มาตรไตร
63073019153 นายกฤษดา ภักดีกลาง
63073019154 นางภัทรานิษฐ� รุ�งสาย
63073019155 นายพีระ สนั่นเครื่อง
63073019156 นางสาวสุวิมล ภูฆัง
63073019157 นายสุทธิพงษ� ศรีเมฆ
63073019158 นางสาวโยธกา จิตเย็น
63073019159 นางสาวกาญจนา ธรรมโชติ
63073019160 นายนนทวัช มาลัย
63073019161 นายวัชนันท� สมกอง
63073019162 นางสาวธิดารัตน� ดวงจํา
63073019163 นางภัทริยา เบญจมาตย�
63073019164 นางสาวธัญยฉัตร สิงห�โตทอง
63073019165 นายภคกร ถาวร
63073019166 นายตรีทัพ ไทยอารี
63073019167 นางสาวชนารดี สานทอง
63073019168 นางสาวสุนันทา ชานันโท
63073019169 นายทิวากร คําปEน
63073019170 นายสุทธิพัฒน� วิสุทธิสุรพูล

หน)า 639 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63073019171 นางสาวชนัญชิดา พ่ึงเจียม
63073019172 นางสาวกนกพรรณ ผอสูงเนิน
63073019173 นางสาวรัตติยากร เดชชัย
63073019174 นายนัทกิจ วารนิช
63073019175 นางสาวสุพิชชา อุทาทิพย�
63073019176 นางสาวกรวรรณ กังวลกิจ
63073019177 นายวัชริศ พลสอน
63073019178 นายสิทธิกร พงษ�เพ็ชร
63073019179 นางสาวอภิญญา ทาพรมมา
63073019180 นางสาวจิรัชญา หารโสภา
63073019181 นางสาวเบญจมาภรณ� ประสงค�สุข
63073019182 นางสาวอภิญญา โพธิ
63073019183 นางสาวปฏิมากร อุทัยพัฒน�U
63073019184 นางสาวพรนิภา แย)มเกษร
63073019185 นางสาวศิริวรรณ พันมณี
63073019186 นางสาวนพวรรณ สนิท
63073019187 นายนพนิรันดร� กุมทา
63073019188 นายดลวัฒน� คําสุริ
63073019189 นางสาวพรประภา สามารถ
63073019190 นางสาวธนาพร ยุวนบุณย�
63073019191 นายนรุตม�ชัย ตุลาภรณ�
63073019192 นางสาวชุติมณฑน� ศรีเปรยะ
63073019193 นายอิทธิพัฒน� เจริญผล
63073019194 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็ชรคุ)ม
63073019195 นางสาวแพรววรัตน� คําดี
63073019196 นายธนญชัย คอนงัน
63073019197 นางสาววทันยา เสวกานันท�
63073019198 นางสาวอรพิน ดีย่ิง
63073019199 นางสาวเสาวลักษณ� สระทองเทียน
63073019200 นางสาวจารุจินดา คําวิลานนท�

หน)า 640 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073019201 นางสาวอนุศรา บุญเทียน
63073019202 นางสาวศิริวิมล เจียมตน
63073019203 นางสาวกนกพิชญ� บั้งเงิน
63073019204 นางสาวอ)อมเดือน ศรีสอาด
63073019205 นายมงคล หาญกล)า
63073019206 นางสาวชฎาพร ธรรมจันทร�
63073019207 นางสาวอุทุมพร น)อยมี
63073019208 นางสาวนัทยา ม่ิงมงคล
63073019209 นางสาวนภัสสร ทองเปBOยม
63073019210 นางสาวกมลชนก ชัยปฏิวัติ
63073019211 นางสาวฐิตาภา บุญลา
63073019212 นายวันเฉลิม ว�องวิการณ�
63073019213 นางสาวศิริวรรณ ทบวัน
63073019214 นางสาวชุติกาญจน� กองหิรัญ
63073019215 นางสาวรุ�งรัตน� บานแย)ม
63073019216 นางสาววราภรณ� เกษแก)ว
63073019217 นางวาลิณี วิรุฬห�คุณากร
63073019218 นางสาวรัญชนา ใจคง
63073019219 นางสาวยุพา ดวงดี
63073019220 นายวีรวัฒน� บุญสาลี
63073019221 นายสุชาติ สายกระสุน
63073019222 นายณัฐดนัย สิงห�ชาดา
63073019223 นางสาววารินทร� ยศปEญญา
63073019224 นายบัญชา วรรณศักด์ิสกุล
63073019225 นายเจษฎา แจ�มศรี
63073019226 นางสาวภัทรดา ทองทิพย�
63073019227 นายอันดา เกาะม�วง
63073019228 นางสาวพัชรินทร� เสียงใส
63073019229 นางสาวดานุมาศ เเสงดารา
63073019230 นางสาวภิญญาพัชญ� โตปkอก

หน)า 641 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073019231 นางสาวธณัฐชา วิเศษสังข�
63073019232 ว�าที่ร)อยตรีไอลดา โหล�คํา
63073019233 นางสาวจุฑารัตน� ทองคํา
63073019234 นางสาวกนกวรรณ เคหะเจริญ
63073019235 นางสาวกัญจนพร เจริญสุข
63073019236 นางสาวศศิธร สีลาน้ําเที่ยง
63073019237 นางสาวชลธิชา ขันทับทิม
63073019238 นางสาวอรพิน จันทะพิมพ�
63073019239 นางสาวนิภาพรรณ โคตะการ
63073019240 นางสาวอัจฉรา ผาทอง
63073019241 นายอุกฤษณ� ไชยคงทอง
63073019242 นายอติเทพ ต.วิเชียร
63073019243 นางสาวทิภารัตน� ธนดี
63073019244 นางสาวสุจิตรา บัวคลี่
63073019245 นางสาวพิมพกานต� การบรรจง
63073019246 นางสาวฑิฆัมพร เหลืองอ�อน
63073019247 ว�าที่ ร.ต.หญิงอริยา ปานม่ังค่ัง
63073019248 นายณัฐวุฒิ ทะสุยะ
63073019249 นางสาววาริศรา ชูเชิด
63073019250 นายอนุชนาจ สีโท
63073019251 นางสาวนภาจริน พลขยัน
63073019252 นางสาวพัชรีพร เนือยทอง
63073019253 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฉิมศิริ
63073019254 นายฉลอม ม่ันคง
63073019255 นางสาวยศวดี ดํารงเจริญ
63073019256 นางสาวเยาวลักษณ� ไชยพร
63073019257 นางสาวกัลญา ม่ิงศุภกุล
63073019258 นางสาวนริศรา อุ�นประเสริฐสุข
63073019259 นายณัฐชา วงษ�สุริยา
63073019260 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสรินทร� พานใหญ�

หน)า 642 จาก 885               
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63073019261 นางสาวศิลปPศุภา กันนิ่ม
63073019262 นางสาวสมลักษณ� มูลตรีประถม
63073019263 นายอนุชา เล็กประยูร
63073019264 นางสาวณพิชญา สุขแปCน
63073019265 นางสาวกาญจนา นารินทร�
63073019266 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรศรี
63073019267 นางสาวอารียา อะโนวะนา
63073019268 นางสาวธิติยา ทวีคูณ
63073019269 นางสาวพรนภา คําล)วน
63073019270 นางสาวนัฐวัลย� เกตุแก)ว
63073019271 นางสาวกรรณิกา เกตุเนียม
63073019272 นางสาวสิรินาถ เพ่ิมพูลกิจ
63073019273 นางสาวสายสวาท เพ็งแจ�ม
63073019274 นายธเนศ ฟEUกเหลือง
63073019275 นางสาวสุพรรณี ถอนทอง
63073019276 นางสาวพรปวีณ� พิชญ�ภูมิสกุล
63073019277 นางสาวกุลวดี พิมล
63073019278 นางสาววัชรีญา ยุทธวิชัย
63073019279 นางสาวดวงพร สิงห�นา
63073019280 นางสาวปEทมา เปfงแก)ว
63073019281 นายกิตติธัช ทันช�อ
63073019282 นายณัฐิวุฒิ รัตนเหม
63073019283 นางสาวปGยะรัตน� ศรีสมุทร�
63073019284 นายบรภาค บริบูรณ�
63073019285 นางสาวธัญลักษณ� พรชัยทวีโชค
63073019286 นางสาวธีราพร เกตุสม
63073019287 นางสาวนันทิยา สีอั่ง
63073019288 นางสาวปEญจมาศ ทองหยู
63073019289 นางสาวนิศาชล บุญเพ็ชร�
63073019290 นางสาวนงลักษณ� เรืองศรี

หน)า 643 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019291 นายกฤษณธร สุขช�วย
63073019292 นางสาวมัทนา หมุนวงศ�
63073019293 นางสาวนนท�ธิชา ใจดี
63073019294 นายวสันต� ยิสารคุณ
63073019295 นางสาวพรชิตา เนตรบรรจง
63073019296 นางสาวสุชานันท� สังข�สุวรรณ
63073019297 นายสัณหณัฐ กeองอินตา
63073019298 นางสาวสุภารัตน� ศักดี
63073019299 นางสาวกนกอร ปSอซ่ิว
63073019300 นายชัยวัฒน� สําลี
63073019301 นางสาวนุชราภรณ� สีหะดม
63073019302 นางสาวนิธิศา เอี้ยงกุญชร
63073019303 นายสราวุธ วิบุลศิลปP
63073019304 นายทวีชัย วงษ�ทอง
63073019305 นายพีระภัทร มะลิแดง
63073019306 นางสาวศศิกานต� รักกะสิวิทย�
63073019307 นางสาววราภรณ� ธนวิทย�สมบัติ
63073019308 นายอภิชาติ เฉ่ือยประโคน
63073019309 นางสาวบรรณพร จงเปรมกิจไพศาล
63073019310 นางสาวณฐมน จิตรประสาร
63073019311 นายพรกฤษณะ สุขสําราญ
63073019312 นางสาวชนากานต� คีรีแลง
63073019313 นางสาววรารัตน� หันจรัส
63073019314 นางสาวฐิติพร พงษ�เจริญ
63073019315 นางสาวธิติมา ซ�อนกลิ่น
63073019316 นางสาวเนตรนภา แก)วระบุตร
63073019317 นางสาวศิริพร สระมูล
63073019318 นางสาวศศิร�กรณ� จรัสคณาวุฒิ
63073019319 นางสาวนัฐมล คดสุวรรณ
63073019320 นายเกริกฤทธ์ิ บรรดาศักด์ิ

หน)า 644 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019321 นางสาวมัลลิกา หอมจันทร�
63073019322 นางสาวศรีอาภรณ� สถริเมือง
63073019323 ส.ต.อ.ชัยวัฒน� สังข�นิ่ม
63073019324 นางสาวธัญชนก ทัศมาลา
63073019325 นางสาวดรุณี จันทร�ตRะริมปGง
63073019326 นายชวดล เกาะสูงเนิน
63073019327 นางสาวยุภา พันธ�สุภา
63073019328 นางสาววิมลวรรณ จันทร�เพ็ญ
63073019329 นายพงษ�ธวัช ปEนฟู
63073019330 นางสาวดาหวัน สกุณาพันธ�
63073019331 นางสาวพิชญา เอ็นดูราษฎร�
63073019332 นางสาวรัชนก จันทร�ขาว
63073019333 นายสุรสิทธ์ิ สว�างภพ
63073019334 นางสาวกรรณิกา สิงห�เทียน
63073019335 นายสหรัฐ สาลีทํา
63073019336 นายคณิต บุญกฤษ�
63073019337 นางสาวสุนทรี จิตร�มาต
63073019338 นายปฤษดา เหล�าวาณิชย�
63073019339 นางสาวกานต�สิรี ปEญญาริกานนท�
63073019340 นางสาวอมรรัตน� ชมภูนุช
63073019341 นางสาวกีรติกานต� กล)าหาญ
63073019342 นายอนุชาติ คําศรี
63073019343 นางสาวอรณัฐ เกิดโชค
63073019344 นางสาวฐิติมา แสนกล)า
63073019345 นางสาวพัชรี สีกุล
63073019346 นางสาวกนกวรรณ ทองเอี่ยม
63073019347 นางสาวทิพยาภรณ� กําลังเหลือ
63073019348 นางสาวภัททิยา หาญสมัคร
63073019349 นางสาววรรณวิมล สายสมร
63073019350 นางสาวมัณทิชา ฐิติวร

หน)า 645 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019351 นางสาวพรพรรณ หาญณรงค�
63073019352 นางสาวนราพร ธรรมบํารุง
63073019353 นางสาวพรศิริ วงศ�สุรรณ
63073019354 นายปวเรศ กอนแก)ว
63073019355 นางสาวสวรรยา เซียวประเสริฐ
63073019356 นางสาวจิตราพร ด�านกระโทก
63073019357 นางสาววริศนันท� โอตตัปปะวงศ�
63073019358 นางสาวสุชนา วงศ�ลังกา
63073019359 นายปวัน ภู�อุ�น
63073019360 นางสาวชุลีพร ต�ายจันทร�
63073019361 นางสาวรัตนาวดี แซ�เล)า
63073019362 นางสาวพรรณวดี พรอินทร�
63073019363 นายคติชาติ ทองบัว
63073019364 นายวงศธร สิงห�ทองหลาง
63073019365 นายปวิช เมธศุภสิน
63073019366 นายไพฑูรย� พุ�มแสน
63073019367 นายศุภกิตต์ิ เกียรติก)องคีรี
63073019368 นางสาวกมลวรรณ รอดเมือง
63073019369 นางสาวจิราพัชร หงส�ทองสกุล
63073019370 นายบัณฑิต บุตรชัยพงษ�
63073019371 นายธนภัทร สมานจิต
63073019372 นายกิติพงษ� คนาวนิค
63073019373 นายรัตนวงศ� ปะกังพลัง
63073019374 นางสาวนันธิดา ผลจันทร�
63073019375 นางสาวสุปราณี จันทรศรี
63073019376 นางสาวชลันดา แซ�โซว
63073019377 นางสาวธนพร ระจิตดํารงค�
63073019378 นางสาวสุธิดา ประชุม
63073019379 นางสาวพัชริดา โยไทยเคลื่อน
63073019380 ว�าที่ ร.ต.ชนัยชนม� ผิวขัวเรียง

หน)า 646 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019381 นางสาวกัณฐาภรณ� มีจ่ัน
63073019382 นางสาววราภรณ� ตรีวงษ�
63073019383 นางสาวลักษิกา ทองศรีรักษ�
63073019384 นางสาววรวรรณ พิมพา
63073019385 นางสาวนิชนันท� จันตRะคาด
63073019386 นางสาวสุภาพร สุขเกษม
63073019387 นางสาวณัฐธิดา ประจวบบุญ
63073019388 นางสาวเฟdOองฟCา นาขันดี
63073019389 นางสาวณัฐธิดา กิตติมไหศวรรย�
63073019390 นางสาวศศิมา ศรีหริ่ง
63073019391 นางสาวนิตยา เท)าไม)สน
63073019392 นางสาวปGยะธิดา ดินประโคน
63073019393 นางสาวณัฐกานต� เข็มพันธ�
63073019394 นายพิสิฐชัย เตโชทินกร
63073019395 นางสาวชัญญาณิน พรรณนา
63073019396 นางสาวประวิชนี สัมฤทธ์ิผล
63073019397 นางสาวกมลชนก อิ่มเสถียร
63073019398 นายพัชรพงษ� รุ�งเรือง
63073019399 นางสาวอังสุมารินทร� พืชเพ้ียน
63073019400 นางสาวพรกมล กาเดร�
63073019401 นายวุฒินันท� ชาชมราษฏร�
63073019402 นายธนกฤต วรปภรณ�ชัย
63073019403 นางสาวขวัญ นภา ปวงฟู
63073019404 นางสาวอาภัสสร ชอบรส
63073019405 นางสาวญาณิกา ปานชาติ
63073019406 นายเมทนี สุดยอด
63073019407 นางสาวจริยา สิงประเสริฐ
63073019408 นายอนันตชัย หรั่งมะเริง
63073019409 นางสาวปราณี โพธ์ิอ�อน
63073019410 นายธนพร อัครวงค�

หน)า 647 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019411 นางสาวกัญญารัตน� เมืองฤทธ์ิ
63073019412 นายวงศธร คําแขก
63073019413 นางสาวณิชาดา แก�นศิลา
63073019414 นายกรเกษม ม่ิงสกุล
63073019415 นางสาวกมลทิพย� คํามาตRะ
63073019416 นางสาวศิริพร บริบูรณ�พันธ�
63073019417 นางสาวสุดารัตน� คุ)มพาล
63073019418 นางสาวนริศรา เจริญขํา
63073019419 นายสุริยา สงนอก
63073019420 นางสาวเจนจิรา สําราญดี
63073019421 นางสาวดุจฤดี ศรีใส
63073019422 นางสาวธิดาวรรณ วงษ�มา
63073019423 นางสาวจริยาภรณ� ศรีสมบูรณ�
63073019424 นางสาววาณิช นิ่มเผือก
63073019425 นายยุทธพงศ� บุญสุข
63073019426 นายชัชรินทร� สินสร)าง
63073019427 นางสาวอภิญญา อระไชย
63073019428 นางสาวอณัญญา ศิริโชติ
63073019429 นางสาวกมลพรรณ สิงห�สงบ
63073019430 นางสาวมัญชรี จันทร�แจ�มศรี
63073019431 นางสาวจิราเจต สุขแสง
63073019432 นางสาวภัชรีพร แก)วปวงคํา
63073019433 นายนพรัตน� สโมสร
63073019434 นายวรวุทธ แก)วปรุง
63073019435 ส.ต.ท.เกรียงไกร สายเจริญ
63073019436 นางสาวสุภาภรณ� ใจเส็น
63073019437 นางสาวพิจิตรา ใจม่ัน
63073019438 นางสาวปริณดา หาญโยธี
63073019439 นางสาวอ)อมเดือน เขม)นกิจ
63073019440 นายณัฐดนัย ม่ันมี

หน)า 648 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019441 นางสาวสุจิตตรา สุกขันต�
63073019442 นางสาวจันทร�เพ็ญ แซ�ฟู
63073019443 นางสาวณัฐนิชา เบ็นหะซัน
63073019444 นายณัฐฉณ ฟูเต็มวงศ�
63073019445 นายเนติพงษ� ทองสุข
63073019446 นางสาวนัจนันท� กลางมณี
63073019447 นางสาวมณฑน�ชิสา สุขรุ�ง
63073019448 นายนพรัตน� วงศ�สุวรรณ
63073019449 นายคเณศ พิชญนิรันด�
63073019450 นายวุฒิกร จันทร�งาม
63073019451 นางสาวมาลัย ซุยชม
63073019452 นางสาวยุพเรศ บุญมาก
63073019453 นางสาวซูฮัยลา สะมะแอ
63073019454 นางสาวสุนิสา ตะกรุดแก)ว
63073019455 นางสาวญาณิศา เตชะมาก 
63073019456 นางสาวสุภาพรรณ กิตติโกสินท�
63073019457 นางสาวนลิศรา เกตุทองหลาง
63073019458 นางสาววนิดา ไชยงาม
63073019459 นายกนิษฐ� ขวัญเมือง
63073019460 นางสาวรุ�งทิวา ย่ังยืน
63073019461 นางสาวขวัญสกุล จุลเสวก
63073019462 นางสาวชนิตย�ตา ธารเนตร
63073019463 นายอดุลย� เข็มรัตน�
63073019464 นางสาวฌลากานต� พรหมแทนสุด
63073019465 นายราเชน ทวนประเสริฐ
63073019466 นายณัฐกิตต� อนันทสุข
63073019467 นางสาวพีรนุช ศรีประย�า
63073019468 นางสาวสุนันทา ปCอมประยูร
63073019469 นางสาวชฎาพร บุญงามวงศ�
63073019470 นางสาวฐิติวรดา สมศรี

หน)า 649 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019471 นางสาวจิราภรณ� วรรณภากร
63073019472 นายกฤษฏ� เหลืองตระกูลรุ�ง
63073019473 นางสาวจิราพัชร กาญจนเกตุ
63073019474 นางสาวณัฐวดี นิธิวรสวัสด์ิ
63073019475 นางสาวเรณุมาศ แสนประเสริฐ
63073019476 นางสาวนิตยา ไชยคีนี
63073019477 นางสาวชนัฎนันท� ไทยกรณ�
63073019478 นางสาวเกศกนก ไชยชนะ
63073019479 นางสาวภัททิยา ม)าเมือง
63073019480 นางสาวศิวิลัย วัฒโฑ
63073019481 นางสาวปวีณา กุณารบ
63073019482 นางสาววารุณี มาหม่ืนไวย
63073019483 นางสาวสุดาฤดี สนิทจันทร�
63073019484 นางสาวศลิษา แซ�เจีย
63073019485 นางสาววรรณชนก พุ�มสุวรรณ�
63073019486 นายพสธร มิตรธรรมศิริ
63073019487 นางสาวสุธินันท� พรมศรี
63073019488 นางสาวสุชน เทศสวัสด์ิ
63073019489 นางสาวชลิตา ปCอมภา
63073019490 นางสาวอิงธุอร อ)นบุ�งค)า
63073019491 นางสาววนันต�ภัทร สุรัส
63073019492 นางสาวพีราภา บุญจูง
63073019493 นางสาวสุปราณี คุมคณะ
63073019494 นางสาววรัญญา คําสุข
63073019495 นางสาวสุดารัตน� รักโคตร
63073019496 นางสาวพิชญ�สินี ทิดละ
63073019497 นายวัชรพันธ� เพชรเรือง
63073019498 นางสาวดลกมล สงวนทรัพย�
63073019499 นางสาวเจนจิรา มะลิลา
63073019500 นางสาวจิรัฏฐ� ศรีกลัด

หน)า 650 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019501 นางสาวทัดดาว งาสิทธ์ิ
63073019502 นายกฤษณะ โคตรสมบัติ
63073019503 นางสาวจรรยาพร อังคะนาวิน
63073019504 นายปริญญา สมานหมู�
63073019505 นายชิษณุชา ไชยพานิชย�
63073019506 นางสาวพนิดา พวงเงิน
63073019507 นางสาวปานชนก เลี่ยมขาว
63073019508 นายพงษ�สิทธ์ิ กะเรียนทอง
63073019509 นางสาวภัทรา ประดิษฐาน
63073019510 นางสาวณุชณดา แก)วเนตร
63073019511 นางสาวณัฐมล อ�อนภูธร
63073019512 นางสาวรุ�งอรุณ เชี่ยวชาญ
63073019513 นายธนา สุทธิประภา
63073019514 นางสาวสุพัตรา อ�วยกระโทก
63073019515 นายเทวัญ ลาดบาศรี
63073019516 นายสหรัฐ ขวัญใจ
63073019517 นางสาวอรอมล วงศารัตนศิลปP
63073019518 นางสาวเสาวนันท� จันทร�ทอง
63073019519 นางสาวอลิสรา ภักดีวงษ�
63073019520 นางสาวพรสวรรค� ถันทอง
63073019521 นางสาวจิรารัตน� คล�องดี
63073019522 นางสาวกมลลักษณ� สระแก)ว
63073019523 นางสาวปนัดดา บัวศรี
63073019524 นางสาวสิริรัชนี กาเดร�
63073019525 นายธีรศักด์ิ นิลอุบล
63073019526 นางสาวถวนันท� ถ่ินจําลอง
63073019527 นางสาวกชามาส เทียนสว�าง
63073019528 นางสาวอมรรัตน� จิตราวุธ
63073019529 นางสาวเปรมจิตร กรตุ)ม
63073019530 นายพีรเดช แดงตนุ

หน)า 651 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019531 นางสาวหนึ่งนารี มะณี
63073019532 นายธนิสสร ดุมกูล
63073019533 นายยสินทร เอื้อพิพัฒน�
63073019534 นางสาวสุภัสสร ก่ิงมะทา
63073019535 นางสาวกฤติญา มหาวงค�
63073019536 นายณพนธ� ถมกระจ�าง
63073019537 นางสาวอังคณา จันลับ
63073019538 นายณัฐพงศ� เลาหะเพ็ญแสง
63073019539 นางสาวศิริลักษณ� อาจต)น
63073019540 นายเสฎฐวุฒิ ธนทวี
63073019541 นายนิติพงษ� เขียวมา
63073019542 นางสาวศิริพร โพธ์ิสาน
63073019543 นางสาวหทัยชนก ทองสุวิมล
63073019544 นางสาวประภาพรรณ โผดนอก
63073019545 นางสาวเกตศิณีย� หงษทอง
63073019546 นายวงศกร เกตุหนองพ)อ
63073019547 นายนพพร การณ�ดี
63073019548 นางสาวสุดารัตน� เรืองชาญ
63073019549 นางสาววารุณี น)อยน้ําคํา
63073019550 นางสาวทิพย�ธาธาร เท)าหลาน
63073019551 นายพชรมงคล เกิดคล)าย
63073019552 นางสาวศรัญญา เจริญราช
63073019553 นางสาวสกุณา มณีโสม
63073019554 นางสาวจริยพร สนิทขํา
63073019555 นางสาววีรยา จันทมิตร
63073019556 นายศุภวิทย� พรวุฒิกูล
63073019557 นางสาวศดานันท� จุ)ยจู�เอี้ยม
63073019558 นายฐัชชัย สุขนาน
63073019559 นางสาวกัญญาพัชร จุลละนันทน�
63073019560 นายวัชรกิติ จ�าแก)ว

หน)า 652 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019561 นางสาวเกษรารัตน� มาชัยวงค�
63073019562 นายธิติพัทธ� ติระยะพานิชกุล
63073019563 นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
63073019564 นายปฏิภาณ ดาวเรือง
63073019565 นางสาวณัฐริกา กล)วยไม)เจริญ
63073019566 นางสาวดวงพร เจริญบํารุง
63073019567 นางสาวเพ็ญยุพา รัตนะ
63073019568 นางสาวเนตรชนก เข็มนาค
63073019569 นางสาวณัฏฐิกา วงศ� คช 
63073019570 นายภาณุทัต อิสและ
63073019571 นายประเทศ ปEนคํา
63073019572 นายศักด์ิชัย ชื่นตา
63073019573 นางสาวฝนทิพย� ไมตรีจิตต�
63073019574 นายสุชัจจ� วรรณรัตน�
63073019575 นางสาวอรยา เมธาวีบริรักษ�
63073019576 นางสาวนุสรา เวชเดช
63073019577 นางสาวกรรณิการ� วงษา
63073019578 นางสาวกัลยาณี รัตนโชติ
63073019579 นางสาวสุภาพร ขอสุข
63073019580 นางสาวกัญญารัตน� สุขเขียวอ�อน
63073019581 นางสาววีร�สุดา ชัยยะ
63073019582 นายวรวุฒิ แสงอ�อน
63073019583 นางสาวศุจินธร อ�อนดี
63073019584 นางสาวปGยวรรณ แก)ววิไล
63073019585 นางสาวกฤติมา จงรัก
63073019586 นายปEณณวิชญ� ทวีพรกุล
63073019587 นางสาวจุฑามาศ จอมหงษ�
63073019588 นางสาวศิริลักษณ� ขันเงิน
63073019589 นางสาวธันวรัตน� กลีบรัง
63073019590 นางสาวภัทรศยา คําจันทร�

หน)า 653 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019591 นางวรัตน�ชนัญญ� สุระชลภูมิ
63073019592 นายทินกร ศรีทองคํา
63073019593 นายอนรรฆ สาเจริญ
63073019594 นางสาวภัทราพร สามิภักด์ิ
63073019595 นางสาวอัมภิกา ชราชิต
63073019596 นางสาวทิพวรรณ รักตน
63073019597 นางสาวจุฬาลักษณ� จดชัย
63073019598 นางสาวเกวลิน เกตุแก)ว
63073019599 นางสาวนุสรา ปล)องทอง
63073019600 นางสาวธารารัตน� บุญส�ง
63073019601 นางสาวพิชญาภา อ�วมสี
63073019602 นายชลที ศรีทองสุข
63073019603 นางสาวอฑิติยา จันทร�เจริญ
63073019604 นางสาวเทวิกา ศรีทอง
63073019605 นายกวีวัชร� คุรุวนาภรณ�
63073019606 นางสาวอุษณี เสมอวงษ�
63073019607 นางสาวพพัชริดา ทองดี
63073019608 นางสาวกนกวรรณ จิตต�ประเสริฐ
63073019609 นางสาวมนัสชนก ดีชื่น
63073019610 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเศษ
63073019611 นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ
63073019612 นายอนุศาสน� วงค�แก)ว
63073019613 นางสาวนริศรา ผ�องสวัสด์ิ
63073019614 นางสาวนุชนารถ ภูยางตูม
63073019615 นางสาวสายขิม บุตยาพงษ�
63073019616 นางสาวทัณฑิกา ทริดสังข�
63073019617 นางสาวจิรายุ มุ�งมา
63073019618 นางสาวอามีเรRาะ เจRะนRะ
63073019619 นางสาวมยุรา ยารัตน�แสง
63073019620 นางสาวพัชรินทร� เหลาบัว

หน)า 654 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019621 นางสาวสุมิตรา โจทย�พิมาย
63073019622 นางสาวมนัสยา ศรีคํา
63073019623 นางสาวเปรมฤทัย บุญเจริญ
63073019624 นายนนทวัฒน� ด)วงโต
63073019625 นางสาวเจนจิรา ครุฑสิงห�
63073019626 นางสาวอริสรา ไชยวงค�
63073019627 นางสาวอติพร ล้ําเลิศ
63073019628 นางสาวอุทัยทิพย� มาตวังแสง
63073019629 นางสาวปGยะธิดา เพ�งพิศ
63073019630 นายเอกศิษฏ� อนันต�กานต�รุจา
63073019631 นางสาวระพีพรรณ จํานงค�เวช
63073019632 นางสาวรังสิมา นาเมืองรักษ�
63073019633 นางสาวกมลทิพย� สุขคํา
63073019634 นางสาวมณฑิตา กตกุลไพศาล
63073019635 นางสาวชมพูนุท นะตะ
63073019636 นายจาตุรนต� เรืองณรงค�
63073019637 นางสาวเพียงตะวัน สามารถ
63073019638 นางสาววราภรณ� จันทร�ทอง
63073019639 นางสาวจุฑามาศ สาครจันทร�
63073019640 นางสาวสุจิตรา แก)วพูน
63073019641 นางสาวสุทธิดา ศรีคัทนา
63073019642 นายรุ�งโรจน� ใจดี
63073019643 นางสาวหนึ่งฤทัย ครุฑคาบแก)ว
63073019644 นายวชิรวิทย� รักษ�ยศ
63073019645 นางสาวศศิธร จูเปBย
63073019646 นายกฤษณะ สุวรรณ�
63073019647 นางสาวกชกร ทาเงิน
63073019648 นางสาวสมฤทัย แสนสุข
63073019649 นางสาววรางคนา สุนทรวงศ�
63073019650 นางสาวศุภนุช ทองสุ

หน)า 655 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019651 นายนัฐพล ยอดเมิน
63073019652 นางสาวธัญญารัตน� พรพงศ�ธานนท�
63073019653 นายวรัญXู แจ)งจิตร
63073019654 นางสาวคฑาทิพย� ปCอมสุวรรณ
63073019655 นางสาวราณี ถาวรย่ิง
63073019656 นายวีระ สร)อยสุวรรณ�
63073019657 นางสาวนิตยา คําปวน
63073019658 นางสาวสุดาพร เสวะนา
63073019659 นายศรัณญ� เชื้อสนิท
63073019660 นางสาวกรรณิการ� วัณโน
63073019661 นางสาวศิริประภัสร� มินทมอน
63073019662 นางสาวแสนรัก กาบกลาง
63073019663 นายภัทรพงศ� สืบเพ็ง
63073019664 นางสาวจินตนา หว�านพืช
63073019665 นางสาวรัชนก อ่ําวิถี
63073019666 นายภานุชิต ยตะโคตร
63073019667 นางสาวพัชราภรณ� ธนธีรพร
63073019668 นายกษฏาพา คํามี
63073019669 นางสาวคันธรส ยาอุด
63073019670 นางสาวดาราวรรณ เพียงเกต
63073019671 นางสาวเฉลิมพร จินโรจน�
63073019672 นางสาววันวิสาข� บุตรแสน
63073019673 นางสาวสุดารัตน� กางกรณ�
63073019674 นางสาวบุษบา หลวงสนาม
63073019675 นายอินทัช ทองสีจัด
63073019676 นางสาวขนิษฐา พ�วงสาย
63073019677 นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย�
63073019678 นางสาวสุภาวดี สิงห�ลี
63073019679 นางสาวปภาวรินทร� ช�างสูงเนิน
63073019680 นางสาวสุภิญญา ลิ้มเจริญ

หน)า 656 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019681 นางสาวรินรดา ตุงคะโกมุท
63073019682 นายศิวัช จิตต�อัมพร
63073019683 นางสาวลลิตา ภาคแก)ว
63073019684 นายชิษณุพงศ� สมาจักร�
63073019685 นางสาวกัญธีรา เสนพลกรัง
63073019686 นางสาวบุษกร วรพงษ�
63073019687 นายเสฎฐวุฒิ อยู�ดี
63073019688 นายชาญวิทย� บุญชัยมาต
63073019689 นางสาวสุภาพร ปากวิเศษ
63073019690 นางสาวณิชากร ทองอยู�
63073019691 นายศักด์ิดินา ตรีชัยศรี
63073019692 นางสาวยุวเรศ จันทํา
63073019693 นางสาววรารัตน� เชษฐานันท�
63073019694 นายมงคล พุดละ
63073019695 นางสาวศิริอร โชคบํารุง
63073019696 นางสาวนัทธมน พรหมศิริเดช
63073019697 นายรัฐวิชญ� พันธุพิทักษ�
63073019698 นางสาวเพ็ญผกา อินถึก
63073019699 นางสาวอภิสรา ต๊ันวิเศษ
63073019700 นางสาวน้ําฝน เอี่ยมสูงเนิน
63073019701 นางสาวมะปราง นกเทศ
63073019702 นางสาวธนพร ศิริปรีชารัตน�
63073019703 นางสาวสูวายบะห� แวนะไล
63073019704 นางสาวพัฒน�ธีรา พลีน)อย
63073019705 นางสาวแสงระวี เกตุเกล)า
63073019706 นางสาวสุดารัชต มากเงิน
63073019707 นายพีระวัส แดงปSา
63073019708 นางสุวภัทร พุทธานนท�
63073019709 นางสาวธนพร เพียงเกษ
63073019710 นางสาวนภัทร� นิยันตัง

หน)า 657 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019711 นางสาวจันทรา มัทยา
63073019712 นายณัชพล โถน)อย
63073019713 นางสุนันทรา บุญเจริญ
63073019714 นางสาวกันย�สินี เสาะสมบูรณ�
63073019715 นางสาวสุปราณี เปรื่องการ
63073019716 นางสาวอรนุช แสงเลิศ
63073019717 นางสาวเกศินี ไชยเชษฐ�
63073019718 นางสาวนนทกร อังกุรกวิน
63073019719 นายพัชรพล ภู�ย)อย
63073019720 นางสาวสิริรัตน� ก่ิงจําปา
63073019721 นางสาวกนกวรรณ ศรีลาชัย
63073019722 นางสาววิราพร อุ)มพิมมาย
63073019723 นางสาวอภิตา ลันดา
63073019724 นางสาวสุธาทิพย� พลายงาม
63073019725 นางสาวเกษราภรณ� สุธาตุ
63073019726 นางสาววัชรีภรณ� เบียดชัยภูมิ
63073019727 นางสาวกนกวรรณ วงปลอด
63073019728 นางสาวสมัญญา คงเนตร
63073019729 นางสาวกนกวรรณ วรชินา
63073019730 นางสาวภัทรวดี รัตนรังษี
63073019731 นางสาววราพรรณ มีสี
63073019732 นายอนุพล วิริยะกุล
63073019733 นางสาวชลธิราภรณ� สุขโข
63073019734 นางสาวสุธิดา ขุลีหวาย
63073019735 นางสาวศิรประภา แสงมณี
63073019736 นางสาวพาฝEน ภักสรสิทธ์ิ
63073019737 นายณัฐพล เจริญพันธ�
63073019738 นางสาวปนิดา ล)านพลแสน
63073019739 นายคชภพ สตารัตน�
63073019740 นายศิริวัฒน� กาบมณี

หน)า 658 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019741 นางสาวกชกร นพวงษ�
63073019742 นายประดิษฐ� ชนะพจน�
63073019743 นางสาวเกศรินทร� โพธินาม
63073019744 นายกีรติ กลมกล�อม
63073019745 นางสาวดวงแก)ว เจริญย่ิง
63073019746 นางสาวธัญญพัทธ� แรงกสิวิทย�
63073019747 นายศักด์ิดิธัช มีแสง
63073019748 นายณัฐศักด์ิ แสนใจยา
63073019749 นางสาวธันยพร ตระหนักวิเศษกุล
63073019750 นางสาวปริศมณฑ� นาทอง
63073019751 นางสาวอิสรีย� เอี้ยวกฤตยากร
63073019752 นายพงศธร ขันอาษา
63073019753 นายณัฐวุฒิ จันทร�คํา
63073019754 นางสาวกัลยา สังเหฬา
63073019755 นางสาวสุทธิสา วงค�ไชยยา
63073019756 นางสาวนิจชา เสาวรส
63073019757 นางนิภาพร หวังดี
63073019758 นางสาววรินทร แซ�กัง
63073019759 นางสาวธันย�ชนก แซ�ลี้
63073019760 นางสาววันวิษา พลศรี
63073019761 นางสาวกุลธิดา แสงคล)าย
63073019762 นางสาวศุภธิดา เสนสนาม
63073019763 นายโฆษิต ประสาทชัย
63073019764 นางสาวสภาวี จงก�อฤกษ�
63073019765 นางสาวสิริกาญจน� สีน)อย
63073019766 นายชยาวรรธ รวีวงศ�อโนทัย
63073019767 นายกิตติพงษ� สุขเลิศ
63073019768 นางสาวปGยนันต� พิมพ�หาร
63073019769 นางสาวเสาวลักษณ� สงสีสุข
63073019770 นางสาวชยาภรณ� มะลิซ)อน

หน)า 659 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019771 นายวุฒิชล พิพิธภัณฑ�
63073019772 นางสาวตติยาพร อรัญวงศ�
63073019773 นางสาวณฐมน อนันต�
63073019774 นางสาวมุกดา ธัญญานนท�
63073019775 นางสาวคณิศร ประมวล
63073019776 นางสาวจิรวดี ตุลารัตนพงษ�
63073019777 นางสาวปฏิมาพร ไฝSจิตร
63073019778 นางสาวภาลิณี ศรีรักษา
63073019779 นายวุฒิชัย สายทับทิม
63073019780 นางสาวอารยา กันทะเสน
63073019781 นางสาววิภารัตน� วิทูธีรศานต�
63073019782 นางสาวฤทัย เงินพุ�ม
63073019783 นายนัฐพล โตRะพ�อ
63073019784 นายวิธวัช หาญอาษา
63073019785 นางสาวสุพรรษา ทองกัณหา
63073019786 นางสาวสุพัตรา คงเนาวรัตน�
63073019787 นายอานนท� เกาศล
63073019788 นางสาวจันจิรา มะยุโรวาท
63073019789 นางสาวพัชรี ฟองแก)ว
63073019790 นางสาวนิภาพร เรืองไทย
63073019791 นางสาวกุลธิดา อัมพานนท�
63073019792 นายพศวัต รุ�งเรือง
63073019793 นายสุวัชชัย พิทักษ�ตันสกุล
63073019794 นางสาวกิตติกา เฉวียง
63073019795 นางสาวสุพนิตย� ทวีสุขโสภา
63073019796 นายอาณัฐ� สนธิ
63073019797 นางสาวเพ็ญประภา ชาคําไฮ
63073019798 นางสาวเบญจวรรณ ติกขะนา
63073019799 นางสาวน้ําฝน ปEญญาศรี
63073019800 นายอินทัช อยู�เมฆะ

หน)า 660 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019801 นางสาวสุชัญญารัตน� อันวิมล
63073019802 นางสาวบุญยานุช บุตรแดงน)อย
63073019803 นางสาวชิดชนก เมฆประมวล
63073019804 นายณัฐติพล กําเนิดสินธ�U
63073019805 นางสาวกาญจนา เดชครอบ
63073019806 นางสาวอัจชนา พาทอง
63073019807 นางสาววรวาณี อินทรพรหม
63073019808 นางสาววิมลวรรณ เกตุหนองพ)อ
63073019809 นางสาวชญาน�นันท� วงษ�วิเศษสรวุฒิ
63073019810 นายวณัฐพล ตุ�นแก)ว
63073019811 นางสาวณัจฉรียา อยู�นุช
63073019812 นางสาวธนรัตน� ณ ลําปาง
63073019813 นางสาวศิลปPสุภา ประสนิท
63073019814 นางสาวขนิษฐา มะโนพรม
63073019815 นางสาวศิริพร พรหมคณะ
63073019816 นางสาวเสาวลักษณ� สิงหาทอร�
63073019817 นางสาวสุชาดา ช�อมะลิ
63073019818 นางสาวปราถนา จันทร�สว�าง
63073019819 นายณัชพล โนทะ
63073019820 นายสมศักด์ิ บุญม่ังมี
63073019821 นางสาวสิริพร อินทะน)อย
63073019822 นางสาวปาลิฏา แดงใส
63073019823 นางสาวศรีสุดา หยิบเหมาะ
63073019824 นายสุรศักด์ิ ศักดา
63073019825 นางสาวิตรี แพทย�ศาสตร�
63073019826 นายกฤศวัฒน� จําปาทอง
63073019827 นางสาวนิลาวรรณ พรเรืองวงศ�
63073019828 นางสาวสิริยากร รักษาภักดี
63073019829 นายอดิศร ใจงาม
63073019830 นางสาวปุณยาพร อ�อนเฉวียง

หน)า 661 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019831 นางสาวนฤมล เชื้อน)อย
63073019832 นางสาวสกลรัชต� ธนาสิทธ์ิสังข�
63073019833 นางสาวเสาวลักษณ� สุขพัฒน�
63073019834 นางสาวทักษพร พรหมสิงห�
63073019835 นางสาวสุกัญญา ภูสะพาน
63073019836 นางเกษสุดา ชูรัตน�
63073019837 นางสาวศศิธร แก)วคําฟู
63073019838 นางสาวกัญญาณัฐ ยมรัตน�
63073019839 นางสาวมานา จ�ายเจริญ
63073019840 นางสาวทับทิม สุขทรัพย�
63073019841 นางสาวรุสมาณี เจRะหลง
63073019842 นางสาวกรรณิการ� บุปผา
63073019843 นางสาวฤทัยรัตน� คํามูลมาตย�
63073019844 นางสาวภัทรพร ศิริปEญโญ
63073019845 นางสาวยุวดี จิตสันเทียะ
63073019846 นางสาวกมลพร เลิศประเสริฐ
63073019847 นายธีรภัทร โสภา
63073019848 นางสาวทอฝEน บุญชู
63073019849 นายจิรวัฒน� หงสกุล
63073019850 นางสาวศิรดา สันธินาค
63073019851 นายอภิลักษณ� เมฆอินทร�
63073019852 นางสาวเก็จวลี ศรีลาวงค�
63073019853 นางสาวพัชราภรณ� สุขกันตะ
63073019854 นางสาวเนาวรัตน� จิรขจรชัย
63073019855 นางสาวปลิตา พรหมมาวัน
63073019856 นายกอบชัย จันทร�ผง
63073019857 นางสาวภัคจิรา บุญมาธรรม
63073019858 นางสาวดารารัตน� สุขโชติธนัน
63073019859 นางสาวรุ�งนภา บุญบํารุง
63073019860 นายอธิโชค แก)วจํารัส

หน)า 662 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019861 นางสาวฉันชนก กูเปBย
63073019862 นางสาวปวิตรา จีนากําเนิด
63073019863 นางสาวสุญาดา เงินทํา
63073019864 นางสาวอชิรญา อนิวัตติวงศ�
63073019865 นายณัฐทิพณ ม�วงพันธ�สิงห�
63073019866 นางสาวกัญจนพร สอนแจ�ม
63073019867 นางสาวพิมพ�ชนก สุขสมาน
63073019868 นายอพิเชษฐ� วิเศษนคร
63073019869 นายกฤตพณ เฉลิมวงษ�
63073019870 นางสาวไพรัตน� อุระมา
63073019871 นางสาวอรนิล กาบคํา
63073019872 นางสาวชญาดา น)อยเมล�
63073019873 นางสาววรรัตน� วงศ�คําจันทร�
63073019874 นางสาวแพรวนภา ภูภักด์ิ
63073019875 นางสาวบารมี ไชยโย
63073019876 นางสาวธนัชพร สุดภา
63073019877 นางสาวนราศิริ สุขละเอียด
63073019878 นางสาวน้ําทิพย� ทองพูล
63073019879 นายเอกชัย ภิบาลพงษ�
63073019880 นางสาวภัทรา บุตรหล�อ
63073019881 นางสาวจริญญา น)อยหลุบเลา
63073019882 นางสาวชลนิษา อยู�สุข
63073019883 นางสาวอินทิรา บุญมิตร
63073019884 นายภูริตต� ภิรมย�รื่น
63073019885 นางสาวธีรกานต� มากุญชร
63073019886 นางสาวเกษราภรณ� ถ่ินแสนดี
63073019887 นางสาวบุณยานุช สารถีกุญชร
63073019888 นางสาวธัญปวีณ� เรืองศิลปP
63073019889 นายตรีโสภณ นามวิเศษ
63073019890 นางสาววัชราภรณ� สรรพสาร

หน)า 663 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019891 นางสาวพัชราภรณ� แปCงหอม
63073019892 นายคมกริช บอขุนทด
63073019893 นางณิชารีย� จันทร�แก)วแร�
63073019894 นางสาวนัทริดา โตประเสริฐ
63073019895 นางสาวประภาศรี เพลงอินทร�
63073019896 นางสาววรางศ�คณา นวมเมือง
63073019897 นายเตชธร คุณพระรักษา
63073019898 นายพงศกร สุวรรณะ
63073019899 นางสาววิUนิดา บัวประหลาด
63073019900 นางสาวอริสา สัทธานนท�
63073019901 นายวิชาญ เสมอเหมือน
63073019902 นางสาวอนันทพร แก)วละมุล
63073019903 นางสาวบุญเสริม วรสา
63073019904 นางสาวนิลาวัลย� วงษ�ธรรม
63073019905 นางสาวจันทิมา สุวรรณรัตน�
63073019906 นายธนกฤต เพียงตา
63073019907 นายคมชาญ แสนใจยา
63073019908 นางสาวบวรวรรณ ยางหงษ�
63073019909 นางสาวศุภัคชญา ภูษาพริ้ว
63073019910 นางสาวพิมผกา ยะสีดา
63073019911 นางสาวชุติมา บุพศิริ
63073019912 นายบดินทร� สละ
63073019913 นางสาววัชรีย� แถลงกิจ
63073019914 นางสาวภานุมาศ ศรีนวล
63073019915 นายภูวกร ก�อแก)วจินดา
63073019916 นางสาวพจนารถ จันทรส
63073019917 นางสาวกมลวรรณ เหมะชัย
63073019918 นางสาวปฏิมา ไชยสิทธ์ิ
63073019919 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริเกษ
63073019920 นางสาวจรินธร เจริญชัย

หน)า 664 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073019921 นางสาวอรฤทัย ดวนใหญ�
63073019922 นางสาวไตรรัตน� มัลละยัติ
63073019923 นางสาวภัทราภรณ� ทิพย�รัตน�
63073019924 นายธนิสร ชะโนภาส
63073019925 นางสาวนิภาพรรณ ลีสี
63073019926 นางสาวปGยวรรณ ซอยรัมย�
63073019927 นางสาวธิรัญญา อันทองลา
63073019928 นางสาวขวัญฤทัย ม�วงเลี่ยม
63073019929 นางสาวจรุณี วันทอง
63073019930 นางสาวสิริวรรณ ชุ�มหัตถา
63073019931 นางสาวณัชปภา เอี่ยมน)อย
63073019932 นางสาวภารารัตน� ทองรัตน�
63073019933 นายศุภกิจ สาทิพย�จันทร�
63073019934 นางสาวชนิดาภา สุขสมบูรณ�
63073019935 นางสาวนันทวัน สําเร็จเฟdOองฟู
63073019936 นายพีรัชชัย จินตนา
63073019937 นายสรวิชญ� นิลออ
63073019938 นางสาวเบญจวรรณ ทวีวรรณ�
63073019939 นางสาวญามา วัดบุญเลี้ยง
63073019940 นางสาวพรนภา มังลา
63073019941 นายสุประดิษฐ� เทียมเศวต
63073019942 นางสาวปภากร วงศ�รักษ�
63073019943 นางสาวสิรินยา จันทรหนู
63073019944 นางสาวพรนิภา น)อยทรัพย�
63073019945 นางสาวกชพร ยะอินตRะ
63073019946 นายอานนท� ทับน)อย
63073019947 นางสาวเบญจมาศ พุทธศรี
63073019948 นางสาวณัฏฐ�ชญา ทะนุ
63073019949 นางสาวพิชญนันท� คงมณี
63073019950 นายยุทธนา ไตรยพันธ�
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63073019951 นางสาวธวินันท� สงนอก
63073019952 นางสาวนัฐกานต� สําแดงเดช
63073019953 นางสาวธิติสุดา ถุงทรัพย�
63073019954 นายธาดาพงศ� ชายคง
63073019955 นายสรวิชญ� กฐินเทศ
63073019956 นายธีรพงษ� หอมหวล
63073019957 นางสาวสุภาภรณ� แซ�พัว
63073019958 นางสาวกัลยา ย่ิงนอก
63073019959 นางสาวณัฐรดา จรัลทรัพย�
63073019960 นายจิรวัฒน� รามเมือง
63073019961 นางสาววรางคณา มุ�งจงรักษ�
63073019962 นายธีรภัทร พรหมบุญ
63073019963 นางสาวสิรินภา ก่ิงแก)ว
63073019964 นางธันย�ชนก มุ�งเมิน
63073019965 นางสาวพิมพ�ชนก อินปาว
63073019966 นางสาวชนิดา ทนุสินธุ�
63073019967 นางสาวเบญจมาศ พวงอก
63073019968 นางสาวณัฐรินีย� พูลพัฒน�
63073019969 นางสาววรดา ทองจันทร�
63073019970 นายสรวิศ พิศุทธ์ินรรัตน�
63073019971 นางสาวนิรชา เขียวหลาน
63073019972 นายชัยวัฒน� ปองปSา
63073019973 นางสาวหนึ่งฤทัย ยังจิตร
63073019974 นางสาวสุพรรณิกา เพชรภักดี
63073019975 นางสาววไลลักษณ� สมระกาศ
63073019976 นางสาวณัฐธิดา ขันทะสีมา
63073019977 นายจีรวัฒน� ศรีภักดี
63073019978 นายนพกิจ มงคลเมฆ
63073019979 นางสาวศิริกาญจน� คุ)มสุวรรณ�
63073019980 นางสาวปาริชาติ สุขโข
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63073019981 นางสาวพิมญาภรณ� จันทราช
63073019982 นางสาวชนากานต� หิรัญรุ�ง
63073019983 นายศรราม แก)วเกลี้ยง
63073019984 นางสาวสุภาพร ศรีราพัฒน�
63073019985 นายณัฐพล ชื่นอารมณ�
63073019986 นางสาวธันย�ชนก เทียมสกุล
63073019987 นายสุทธิชัย มังษะชาติ
63073019988 นางสาวฐิวรรณภรณ� สุทธิพงษ�
63073019989 นางสาวกวินนา และโวหาร
63073019990 นางสาววัลลภา ขันธนิกร
63073019991 นางสาวสุจิตรา จิตรเย็น
63073019992 นางสาวรัตนะพร จําปารัตน�
63073019993 นางสาวธนาวดี ดวงก)อน
63073019994 นายเกียรติศักด์ิ พลราชม
63073019995 นางสาวสุรีย�พร จาตุรงค�
63073019996 นายลิขิต สว�าง
63073019997 นางสาวคัทรินทร� อุไรศรีพงศ�
63073019998 นายก)องกฤษฎ เปรมปรีด์ิ
63073019999 นายอนิรุธธ� จิกากร
63073020000 นายปEญญา บุญร�วม
63073020001 นายอํานาจ แก)วดอนรี
63073020002 นางสาวจิราพร ปะริสาเก
63073020003 นายอวยชัย สมผุย
63073020004 นายพัชรพล สุวพร
63073020005 นางสาวนันท�ณัฐ ธนัชพรวรพงศ�
63073020006 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร
63073020007 นางสาวอรรพี ศรีมณฑล
63073020008 นายทศพล นิสสัยสุข
63073020009 นางสาวศาธินีย� ขันธนาค
63073020010 นางสาวอนุตรา ทูลพุทธา

หน)า 667 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020011 นางชลิดา ศิริจัด
63073020012 นางสาวกฤติยาภรณ� วงค�คําจันทร�
63073020013 นางสาวสิริพร ถาวรพันธุ�
63073020014 นางสาวรุ�งนภา ดําแดง
63073020015 นางสาวบุษกร ขันไร�
63073020016 นางสาววณัสนันท� รัตนเสวก
63073020017 นายณัฐพล ธาราสนธ์ิ
63073020018 นางสาวกนกวรรณ ชูทรัพย�
63073020019 นางสาวพัชราภรณ� อุดม
63073020020 นางสาวชวิสสรา จินดาศิริอรุณ
63073020021 นางสาวนริณทิพย� รอดสุพรรณ�
63073020022 นายศุภศิษฎ� พร)อมกลาง
63073020023 นางสาวปภาดา ฉัตรสกุลเอก
63073020024 นางสาวบัณฑรวรรณ เชาวนเมธา
63073020025 นายวีรพงศ� กูลแผ�น
63073020026 นางสาวชรินรัตน� เทียนขาว
63073020027 นายกิตติยะ สายบุตร
63073020028 นางสาวประภัสสร ห)วยใหญ�
63073020029 นางสาวพิมพ�ชนก บุญมีทรัพย�มาก
63073020030 ว�าที่ร)อยตรีพันธกานต� หอมสุวรรณ
63073020031 นางสาวกัญญารัตน� นพประเสริฐ
63073020032 นางสาวสมฤดี คําใส
63073020033 นางสาวปาจรียา อภัยวงศ�
63073020034 นางสาวธิดา โยธากุล
63073020035 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ
63073020036 นายณัฐพล จิตจํานงค�
63073020037 นางสาวบงกช การะเกตุ
63073020038 นายนิธินันท� บุญรักษ�
63073020039 นางสาวสุนันทา สุขล)อม
63073020040 นายอิทธิพล หม่ืนโพธ์ิ
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63073020041 นางสาวกนกวรรณ เกตแก)วเก้ียง
63073020042 นางสาวเพชรัตน� อรุณรัตน�
63073020043 นางสาวศิริรัตน� หงษ�คํา
63073020044 นายไอศูรย� อาจธัญกรณ�
63073020045 นายจารุวิทย� รักขุนส�อง
63073020046 นายจารุกิตต์ิ ภิรมย�รักษ�
63073020047 นางสาวณัฐกานต� รื่นรส
63073020048 นางสาวอรอินทร� ฤกษศิริ
63073020049 นางสาวอภิญญา งามจํารัส
63073020050 นางสาวสุดารัตน� ย�อมจะโปะ
63073020051 นายสรรพสิทธ์ิ ศุภบุญมี
63073020052 นางสาวสุชัญญา ฉํ่าเฉลียว
63073020053 นางสาวเบญจวรรณ ขาวพันธ�
63073020054 นางสาวเจนจิรา คล)ายเกตุ
63073020055 นายปEฐพงศ� สิงหพันธ�
63073020056 นายกิตติศักด์ิ วีระคุณ
63073020057 นายเจริญพงษ� ธรรมเจริญ
63073020058 นายสันติ งามปฏิพัทธ�พงศ�
63073020059 นายกฤษฎา ทองรอง
63073020060 นายไกรชฎา แก)วบุญ
63073020061 นางสาวศุภาวรรณ ชะเอ
63073020062 นายปGยะนัฐ สุภากูล
63073020063 นางสาวนิธิมา ฉ่ัวสกุล
63073020064 นางสาววราภรณ� แซ�ชื้อ
63073020065 นางสาวปGยวรรณ สันหกรณ�
63073020066 นายฤทธิชัย ฉิมพลี
63073020067 นางสาวกาญจนา คีลาวงษ�
63073020068 นางสาวพุทธมาศ บัวศรี
63073020069 นางสาวอัญชลิกา กล�อมกลาง
63073020070 นางสาวนิยะวรรณ แซ�ต๊ัน
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63073020071 นายปภังกร พลเภาสุวรรณ
63073020072 นางสาวศรัณยภัทร บํารุงพันธ�
63073020073 นางสาวชุติมณฑ� พ�อค)า
63073020074 นางสาวรัตทญา ดวงนิล
63073020075 นายมนัชชนนท� บุตรโคตร
63073020076 นางสาวสุมินตรา ดอกแก)ว
63073020077 นายเพทาย ศรีทองคํา
63073020078 นายศุภกิจ เทพารักษ�
63073020079 นายอรรถวุฒิ บัวคํา
63073020080 นางสาวอัศราวรรณ บุญหว�าน
63073020081 ว�าที่ ร.ต.หญิงจริญญา ภาเสโร
63073020082 นายพงศ�พัฒน� ประสิทธิภานาวา
63073020083 นายประวีร�วัฒน� บุตรสีมาตร
63073020084 นางสาวธัญญารัตน� รัตนรมย�
63073020085 นางสาวอรยา ทองใบ
63073020086 นางสาวปฏิมาภรณ� ลังกาวงศ�
63073020087 นางสาวธีราภรณ� เชื้อเสือ
63073020088 นางสาววรารมย� เปBOยมพงษ�สานต�
63073020089 นางสาวรัตติกาล เริ่มสูงเนิน
63073020090 นางสาวธันยาภรณ� ภานุคงประเสริฐ
63073020091 นายอนุชิต ต้ือเชียง
63073020092 นางสาวนิตยา แสนสุข
63073020093 นางสาวสายใจ ชะนะแสวง
63073020094 นางสาวสุรีพร มังคละสุ
63073020095 นางสาวลลิตา จุลนพ
63073020096 นายฤทธิชัย พลม่ัน
63073020097 นางสาวสายสุนีย� มาลาศรี
63073020098 นายวีระพล นามคํา
63073020099 นายสุทิวัส เสนารถ
63073020100 นางสาววีฬุญา ทุยย่ังยืน
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63073020101 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญเลิศ
63073020102 นางสาววรางคณา บุปผา
63073020103 นางสาวอรนุช สุภาผล
63073020104 นางสาวเบญญาภา เพ็งตะลุง
63073020105 นางสาวกัลยา มงคลฉัตร
63073020106 นายธนทัต ทานะเวช
63073020107 นางสาวพลอยพชพร โทนสังข�อินทร�
63073020108 นายอัคร สว�างไพร
63073020109 นายประดิษฐ�พงษ� วงษ�เพ็ง
63073020110 นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย
63073020111 นางสาวพันธ�ธิป ยาสันเทียะ
63073020112 นายดิเรก สิทธิการ
63073020113 นายอลงกรณ� วรรณา
63073020114 นายกฤตยชญ� ทิมโพธ์ิ
63073020115 นางสาวชลธิดา หลวงชา
63073020116 นางสาวอารีรัตน� หาดอ)าน
63073020117 นายนันทวัฒน� บุญภิรมย�อัญชัน
63073020118 นางสาวศศิสุภางค� เปรมประเสริฐ
63073020119 นางสาวชวาลา ศรีโสภา
63073020120 นางสาวกนกวรรน พฤทธิพงษ�
63073020121 นางสาววิชุดา วงศ�หงษ�
63073020122 นายซูเฟBยน เจะเละ
63073020123 นางสาวจุฑารัตน� บุญภา
63073020124 นางสาวธิดาพร ไชยวงค�
63073020125 นายพิรชัช วัฒน�กวี
63073020126 นางสาวกัญญาภัทร คงดี
63073020127 นางสาวจุฑามาศ พูลเถียะ
63073020128 นางสาวธิดารัตน� ศิริธาร
63073020129 นายพิชยะ ท�าล)อ
63073020130 นางสาวอุบลวรรณ นวลงาม
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63073020131 นายวัชรากร กล)าหาญ
63073020132 นางสาวกฤศณา จันทร�ศรี
63073020133 นางสาวจีรวดี ชัยบัวแดง
63073020134 นางสาวปทิตตา จํานงค�ผล
63073020135 นายพชร นารินทร�
63073020136 นางสาวพิกุล บุญเต็ม
63073020137 นายองอาจ สร)างผล
63073020138 นางสาวอาริยา ภูวาดเขียน
63073020139 นางสาวรัตติยา เกียรติชัยศิริ
63073020140 นางสาวชลลดา คนซ่ือ
63073020141 นางสาวอุบลวรรณ กองลี
63073020142 นายวุฒิชัย หมอกมีชัย
63073020143 นางสาวนิดา คีรีรุ�งเรือง
63073020144 นายสุริยา จันสุตะ
63073020145 นางสาวธัญชนก ย่ังยืน
63073020146 นางสาวณิชกานต� ส�งเเจ)ง
63073020147 นางสาวอนุสรา แย)มศรี
63073020148 นางสาวเพ็ญนภา สหัสคุณ
63073020149 นางสาวอินทิรา พลพิทักษ�
63073020150 นางสาวสวรรยา จันทร�แก)ว
63073020151 นางสาวณัฐพัชร� พันนาเหนือ
63073020152 นายนัฐวัฒน� รัตนบุรี
63073020153 นางสาวอรจิรา ขอบใจ
63073020154 นางสาวจีรนันท� มโนสถิต
63073020155 นางสาวจินห�จุฑา กล�อมกล่ํานุ�ม
63073020156 นายจิรายุ ใบเงิน
63073020157 นายอนุรักษ� วิชัย
63073020158 นายอาทิตย� ธรรมชาติ
63073020159 นางสาววัชรินทร� มณีทัพ
63073020160 นางสาวนุจรีย� พุ�มรัตน�
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63073020161 นางสาวกันยา พงษ�ชํานาญ
63073020162 นายศุภกร พุฒทรัตน�
63073020163 นางสาวธนาทิพย� รามด)วง
63073020164 นางสาวรมณีย� วิเศษนคร
63073020165 นายนรเศรษฐ� ศรียมก
63073020166 นายเอกพจน� เพ็ชรโรจน�
63073020167 นางสาวพลอยไพลิน ชัยสิมมา
63073020168 นางสาววิชุดา หาญคําตัน
63073020169 นางสาวพนิดา ไชยมาต
63073020170 นางสาวปGยะพันธ� กําจัด
63073020171 นางสาวศิริประภา ทาแน�น
63073020172 นายสุทธิพล มาเยอะ
63073020173 นายณัฐวุฒิ ขุนทิพย�ทอง
63073020174 นางสาวอรุชิดา ถาวรกิจ
63073020175 นางสาวชมทิพ วิสุทธิรัตน�
63073020176 นายธิติ พงษ� สุวรรณหิตาธร
63073020177 นางสาวมณีรัตน� สิริมณีรัตน�
63073020178 นางสาวณิชกานต� สุขจรุ�ง
63073020179 นางสาวสุจิตรา คําปGน
63073020180 นายหาญณรงค� โพทอง
63073020181 นางสาวสุพิชานันท� เพ็งปรางค�
63073020182 นายกฤษฎา อิ่มวงษ�
63073020183 นายมุกตารอาลี กุเดร�ดาเก็ง
63073020184 นายธัชวัสส� จันทร�จรูญ
63073020185 นางสาวพรรณมณี วัดพ�วง
63073020186 นางสาวเลิศวิไล ศรีประเสริฐ
63073020187 นางสาวรุ�งฟCา ครองเครื่อง
63073020188 นายพิเชษฐ�พงค� ขันวงค�
63073020189 นางสาวณัฐวรา ระเวง
63073020190 นางสาวรังสิมา คําสุข
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63073020191 นางสาวขนิฐา เอกพันธ�
63073020192 นายพีรชัธ สุพร
63073020193 นายคณิต บุญมาเครือ
63073020194 นายดนัย มีบุญรอด
63073020195 นางสาวอรวิมล คําเครื่อง
63073020196 นางนวลชล มีชูเวท
63073020197 นางสาวชุติมา ดีมงคล
63073020198 นายสรศักด์ิ เหมะ
63073020199 นางสาวณัฐฐา แสงปEก
63073020200 นายเจษฎาวุฒิ คงสุข
63073020201 นางสาวนริศรา ชาติวีระยุทธ
63073020202 นางสาวขวัญนภา คิดถูก
63073020203 นายคณภพ จองจิตรม่ัน
63073020204 นายปEญจพล สิทธิเดช
63073020205 นางสาวกรกนก ปานสิทธิ
63073020206 นางสาววรศุลี ไกยวงศ�
63073020207 นางสาวเจนจิรา แสงศรี
63073020208 นายดิษยรินทร� บัวเกิด
63073020209 นางสาวปนัดดา สุขสพ
63073020210 นายอาชวิน จันทโชติ
63073020211 นางสาวธนพรรณ ตันติวัชรานนท�
63073020212 นางสาวอัญชนก เชื้อทอง
63073020213 นางสาวพรภณา เทศนา
63073020214 นายทัชชกร มณีกิจ
63073020215 นายพชร โกกระบูรณ�
63073020216 นางสาวศิริเพ็ญ ขุนจํานงค�ภักด์ิ
63073020217 นางกาญจนา ดันประเทศ
63073020218 นายณัฐวีรพจน� คณาภาสิทธ์ิ
63073020219 นางสาวนัฐมน สุภาพรม
63073020220 นายก)านเพชร ปาร�ค
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63073020221 นายพูนสิน จัตุรภัทร�
63073020222 นายอานันท� ศรีละโคตร
63073020223 นายศุภกร ประคองภักด์ิ
63073020224 นางสาวนริศรา อารีรอบ
63073020225 นางสาวกมลวัลย� ช�วงชัยชนะ
63073020226 นางสาวอาซียะห� ดือรามะ
63073020227 นางสาวสุกัญญา สุขสง�า
63073020228 นางสาวฺปGณฑิรา ไชยวงค�
63073020229 นางสาวภาวิณี สีน)อยขาว
63073020230 นางสาวบุษยมาส เลิศศิริธรกุล
63073020231 นางสาวแวววรรณ สุวรรณกิจ
63073020232 นายจตุพล ทับทิมสุก
63073020233 นางสาววิไล จันดา
63073020234 นายสุขวิช พันธ�พรหม
63073020235 นางสาวสุภนิช สว�างศรี
63073020236 นางสาวพิชญาภา โลนันท�
63073020237 นางสาวมาลาณี มณีศรี
63073020238 นางสาวศรุดา กัญจน�กุญชร
63073020239 นางสาวณัฐกมล รักแดง
63073020240 ว�าที่ ร.ต.หญิงปนัดดา พิมพิลา
63073020241 นายบุลากร โกนกระโทก
63073020242 นายไพโรจน� ปรารมย�
63073020243 นายสหรัถ วิเศษรอด
63073020244 นางสาวสุมิตรา เหล�าวงโคตร
63073020245 นางสาวนภัสวรรณ หนูคง
63073020246 นางสาวศกลรัตน� จําปาดวง
63073020247 นางสาวอรอนงค� แซ�โค)ว
63073020248 นางสาวพรลัดดา ชัยทอง
63073020249 นางสาวขวัญชนก ทรัพย�ทวีผลบุญ
63073020250 นางสาวกนกวรรณ บุญมาก
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63073020251 นางสาวรติพร ก่ิงทวยหาญ
63073020252 นาย�UUUพัทธ�จรรย�ธร เพ็งบุบผา
63073020253 นางสาวสิริสัณห� เบญจมาศ
63073020254 นางสาววรฤทัย ปGงเมือง
63073020255 นางสาวดารุณี เชิดทอง
63073020256 นายตะวัน จงทัน
63073020257 นางสาวอมรรัตน� สีหา
63073020258 นายธีรพิชญ� สังกะเพศ
63073020259 นางสาวมณีรัตน� อุดมญาติ
63073020260 นางสาววรัญญา วรชาติตระกูล
63073020261 นางสาววราภรณ� สีหลักร)อย
63073020262 นายพงศ�พิชาญ วิเชียรไพศาล
63073020263 นายอติวัตน� หาญณรงค�
63073020264 นางสาวฐิตารีย� เจริญกิจวรวุฒิ
63073020265 นางสาวประภาศรี สุวรรณทา
63073020266 นางสาวไอลดา สมสืบ
63073020267 นางสาวกฤษณา ตังพานิช
63073020268 นางสาวนิตยา เพ่ิมมลเฑียร
63073020269 นายธีระพงษ� พะยอม
63073020270 นางสาววิไลพร ตRะกิติ
63073020271 นางสาวเมทินี หม่ืนละม)าย
63073020272 นางสาวกมลวรรณ ทองทวี
63073020273 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณพาชี
63073020274 นางสาวปGยนุช เกล็ดนิ่ม
63073020275 นางสาวอาภัสรา โหรสกุล
63073020276 นายอรรถพล พุ�มพวง
63073020277 นางสาวรัตนาพร หาญชนะ
63073020278 นางสาวธัญสุดา อินทร�ขาล
63073020279 นายณัฐพล อุดมวิทยศักด์ิ
63073020280 นางสาวจีราภรณ� พรมฉิม
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63073020281 นางสาวเสาวลักษณ� บุญประกอบ
63073020282 นางสาวอชิรญา คําศรี
63073020283 นางสาวพรพรรณ แผ)วพลสง
63073020284 นางสาวฟGรดาวส� เตRะ
63073020285 นายวัชระพงศ� เชิญวิริยะกุล
63073020286 นางสาวเมธาพร เมฆทับ
63073020287 นางสาวศิริลักษณ� ภาสวรวงศ�
63073020288 นายอมรเทพ บัวมาก
63073020289 นางสาวอภิญญา กายบุตร
63073020290 นางสาวศิริลักษณ� เทียนชัย
63073020291 นายใหม� ใหม�คามิ
63073020292 นางสาวอุบล ภูวงศ�บัติ
63073020293 นางสาวอภิญญา ภูมิสวัสด์ิ
63073020294 นางสาววริศรา ย้ิมยวน
63073020295 นางสาวมัณฑญา ทองยัง
63073020296 นายธเนศ ถ่ินฐาน
63073020297 นางสาววรรณนิภา ประดิษฐพงษ�
63073020298 นางสาวสุรางคนา อินทร�ไชย
63073020299 นางสาวนงลักษณ� กว)างนอก
63073020300 นางสาวสุภาพร เข็มเพ็ชร
63073020301 นางสาวพรพรรณ พลเย่ียม
63073020302 นางสาวสุธาทิพย� รวยธนพานิช
63073020303 นายธนณัฏ ขวัญบัว
63073020304 นางสาวมะลิวัลย� พรมประเสริฐ
63073020305 นางสาวพิชชาพร สุกันธา
63073020306 นายสถาพร ฉัตรรักษา
63073020307 นายธีรวิทย� งามดี
63073020308 นางสาววิจิตรา คําพา
63073020309 นางสาวภัสนัน ภิงคะสาร
63073020310 นายฐิติพงศ� นาคภูมิ
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63073020311 นางสาวกันต�ณยานันท� สุทธมาตย�
63073020312 นางสาววิภารัตน� คํามูล
63073020313 นางสาวก่ิงกาญจน� ลาดหนองขุ�น
63073020314 นายอภิวัฒน� ธิปEญญา
63073020315 นายธนบดี นาทิพย�
63073020316 นายวุฒิชัย ชํานาญงาน
63073020317 นางสาวณัฐณิชา บุญสุข
63073020318 นายธีรพงศ� พรมเกษา
63073020319 นางสาวธัญชนก คุณฮวย
63073020320 นางสาวอาทิตยา พยัคฆ�
63073020321 นางสาวศิวพรรณ ทาเวียง
63073020322 นางสาวสิริรัตน� พุทธวรรณ�
63073020323 นางสาวธนวรรณ สิงห�ธรรม
63073020324 นายเมธัส สอนรมย�
63073020325 นางสาวรัตนาภรณ� ซ�อมทอง
63073020326 นายกิตติวัฒน� นุกูล
63073020327 นายศุภชัย สุดประเสริฐ
63073020328 นางสาวสุพัตรา ยืนนาน
63073020329 นางสาวณัฐธยาน� ณิชาวิรัลยา
63073020330 นางสาวธณัชชา สารวงษ�
63073020331 นางสาวกนกวรรณ ศรีไว
63073020332 นายเอกชัย กุลกัลยาดี
63073020333 นางสาวเมวิกา พันธ�ก่ิงทิพย�
63073020334 นางสาวธนภรณ� ฐานะ
63073020335 นางสาวสุมินท�ตรา บํารุงศิลปP
63073020336 นายอนุพงษ� สูตรเลข
63073020337 นางสาวพรพรรณ ชะม)าย
63073020338 นายสิริกาญจน� จุลนพ
63073020339 นางสาวมัชฌิมา คมขํา
63073020340 นางสาวธัญชนก อารมณ�เย็น
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63073020341 นางสาวจินดารัตน� ศรีสุภาพ
63073020342 นางสาวนิภาพร เทียมจันทร�
63073020343 นายพงศธร โรจน�ศิลปP
63073020344 นางสาวพัชรี เชียงขวาง
63073020345 นางสาวอรญา ดนตรี
63073020346 ว�าที่ร)อยตรีหญิงกิตติกานต� เกียรติจันทร�ดี
63073020347 นางสาวชุติสรา พลโยธา
63073020348 นางสาววิภารัตน� นิลสนธิ
63073020349 นางวาสนา ไทยพู
63073020350 นางสาววรีภรณ� บัวแก)ว
63073020351 นางสาวณัฏฐิกาพร ศรีอินทร�
63073020352 นางสาวนิชนันท� สติดี
63073020353 นางสาวปEญญดา สมคะเน
63073020354 นายปริญญา สีแก)ว
63073020355 นางสาวปGยะนุช ศุภสร
63073020356 นายจักรกฤษณ� ปุปะมุมะ
63073020357 นางสาวรวิพร แสนหาญ
63073020358 นางสาวหทัยรัตน� กาวิละ
63073020359 นางรัชฎาพร ขยันขาย
63073020360 นางสาวจามจุรี บุญประมวล
63073020361 นายณํฐพล ญาติดอน
63073020362 นางสาวชนากานต� แพชนะ
63073020363 นางสาวพราวนภา ไพรศรี
63073020364 นางสาวศิวนันท� วรโชติปEญญารัตน�
63073020365 นางสาวสุวิทยา นิ่มนวล
63073020366 นายชูศักด์ิ นาจ๋ิว
63073020367 นางสาวเสาวลักษณ� ปานอินทร�
63073020368 นางสาวรุ�งทิวา ลึกลือ
63073020369 นางสาวสุทธิดา ทองไพบูลย�กิจ
63073020370 นางสาวสุชัญญา ลั่นนาวา

หน)า 679 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073020371 ว�าที ร.ต.หญิงจารุวรรณ งามเจริญ
63073020372 นางสาววิชุดา ดลสุข
63073020373 นางสาวอภิสรา พัลวัน
63073020374 นางสาวสวรรยา ราเชาว�ดี
63073020375 นางสาววรรณภา โพธ์ิศรีทอง
63073020376 นายธนภัทร ชาวสวน
63073020377 นายนพพันธ� สีเผือก
63073020378 นางสาวอัญธิดา ขุมเพ็ชร�
63073020379 นางสาวอุษา มีผล
63073020380 นางสาวสุคนธ�ทิพย� เดชศรี
63073020381 นายอนุวัฒน� จันทะมนตรี
63073020382 นางสาวอินทุมันตา สมศรี
63073020383 นางสาวอินทิรา ช�วงชัยชนะ
63073020384 นางสาวอังสดา คําภะวา
63073020385 นายวสันต� ล�าเริง
63073020386 นางสาววรัญญา จําเริญเมือง
63073020387 นางสาววันทกานต� พิระชัย
63073020388 นางสาวพัสวี จารุศิริวัฒนา
63073020389 นางสาวพัชชา แซ�จึง
63073020390 นางสาวกาญจนาพร กองทอง
63073020391 นายศุภกิตต์ิ เย็นเปGง
63073020392 นางสาวศิวาพร แย)มวงษ�
63073020393 นางสาวอรวรรณ ขอบอรัญ
63073020394 นางสาวกมล เพ็ชรกรรม
63073020395 นายปฏิวัติ รวงผึ้ง
63073020396 นางสาวสุขุมาล บุญศรี
63073020397 นางสาวผลคุณี ลัชชานันท�
63073020398 นางสาวแพรทิพย� เกษมสานต�
63073020399 นายธนพิชญ� พลพระ
63073020400 นายชินาธิป สมร

หน)า 680 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020401 นางสาวสุธาสินี อยู�สุข
63073020402 นางสาวสุรัตน� เปCาหิรัญ
63073020403 นางสาวธัญวรัตน� ทองโชติ
63073020404 นางสาวนันท�นภัส บํารุงไทย
63073020405 นายณัฐพงษ� ไชยขันธ�
63073020406 นางสาวจิราวรรณ เครือวัลย�
63073020407 นางสาวนภัสสร รัตนวิจิตร
63073020408 นายวราฤทธ์ิ สุวรรณจิระ
63073020409 นางสาวศิโรรัตน� เหมือนรอดดี
63073020410 นางสาวมณฑะกานต� แก)วมะเริง
63073020411 นายกัมพล เพ็งพรรณ
63073020412 นางสาวสุลักศิณา วะโร
63073020413 นายเบญจรงค� สุนทรลิ้มศิริ
63073020414 นางสาวอภิชยา ประเสริฐ
63073020415 นางสาวชลธาร ทองสาย
63073020416 นางสาวจีระนันท� ศรีจันทร�
63073020417 นายวรพจน� ขํามาก
63073020418 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ยอดสิงห�
63073020419 นางสาวชรัณยภัทร� มงคลธง
63073020420 นางสาวนภัสนันท� ธนะโรจน�วศิน
63073020421 นางสาวจิรัชญา ศรีสอาด
63073020422 นายภูมินทร� อาจสมบาน
63073020423 นางสาวศุภิสรา ตรัยญาลักษณ�
63073020424 นางสาวณัฐพร พรหมสุวรรณดี
63073020425 นางสาวณัฐริกา สาระบูรณ�
63073020426 นางสาววาลัยพร โพธ์ิประสระ
63073020427 นางสาวสราวลี ศิริวัฒน�
63073020428 นางสาวพราว พลเสน
63073020429 นางสาวสุธัญญา แพบัว
63073020430 นางสาวสุกานดา พันธ�โนริต

หน)า 681 จาก 885               
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63073020431 นางสาวกันฐญาพร อ)นโต
63073020432 นางสาวปGยธิดา บํารุงสวัสด์ิ
63073020433 นายศุภักษร วุฒิอนันต�ตระกูล
63073020434 นางสาวกัลย�สุดา สีใส
63073020435 นางสาวสไบพร ปCอมเชียงพัง
63073020436 นางสาวรัตนา ระหาร
63073020437 นางสาวกุลชลี ภูหงษ�ชัย
63073020438 นางสาวสุพรรษา ไชยเชตุ
63073020439 นางสาวสุนิสา หวาจ)อย
63073020440 นายนิรุตต์ิ กํามะหย่ีเงิน
63073020441 นายกรภัทร� แพงสุข
63073020442 นางสาวจริญญา ปลื้มจิตร
63073020443 นางสาววันดี มะนาวนอก
63073020444 นางสาวบุษบาวรรณ สอนน)อบ
63073020445 นายชานน ธรรมนําศีล
63073020446 นางสาวนิรชา พันสวัสด์ิ
63073020447 นางสาวสายสุนีย� โกกลางดอน
63073020448 นางสาวเสาวณี ปEญญามหาบุญ
63073020449 นางสาวอนงค�รัก สิงหาไทย
63073020450 นางสาวแจ�มศรี ไทรเล็กทิม
63073020451 นางสาวกนกวรรณ เชิดโฉม
63073020452 นางสาวสุกฤตา ปEญจมาพรกุล
63073020453 นางสาววราภรณ� แสนทวีสุข
63073020454 นายวีระเดช ภักดีไทย
63073020455 นายสากล ลําดวนหอม
63073020456 นางสาวชนม�นิภา กุดหอม
63073020457 นายธีระวัฒน� อัครวัฒนวิทยา
63073020458 นางสาวทิยาพร มณีโคต
63073020459 นางสาววรารัตน� ศรีวิเศษ
63073020460 นายสมพงศ� สกุลไทย

หน)า 682 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073020461 นางสาวชลนิชา พงษ�รามัญ
63073020462 นางสาวชมพูนุท พวงแก)ว
63073020463 นางสาวศิราณี บูรณ�เจริญ
63073020464 นางสาวชนานันท� ส�งศิลปPสอาด
63073020465 นางสาวธิดารัตน� แมตเมือง
63073020466 นางสาวนาตยา หวังผล
63073020467 นางสาวศศิญา ปEดไธสง
63073020468 นางสาวจิตสุนีย� แก)วเกร็ด
63073020469 นางสาวภัสสรา จันทเลิศ
63073020470 นางสาวณัฐณพิน ธรรมะเสรีชัย
63073020471 นางอรอุมา ธรรมเกษร
63073020472 นางสาวสุนทรี เหมือนเดช
63073020473 นางสาวอารียา บุญถึง
63073020474 นางสาวนิตยา ดลจํารัส
63073020475 นางสาวณัฏฐ�ชุดา กอบสุขกุลเสฏฐ�
63073020476 นางสาวตติยา ปลดปลิด
63073020477 นางสาวกรรณิการ� ลาศรีทัศน�
63073020478 นางสาวไพรินทร� ทรายคํา
63073020479 นางสาวละอองแก)ว จันทร�โคตรแก)ว
63073020480 นางสาวปฐมาภรณ� วรรณคีรี
63073020481 นางสาวคัทลียา ไชยสินธุ�
63073020482 นางสาวกรรณิการ� อาภาภัสร�
63073020483 นางสาวอรอุมา สลุงอยู�
63073020484 นายชญาน�ทัต ดวงมาลย�
63073020485 นายจักรพงษ� ประประโคน
63073020486 นางสาวดลธิดา กลั่นเงิน
63073020487 นายประทีป มานะเสน
63073020488 นายเชฐฉัตร� สอนศรี
63073020489 นายธนณัติ นุ�มผ�อง
63073020490 นางสาวกนกวรรณ น)อยอุทัย

หน)า 683 จาก 885               
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63073020491 นางสาวเจนจิรา ละดาวัลย�
63073020492 นายพงศธร เวชวงศ�
63073020493 นางสาวจิตติยาพร สนอุป
63073020494 นางสาวรวีวรรณ หอมประเสริฐ
63073020495 นางดวงเดือน พรมเสน
63073020496 นายจิรวัฒน� พงศานนท�
63073020497 นางสาวจิราวดี มีฤทธ์ิ
63073020498 นางสาวศิลารัตน� จันทรผ�อง
63073020499 นางดาราณี มณีรักษ�
63073020500 นางสาวพรทิพย� หาญกลาง
63073020501 นางสาวชลธิชา กลิ่นกุหลาบ
63073020502 นายณัฐพล พนะโพธ์ิ
63073020503 นางสาวศจิกา กองตัน
63073020504 นายวุฒิศักด์ิ โกฏิรักษ�
63073020505 นางสาวฤทัยรัตน� แก)วมณี
63073020506 นางสาวนัยนา กิติกรเศรษฐ�
63073020507 นายชนินทร� สุวรรณ
63073020508 นางสาวหนูเกตุ วงษ�ชาลี
63073020509 นางสาวอทิตยาต� ตeาแปง
63073020510 นางสาวสุวรรณี การแก)ว
63073020511 นางสาวอนุธิดา จงไพศาล
63073020512 นายสมศักด์ิ แสนโซ)ง
63073020513 นางสาวสรีวรรณ เจริญภักด์ิ
63073020514 นายทิวากร ชัยเข่ือนขันธุ�
63073020515 นางสาวสุปวีณ� ปBเจริญ
63073020516 นางสาวอนุสรา พรหมแก)ว
63073020517 นางสาวเพ็ญนภา ธนาภรณ�
63073020518 นางสาวพรทิพา วิรันทนา
63073020519 นายวิทวัส สามสีลา
63073020520 นางสาวพัชราภรณ� พรมแดน

หน)า 684 จาก 885               
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63073020521 นายศรีโชติ จันทร�ศรี
63073020522 นางสาวศิริพร ดอนโอฬาร
63073020523 นางสาวศารัตน� ทองยืน
63073020524 นายนาธาร อรรถาเวช
63073020525 นางสาวบุษรินทร� ภูวดลไพโรจน�
63073020526 นางสาวมะลิวัลย� เคนยา
63073020527 นางสาววโรชา เฮี้ยนชาศรี
63073020528 นางสาวชุติกาญจน� พาโคกทม
63073020529 นางสาวธัญมาษศ� ชุมทอง
63073020530 นางสาวศศินิภา บุญปราโมทย�
63073020531 นางสาวฐานิกา พุกพันธุ�
63073020532 นางสาวนารี ศรียัง
63073020533 นางสาวกรกมล ดํารงค�ฤทธ์ิ
63073020534 นางสาวจิรวรรณ ทําการดี
63073020535 นางสาวสุวรรณี ทีคํา
63073020536 นายศิณพัชญ� โภคบูรณ�
63073020537 นางสาวจิตสุภา ทองเสริม
63073020538 นางสาวณิชตา เปfงทินา
63073020539 นางสาวดวงนภา สารสนิท
63073020540 นางสาวกัณฑฉัฐม� กล)าหาญ
63073020541 นายวีระศักด์ิ เรืองยงค�
63073020542 นางสาววารุณี บัวชุม
63073020543 นางสาวชนาภา ไชยจันทร�
63073020544 นางสาวกัญญาวีร� เสรีสกุลไชย
63073020545 นางสาวกนกวรรณ สมบัติวรรณทนา
63073020546 นายอภินันท� บัวบาน
63073020547 นางสาวสุภาวิณี อ�อนอินทร�
63073020548 นางสาวณาราชณิล บุญทรัพย�
63073020549 นายพัสกร เอกมหาสวัสด์ิ
63073020550 นางสาวพีรญา โอสนานนท�

หน)า 685 จาก 885               
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63073020551 นางสาวกฤษณี เขียวสะอาด
63073020552 นายสุทธินันท� สังข�คีรี
63073020553 นายกิติคุณ วงษ�ธัญกรณ�
63073020554 นายรุ�งอรุณ แก�นปา
63073020555 นางสาวศรัญญา เสี่ยงเคราะห�
63073020556 นางสาวคุณัญญา เย็นสุข
63073020557 นางสาวภัทราภรณ� ภูแก)ว
63073020558 นายวรณัน วงษ�ทับทิม
63073020559 นางสาวปนัทฐา พันธ�จันทร�
63073020560 นายมกวัฒน� สิงห�เถ่ือน
63073020561 นายวชิรวิทย� โจณะสิทธ์ิ
63073020562 นางสาวศุภลักษณ� แจ)งประจักษ�
63073020563 นางสาวปEญญดา พุ�มพวง
63073020564 นางสาวจุฑารัตน� นิมิตร
63073020565 นางสาวรัชนีวรรรณ มลสุวรรณ
63073020566 นางสาวณิชนันทน� คําประเสริฐ
63073020567 นางสาวศิรินยา เพชรดีคาย
63073020568 นายเกริกกานต� วรรณวิศาล
63073020569 นางสาวณฐมน ตรีรัตน�
63073020570 นายพีระพงษ� วงษ�ละคร
63073020571 นางสาวชมัยพร อุทุมภา
63073020572 นางสาวเสาวลักษณ� ปCอมพิมพ�
63073020573 นางสาวรุสมีนา กาเดร�
63073020574 นางสาวจิราพร พันวุฒิ
63073020575 นางสาวธนาวรรณ สีเข)ม
63073020576 นายพิชิตชัย จันทร�ชนะ
63073020577 นางสาวกวินณา ศรีประเสริฐ
63073020578 นางสาวศศิธร ชาวนา
63073020579 นายกิตติพัฒน� ม�วงคุ)ม
63073020580 นายณัฐพล ออละอ�อน
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63073020581 นายสุทิวัส คุระจอก
63073020582 นางสาวรพีพร ส�วนเสน�ห�
63073020583 นายศุภกร นวนกาง
63073020584 นายบุญญรัตน� จันทร�ไตร
63073020585 นางสาวยุภาพร สุวรรณพงค�
63073020586 นายวิสิทธ์ิ ศรีนาค
63073020587 นางสาวกนกวรรณ ซัวตังไล)
63073020588 นายวัฒนพงศ� นิราราช
63073020589 นายเสฏฐวุฒิ โฆษิตชัยมงคล
63073020590 นายสุจินดา คําภูลา
63073020591 นางสาวมัณฑนา แสนสุข
63073020592 นางสาวอัญวีณ� นิระชน
63073020593 นายวีรภัทร ศรเพ็ชร�
63073020594 นางสาวปภัสรา บุพศิริ
63073020595 นางสาวยุภารักษ� แก)วมาลา
63073020596 นายกิตต�พิพัชร� โพธ์ิเกตุ
63073020597 นายรุจน� รุจิพรรณ
63073020598 นางสาวพิชญธิดา มีรอด
63073020599 นางสาวเนตรนภา จิตอารีย�
63073020600 นายวสันต� กลัดเนินกุ�ม
63073020601 นางสาวกนกวรรณ ศศิวิเชียรพจน�
63073020602 นางสาวพัทธวรรณ สามารถ
63073020603 นางสาวบุษราพร เจริญธนเพชร
63073020604 นางสาวกรอบแก)ว กินะ
63073020605 นายอภิสิทธิ อยู�เจริญ
63073020606 นางสาวกนกวรรณ ทุ)ยแป
63073020607 นายวุฒิคุณ เกียรติสุนทรานันท�
63073020608 นางสาวชลนิกานต� ลีลาภรณ�
63073020609 นางสาวศศิวิมล เนรวรรณ�
63073020610 นางสาวศิริภัสสร สว�างศรี
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63073020611 นางสาวบุษกร บุดดี
63073020612 นายนพดล ดงพงษ�
63073020613 นางสาวกุลธิดา สิทธิฤาชัย
63073020614 นางสาวณัทณดี นันทนพิบูล
63073020615 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�คล)อย
63073020616 นางสาวอารียา พรมจารีย�
63073020617 นายธีรนันท� อัครโยธินกุล
63073020618 นางสาวมัทรี สืบสิงห�
63073020619 นายอัษฎายุธ ยาวิละ
63073020620 นายปริญญา คุณประเสริฐ
63073020621 นางสาวกฤตยา ชาวนา
63073020622 นางสาวบัว พรมมา
63073020623 นางสาวณัฐมน สินธุเสน
63073020624 นางสาวสมฤดี สีนวน
63073020625 นางสาวอาทิตยา พงษ�โชติวิริยะ
63073020626 นางสาวชุลีพร โวหารลึก
63073020627 นางสาวธัญญารัตน� สาคร
63073020628 นางสาวณิชากร นิยมดี
63073020629 นางสาววรรณนิศา สกุลณี
63073020630 นางสาวลลนา แก�นม่ัน
63073020631 นางสาวชยาภรณ� กันศาสตร�
63073020632 นางสาวรัตติยากร กระมลสุข
63073020633 นางสาวพัทธนันท� พุ�มพา
63073020634 นางสาวสุกรรณิกาณ� สุธา
63073020635 นางสาวสุภาพร ตรีวุธ
63073020636 นายยศพล คชเสนีย�
63073020637 นางสาวนุศราภรณ� ชาริชา
63073020638 นางสาวมลฑกาณต� สุขใหญ�
63073020639 นางสาวชุติกาญจน� โตอุ�นเพ็ชร
63073020640 นางสาวภัทรวดี บุญรักษ�
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63073020641 นางสาววาสนา พุฒธิ
63073020642 นายชาตรี วันทาสุข
63073020643 นางสาวปภาดา แคนงูเหลือม
63073020644 นางสาวพัฒธรินทร� วรรณวงค�
63073020645 นางสาวสุภัคฑิรา โคตรปEจจิม
63073020646 นางสาวภัสสรา สุระประเสริฐ
63073020647 นางสาวพูพันธ�ทิพย� เหลาทัพ
63073020648 นางสาวอุษา ทรัพย�จันทร�
63073020649 นางสาวจิราพร แก)วภักดี
63073020650 นายพีรวิชญ� จากน�าน
63073020651 นางสาวสิริลักษณ� ภักดีจันทร�
63073020652 นางสาวอฐิสิญา เอี่ยมอินทร�
63073020653 นางสาวสุพพัตรา ทองปลั่ง
63073020654 นายตรีชฎา สภารัตน�
63073020655 นางสาวขวัญฤดี ธรรมธร
63073020656 นางสาวจิตติมา กิตติพีรชล
63073020657 นางสาววศินี รัตนสร)อย
63073020658 นายพงศธร เชาว�ชาญชัยกุล
63073020659 นายธนายุต ผาบัว
63073020660 นางสาวส�งศรี พุทธเกิด
63073020661 นางสาววนิดา วนวรรษ
63073020662 นางสาวปGยาภรณ� หงษ�ทอง
63073020663 นายปGยะพล สํานักสกุล
63073020664 นางสาวพรทิพย� มากเหลือ
63073020665 นางสาวเบญจมาศ ศรีวิชัย
63073020666 นางสาวขนิษฐา เสมานุสรณ�
63073020667 นายณัฐดนัย เสือเพ็ชร
63073020668 นายวษณ จันทร�ลาศรี
63073020669 นางสาวจิราภา หงส�ทองสกุล
63073020670 นางสาวโสภิดา นาคสังข�
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63073020671 นางสาวอรทัย ทองลอย
63073020672 นางสาวพรรณิภา อรัญใส
63073020673 นางสาวสุวิภาชิณี เหลียวสูง
63073020674 นายวุฒิเวช เดชอรัญ
63073020675 นางสาวซาลมา ยูโซะ
63073020676 นางสาวกุลฤดี ทิพเนตร
63073020677 นางสาวสุจิตรา ทรัพย�ประชา
63073020678 นางสาววันทนา พาบุ
63073020679 นางสาวนพรัตน� วรวาส
63073020680 นายเสกสรรค� พรมตุ)ย
63073020681 นางสาวพนัชกร อาจสด
63073020682 นางสาวดวงหทัย กุลติยะรัตนะ
63073020683 นางสาวสิริรัตน� จันทสิทธ์ิ
63073020684 นางสาวจิราวรรณ สุขจันทร�
63073020685 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณโชติ
63073020686 นายอัษฎา วาระสิทธ์ิ
63073020687 นางสาวณฐมล แกมนิล
63073020688 นางสาวจิรัชฌา ณ เชียงใหม�
63073020689 นางสาวชลธิชา เชื้อวงค�
63073020690 นางสาววราลี ธารากุล
63073020691 นางสาวพิมพ�พิศา ลับเหลี่ยม
63073020692 นางสาวกนกวรรณ ระวิโชติ
63073020693 นางสาวเจนจิรา ภูวิจิตร
63073020694 นางสาวชื่นนภา คงสวัสด์ิ
63073020695 นายณัฐภัทร โปธาวิชัย
63073020696 นางสาวพรธิบล สิงห�รักษ�
63073020697 นางสาวพิมพารณ� มีรสสม
63073020698 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�ลาโพธ์ิ
63073020699 นางสาวพรรณราย พรหมทอง
63073020700 นางสาวเหมือนฝEน เผือกไร�
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63073020701 นางสาวธิดารัตน� รักษา
63073020702 นายวดลรักษ� เสมอใจ
63073020703 นางสาวทิฆัมพร วัลลานนท�
63073020704 นายณรงฤทธ์ิ ทรัพย�แสวงหา
63073020705 นางสาวจุฑามาศ คุชิตา
63073020706 นางสาวศิริลักษณ� คําสุนันท�
63073020707 นายชาญยุทธ แก)วนาพันธ�
63073020708 นางสาวดลฤดี อ�อนสมบูรณ�
63073020709 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองซอง
63073020710 นางสาวชลธิชา กาดีวงศ�
63073020711 นางสาวฮาซามี นาดูละ
63073020712 นางสาวธิดารัตน� เสวะนา
63073020713 นางสาวณัฐกาน อ�อนรั่ว
63073020714 นางสาวยุพเรศ อุตรา
63073020715 นางสาวนิรมล วรรณศรี
63073020716 นางสาวสุภิตา มูสิกะ
63073020717 นางสาวพนิดา เรืองเกิด
63073020718 นางสาวรุ�งนภา ธนาวุฒิกูร
63073020719 นางสาวธัญชนก ชูชื่น
63073020720 นายพรพิทักษ� แช�มชื่น
63073020721 นายจักรพรรด์ิ สุดสม
63073020722 นางสาวกุลนันทร� ชัยเสนา
63073020723 นายสรสิษฐ� บุบผาชาติ
63073020724 นางสาวอัมพิกา วงศ�วัฒนวรากร
63073020725 นางสาวภาวิณี ชาติรัมย�
63073020726 นางสาวอภิญญา เจียมศิริ
63073020727 นางวาสนา ผือสูงเนิน
63073020728 นางสาวอนุสรา เสนานุช
63073020729 นายนภัทร เฉลิมลาภ
63073020730 นางสาวจารุวรรณ คงเจริญ
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63073020731 นางสาวภัททิยา มุ�งปาน
63073020732 นางสาวขนิษฐา ชาริโต
63073020733 นายสิรภพ ศรีสุระ
63073020734 นางสาวพรนภัส มามีไชย
63073020735 นางสาวธัญญารัตน� คนซ่ือ
63073020736 นางสาวบุษรา เชิงพนม
63073020737 นางสาวพัชนิดา ไพศาล
63073020738 นางสาวกัญญ�วรา ชาติสุทธิ
63073020739 นายธวัชชัย โฉมไธสง
63073020740 นางสาวรพีพร ทันเพราะ
63073020741 นางสาวอังสนา พิจิตร
63073020742 นายณัฐชัย ขวัญยืน
63073020743 นางสาวณัฐณิชา ไชยกิจ
63073020744 นางสาวณธิภา ศิริเพ็ญ
63073020745 นางสาวเกสรา โคตรพรม
63073020746 นางสาวชัชชญา รุ�งเชตุ
63073020747 นายบุษกล จันนาเมือง
63073020748 นางสาวศรัณญา เข่ือนแปง
63073020749 นางสาวปาริฉัตร ก้ิมทอง
63073020750 นางสาวเกสรา บุญชู
63073020751 นายปฏิภาน ศรีไสย
63073020752 นายจตุพร งอกงาม
63073020753 นายติณณภพ บุญบรรจง
63073020754 นายนฤชัย แสนสุข
63073020755 นางวิภาดา พร)อมพูนสุข
63073020756 นายพายุ วรพัฒน�
63073020757 นางสาววัชราภรณ� ฉลาดดี
63073020758 นางสาวสุภาภรณ� อุดม
63073020759 นางสาวสุชัญญา ชัยเนตร
63073020760 นางสาววิภาวรรณ� จันทเกตุ
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63073020761 นายภัทรพล สุดแก)ว
63073020762 นางสาวอารียา รุเชียรชัย
63073020763 นายภราดร ผดุงศิลปP
63073020764 นางสาวสายธาร ประสมพันธ�
63073020765 นายรุจร�ธนภัส สานเลิศฒาสิริ
63073020766 นางสาวกายแก)ว คชเดช
63073020767 นายอนุรักษ� คํามุงคุณ
63073020768 นางสาวสุภาพร ค)อ
63073020769 นางสาวภรณี วัฒนโยธิน
63073020770 นางสาวศศิวรรณ จรัลทรัพย�
63073020771 นางสาวนิภาพร จันทะโยธา
63073020772 นางสาวเกศสุดา เบญจวรรณ�
63073020773 นางสาวจิรนันท� สุทธะสม
63073020774 นายพัฒน�ภูมินันท� ศรีสม
63073020775 นางสาวณัฐณิชา บุญสาใจ
63073020776 นางสาวนิศารัตน� คุ)มญาติ
63073020777 นางสาวสายฝน กาดนอก
63073020778 นางสาวชาคริยา เจียมใจ
63073020779 นายทิวา มะจันทร�
63073020780 นายอภิสิทธ์ิ แคว)นไธสง
63073020781 นางสาวเกศรา เกศวพิทักษ�
63073020782 นางสาวสุกัญญา พรงาม
63073020783 นางสาวชมบงกช ทองประเสริฐ
63073020784 นางสาวสุมาลี หาญกล)า
63073020785 นางสาวสมีชญา บุญปฏิญญา
63073020786 นางสาวประกายแก)ว แสงแก)ว
63073020787 นายวัชรพล บุญนากร
63073020788 นางสาวสุพรรณี โง)วซุ�นเฮง
63073020789 นางสาววรัญชลี ผลมะม�วง
63073020790 นายศศิพงศ� คําโสภา
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020791 นายอนันต� อินทรเพ็ช
63073020792 นายกิตติพงษ� ทีบัว
63073020793 นายศิริชัย ทวีโชค
63073020794 นางจิราภรณ� ย่ิงได)ชม
63073020795 นายฉัตรชนะ นพคุณ
63073020796 นางสาวนันท�ปภัทร โชติอัครโรจน�
63073020797 นางสาวกาญจนา แช�มนิล
63073020798 นางสาววรัญภร ราชพัฒน�
63073020799 นางสาวศศิธร ทรัพย�ชุ�มชื่น
63073020800 นางสาวนันธกร ทานตะวิรยะ
63073020801 นางสาวรัชนีกร ปGนะถา
63073020802 นายเอกวรเดช ชลชลา
63073020803 นางสาวเดือนฉาย ชะตัน
63073020804 นายเอกรัฐ สิทธิสาริการ
63073020805 นายธนบัตร นนธิบุตร
63073020806 นางสาวณัฐชา ภู�ทรัพย�
63073020807 นายกรวิชญ� สีเดียว
63073020808 นางสาวนิภาราตี เขียวชอุ�ม
63073020809 นางสาวสุนิสา ศรีโมรา
63073020810 นางสาวรุ�งทิวา ทองคําแท)
63073020811 นายธนพงษ� เทียมทัน
63073020812 นางสาวธัญวรัตน� เผ�าพลทอง
63073020813 นายจิรวัฒน� ตันติพิพัฒน�กุล
63073020814 นางสาวอินทุอร นาเมืองรักษ�
63073020815 นายภัคนันท� จันทรา
63073020816 นางวรัญญา พรมอินทร�
63073020817 นางสาวศิรินันท� พือสันเทียะ
63073020818 นางสาวเกวลิน นันภิวงค�
63073020819 นายธนากร บัวจันทร�
63073020820 นางสาวนิติยา โคตรวงษ�

หน)า 694 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020821 นางสาวภคพร เขียวปEญญา
63073020822 นางสาวนิติยา ธรรมคุณ
63073020823 นางสาวนิรินธนา สําราญสุข
63073020824 นางสาวอภิญญา เพ็ชรโย
63073020825 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ
63073020826 นางสาวปาริฉัตต� จันทร�กระจ�าง
63073020827 นางสาวศุภาวรรณ สามัญ
63073020828 นางสาววรัณญา พ)นภัยพาล
63073020829 นางสาวก่ิงกาญจนา ปะถานะ
63073020830 นายอนุพงศ� ศิริสวัสด์ิ
63073020831 นางสาวสุภัสสร ส�องแสง
63073020832 นางสาวนารีรัตน� อุดมศรี
63073020833 นางสาวกัญศรัศม� ประเสริฐผล
63073020834 นางสาวจริยา เพ็ชรซีก
63073020835 นายสถาพร จตุพงษ�
63073020836 นายสุภชัย จันทวัน
63073020837 นางสาววารุณี กองสมัคร
63073020838 นางสาวสุรัตนา สมผล
63073020839 นางสาวสรัญญา คํางาม
63073020840 นายกินเจ พันธเสน
63073020841 นางสาวจิราพร ปEญญา
63073020842 นางสาวกิตติมา คําเนตร
63073020843 นางสาวกรรณิกา แก)วเขียวงาม
63073020844 นายนฤพล ทองโชติ
63073020845 นางสาวประไพศรี มูละสีวะ
63073020846 นางสาวธัญญรัตน� เอิบสภาพ
63073020847 นางสาวณัฏฐินี แสงหิรัญ
63073020848 นางสาวพิชาภัค แสนโบราณ
63073020849 นายอนุวัต หวังกาญจน�
63073020850 นางสาวภัทราพร ทองอุย

หน)า 695 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020851 นายภูมิ สิทธิวุฒิ
63073020852 นางสาวสกลวรรณ เจริญเรืองเดช
63073020853 นางสาวสาวิตรี แจ�มใส
63073020854 นายวงศกร วงษ�สกุล
63073020855 นายณัฐพล จงฮะ
63073020856 นางสาววิไลพร แม)นศิริ
63073020857 นายกฤติภาส อ�อนสําลี
63073020858 นางสาวกาญจนา จีนพันธุ�
63073020859 นางสาวเฉลิมวรรณ ฃลฃาญกิจ
63073020860 นางสาวโชติกา รินทะวงศ�
63073020861 นายพสธร ถนอมเกียรติ
63073020862 นางสาวพัชรสร มาลีแย)ม
63073020863 นายฉัตรชัย ก�วยสกุล
63073020864 นางสาวจุฑาทิพย� เปรมศรี
63073020865 นางสาวเกษฎาภรณ� ธรรมคะโล
63073020866 นายอดิศักด์ิ อาจเดช
63073020867 นางสาวกรรฑมาศ บุญคง
63073020868 นางสาวชนัตตา ศิริโชติ
63073020869 นางสาวขนิฐา ดงอุทิศ
63073020870 นางสาวมณีวรรณ ตาดํา
63073020871 นายภูรินทร� จุลเลข
63073020872 นางสาวน้ําทิพย� แย)มทัศนา
63073020873 นางสาวสรณีย� แสงสว�าง
63073020874 นายพัฒน ศิลปชัย
63073020875 นางสาวภัทราวัลย� สุธรรม
63073020876 นางสาวอัญชลี กล)าเหลือ
63073020877 นายสุรศักด์ิ บุญตวง
63073020878 นายประสงค� หาญยุทธ
63073020879 นางสาวนิภารัตน� มาตเริง
63073020880 นางสาวอรวรรณ จงเจริญ

หน)า 696 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020881 นางสาววรรยา วิลาวรรณ�
63073020882 นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส
63073020883 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณ
63073020884 นายณัฐภูมิ พรมชาติ
63073020885 นางสาววัชรี พันธ�งาม
63073020886 นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมวิไล
63073020887 นางสาวนวรัตน� พราหมทัศ
63073020888 นางสาวสุพัทรา ลีนาค
63073020889 นางสาวสุทินา จันมลตรี
63073020890 นางสาวมนัสนันท� ศรประเสริฐ
63073020891 นายประสพสุข คําภีระ
63073020892 นางสาวมีนา ตันติราพันธ�
63073020893 นางสาววัชฎาภรณ� แก)วดํา
63073020894 นางสาวธัญญารัตน� เพงแพงต)น
63073020895 นางสาวอัญชิสา นิธิประเสริฐกุล
63073020896 นางสาวปรารถนา เวียงสมุทร
63073020897 นางสาวศกุนตลา ช)Uางโต
63073020898 นางสาวธิติสุดา วรรณก)อน
63073020899 นางสาวจารุวรรณ วิจิตรสมบัติ
63073020900 นางสาวภัททิยา กระเสาร�
63073020901 นางสุรางค� บุญชาติ
63073020902 นายวัชระ ตันเจริญ
63073020903 นายณัฐภีมพล จรัสคณาวุฒิ
63073020904 นางมณีรัตน� พรวุฒิกูล
63073020905 นางสาววัลนภา สุขทั้งโลก
63073020906 นางวิชิดา อรัมสัจจากุล
63073020907 นางสาวชนิดาพร รัตนวิชัย
63073020908 นายวัยธญา รอดรัตน�
63073020909 นางสาววราภรณ� ใยย่ังยืน
63073020910 นางสาวเสาวลักษณ� ทองขาว

หน)า 697 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020911 นางสาวกันยาศิริ เจริญพร
63073020912 นางสาวศิริฉัตร หอมสวัสด์ิ
63073020913 นางสาวเสาวลักษณ� รอดไพร
63073020914 นางสาวอรวรรณ วงษ�สุวรรณ
63073020915 นางสาวนฤมล เนาวราช
63073020916 นางสาวมาริษา แซ�ต้ัง
63073020917 นางสาวกชกร อรัญวัชน�
63073020918 นางสาวขนิษฐา ใฝSฝEน
63073020919 นางสาวศิริรัตน� จันทร�เทศ
63073020920 นางสาวรัตติยา จันทะโสม
63073020921 นางสาวทิวาพร นพกุลธนกิจ
63073020922 นางสาววนิดา คชพงษ�
63073020923 นางสาวจีฮาน กาสา
63073020924 นางสาวมยุรา จันทร�วัฒน�
63073020925 นางสาวจันทร�ธิดา เจือจันทร�
63073020926 นางสาววิชชุดา สําเร็จกิจ
63073020927 นางสาวนภาพร นาสะอ)าน
63073020928 นางสาวธัณยวีย� ศรีใจวงศ�
63073020929 นางสาวเจนจิรา พะนาศรัมย�
63073020930 นางสาวกรรณิกา จันทวาน
63073020931 นางสาวปวีณสมร รักษา
63073020932 นายอาทิตย� ศรพันธ�
63073020933 นายอนุรักษ� จันทร�ทรัพย�
63073020934 นางสาวชณิชฐา โยธาแสง
63073020935 นายวัฒนา วรรณสุข
63073020936 นางสาวปาจรีย� ทองปน
63073020937 นางสาวพัชรี กาวกระโทก
63073020938 นางสาววรัญญา ศิริธรรม
63073020939 นางสาวปวริศา อุตสาหะ
63073020940 นางสาวภัครินทร� พรับพรึงศรี

หน)า 698 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020941 นางสาวชลธิชา กองทอง
63073020942 นายศุภกร นามวงศา
63073020943 นางสาวสุนิสา โพธ์ิสุวรรณ
63073020944 นางสาววรรณา สุขผล
63073020945 นางสาวภิรญา จิชนาวัลย�
63073020946 นางสาวปEทมาพร เหล�าจําปา
63073020947 นางสาวทิวารัตน� นันทกร
63073020948 นายสิทธิพร สุขศีล
63073020949 นางสาวอัจฉรา บรรดิษ
63073020950 นางสาวพรรณี ชายฉลาด
63073020951 นางสาวศนิสรา อ�วมศรี
63073020952 นางสาววิภาวรรณ กลีบกมล
63073020953 นางสาวจุรีวัณย� แก)วไพบูลย�
63073020954 นางสาวศรันญา อุตสวงค�
63073020955 นายศิริชาติ พิณพาทย�
63073020956 นายพีรศีกด์ิ สังข�เครือ
63073020957 นายปรินทร ภักดีนอก
63073020958 นางสาวอัจจิมา ภูจักรนิน
63073020959 นางสาวณภัคสุรางค� ธนาณิศสุรางค�
63073020960 นายศิวเรศ พรมมา
63073020961 นางสาวภารดี ผ�องมณี
63073020962 นางสาวปาณิศา เจริญสายชล
63073020963 นางสาววริษา ธรรมศิริ
63073020964 นายนัธทวัฒน� ธรรมนูญวิทย�
63073020965 ว�าที่ร)อยตรีรังสรรค� ทะริยะ
63073020966 นางสาวสุภารัตน� สุวรรณขอด
63073020967 นางสาววริศรา สามารถ
63073020968 นางสาวพรพรรณ ชินวงค�
63073020969 นางสาวลักขณา ทองประกอบ
63073020970 นายอิศรา พ้ืนนวล

หน)า 699 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073020971 นายธนาตย� วุฒิกะพันธุ�
63073020972 นายสิทธิศักด์ิ บัวขาว
63073020973 นายอโนชา ขําวงษ�
63073020974 นางสาวณิชกานต� พุทธวงค�
63073020975 นายอดิศักด์ิ วรสารศิริ
63073020976 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพ่ึง
63073020977 นายพิรชัช ย�วนยินรักษ�
63073020978 ว�าที่ ร.ต.วีระ อัญทะปEญญา
63073020979 นางสาวธันยรัศม์ิ ทองธรรมรัตน�
63073020980 นางสาวมนัสพร ศรีสุข
63073020981 นายวิริยะ ผดุงการเลิศ
63073020982 นางสาวจรรยา ชาปลิก
63073020983 นางสาวอิงอารี เกิดบุญส�ง
63073020984 นายวสิษฐ�พล สภา
63073020985 นางสาวสายคํา วงศ�สาจารย�
63073020986 นางสาวสลิลทิพย� โกพลรัตน�
63073020987 นายภาณุพงศ� แสงจันทร�
63073020988 นายณัฐวุฒิ มีสุข
63073020989 นางสาวดุจดาว ลาภเจริญทรัพย�
63073020990 นางสาวนิรมล ครุฑใจกล)า
63073020991 นางสาวสินีนาฎ โนทะ
63073020992 นายกิตต์ิธนัตถ� ธีระวิทย�
63073020993 นางสาวทิฆัมพร จันทร�งาม
63073020994 นางสาวดรุณี จันทศร
63073020995 นายวนัส ธนวานนท�
63073020996 นายศักดิเศรษฐ� เดชขุนทด
63073020997 นางสาวพิชญาพร ทองดารา
63073020998 นางสาวกัลยาณี หาสูง
63073020999 นางสาววิชุดา สองสา
63073021000 นางสาวจิตรลัดดา สุ�Uมมาตย�

หน)า 700 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021001 นางสาวอัมพร ปEนตะราศรี
63073021002 นายเสริมพันธ� โพธ์ิไพจิตร
63073021003 นางสาวธนภรณ� ชูศิริชัย
63073021004 นางสาวพรทิพย� เอี่ยมสอาด
63073021005 นายชาคริต ณ น�าน
63073021006 นางสาวชนกนันท� ปานพรม
63073021007 ว�าที่ร)อยตรีชาญณรงค� เทียนจันทร�
63073021008 นางสาวสุชิตา กลับดี
63073021009 นางสาวนิสา สมนึก
63073021010 นายยศบดินทร� จันทร�แก)ว
63073021011 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพร ภูวะเรศ
63073021012 นางสาวกรกนก เลิศอารีกร
63073021013 ว�าที่ ร.ต.วีรยุทธ คนศิลปP
63073021014 นายอุดมเอก อุดมกุล
63073021015 นางสาววราภรณ� กอเซ็ม
63073021016 นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเลิศฤทธ์ิ
63073021017 นางสาวศศิวิมล สัตย�พานิช
63073021018 นายพงษ�เพชร วิเศษดี
63073021019 นายประทีป ธิติอนันต�ปกรณ�
63073021020 นางสาวสุวนันท� ฉิมพานัง
63073021021 นายทิวานนท� เดชพรม
63073021022 นายวีรกร สืบตระกูล
63073021023 นายคเชน ชื่นชม
63073021024 นายฮากีม สามีหวัง
63073021025 นางสาวปนัดดา ดวงศรี
63073021026 นางสาวภาราดา ขุมทรัพย�
63073021027 นางสาวนิลดา จันทนากร
63073021028 นายชลธวัช แก)วกระจ�าง
63073021029 นางสาวอธิตยา แสงสว�าง
63073021030 นายเดชฤทธ์ิ วิมารเมฆ

หน)า 701 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021031 นางสาวพรนิชา ไผ�ดีนุกูล
63073021032 นางสาววนิดา สุวรรณรินทร�
63073021033 นายบารมี ภูมะลี
63073021034 นางจันจิรา ทองลาด
63073021035 นางสาวอุบล แจ)งสว�าง
63073021036 นางสาวชนาพร จุดศรี
63073021037 นางสาววรรณิภา ศรีชื่น
63073021038 นางสาวปEทมา รัตนา
63073021039 นายจารึก หม่ืนศรี
63073021040 นางสาวเกศราภรณ� กัญญาณมิตตา
63073021041 นายนราธิป พิมพ�มา
63073021042 นางสาวอรทัย พะเยาว�
63073021043 นายสฤตะ สาลาสุตา
63073021044 นายเสฎฐวุฒิ เรียงผา
63073021045 นางสาวสุจิตรา พลแหลม
63073021046 นางสาวประภัทรสิริ ไชยศิลปP
63073021047 นางสาวอรอุมา กวมทรัพย�
63073021048 นายกิตติพัทธ� ม่ิงสุวรรณ
63073021049 นายวิเชียร ใจมูล
63073021050 นายกฤษณะ วงษ�ทิม
63073021051 นางสาวสุรีฉาย รุ�งเรือง
63073021052 นายทศพล ขําบัณฑิตย�
63073021053 นางสาวปภาวดี ปวนปEนคํา
63073021054 นางสาวจีรภา หม่ันทํา
63073021055 นายศุภณัฐ อินทร�ศิริ
63073021056 นางสาวภัทรวรรณ แนบเนื้อ
63073021057 นายทวีภัทร เลขยันต�
63073021058 นายทวีศักด์ิ บุสอน
63073021059 นางสาวจิรารัตน� ไชยเม็ง
63073021060 นายธนรัฐ อังติกุล

หน)า 702 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021061 นายสกล สกลภิญโญ
63073021062 นางสาวกมลรัตน� เครือแวงมล
63073021063 นางสาวนันทาวดี แสงชมภู
63073021064 นางสาวกัญญารัตน� นามวิชา
63073021065 นายณัฐพัชร� ธิติมูล
63073021066 นางสาวสุปราณี ปEญญาคํา
63073021067 นางสาวธันย�พร วรรณศรี
63073021068 นายพีรภัชร� พูนพุฒ
63073021069 นายสุเทพ ดอกแคกลาง
63073021070 นายคุณานนท� นาวาเจริญ
63073021071 นางสาวภัทรียา ชูประทีป
63073021072 นายนัทธพงศ� ขอดแก)ว
63073021073 นางสาวสุพัชฌาย� ปาด)วง
63073021074 นางสาวปณิชา ประทุมมาศ
63073021075 นางสาวศจี ด)วงทรง
63073021076 นางสาวจินตนา จันทร�อินทร�
63073021077 นางสาวสุพัตตรา แก)วสุภา
63073021078 นางสาววรัตน�ฌา อินทรโสภา
63073021079 นางสาวศิริลักษณ� แก)วการ
63073021080 นางสาวจารุณี สําเภา
63073021081 นางสาวณภัทรลดา ทองชมภู
63073021082 นางสาวพรชนก เก็บนิล
63073021083 นางสาวเพ็ญวิภา สุมนวิริยะ
63073021084 นางสาวสิตาภา วีรการณ�
63073021085 นายเทพพิทักษ� โสภณ
63073021086 นางสาวนวพร ธุระ
63073021087 นางสาวดลนภา ทองกรณ�
63073021088 นางสาวสุนิสา ระวัง
63073021089 นางสาวนพพรรษ กํามเลศ
63073021090 นางสาวชุติกาญจน� ชนะประโคน

หน)า 703 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021091 นายปรัชวีร� จันทร�ประเสริฐ
63073021092 นายวุฒิชัย เจียรอุดมทรัพย�
63073021093 นายกิตติศักด์ิ ทองดวง
63073021094 นางสาวสีสุดา เพียชิน
63073021095 นางสาวดวงพร ดอนประศรี
63073021096 นางสาวนัยนา ไกรนุช
63073021097 นางสาวปEญจภัค ทองอูe
63073021098 นางสาวศิริผล อะนะโน
63073021099 นางสาวพิมพา โคตรวงศ�
63073021100 นางเกศแก)ว เหลือสุข
63073021101 นางสาวรุ�งฤดี ผัดอิ่นแก)ว
63073021102 นายพชร โพธ์ิสุ
63073021103 นางสาววรรณกร พิณธุมาศ
63073021104 นางสาวศศิกร จันพลโท
63073021105 นางสาวศิริขวัญ อินทอ�อน
63073021106 นายณัฐกิตต์ิ ทองขาว
63073021107 นางสาวอรณัญช� สีตะวัน
63073021108 นายเขตตะวัน แสนนาม
63073021109 นายสัญญา เทพพิชิตสมุทร
63073021110 นางสาวณิชาภา เนตตรวิเชียร
63073021111 นายธนวรรษ บุตรโพธ์ิ
63073021112 นางสาวคชาภรณ� อุทัยศรี
63073021113 นางสาวชฎาพร อภิเนตร
63073021114 นางสาววรพรรณ สอนศิริ
63073021115 นางสาวสุพิชชา เทพวรรณ�
63073021116 นางสาวศศิวิมล ตรีศาสตร�
63073021117 นายธีรยุทธ ถิระวิทยากุล
63073021118 นางสาวสุดารัตน� ผัวเผื่อน
63073021119 นายวุฒินันท� คําเอี่ยม
63073021120 นายเจษฎาพร จิตรบุตร

หน)า 704 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021121 นางสาวปภาวี บวรสถิตย�
63073021122 นางสาวนิตยา ทองแปCน
63073021123 นายนรวร วาณิชเวชกุล
63073021124 นายธิติ ม่ันเขตกิจ
63073021125 นางสาวอมรรัตน� ขวัญเมือง
63073021126 นายชิตพล แม�งมา
63073021127 นางชัชชษา เจือจันทร�
63073021128 นางนิตยา ชาอุ�น
63073021129 ว�าที่ ร.ต.พิทยา จันทรักษา
63073021130 นายพีรยุทธ เขียวผ�อง
63073021131 นายนินนาท จันทร
63073021132 นายพีระพล เหง)าแก)ว
63073021133 นางสาวเนติมา วงษ�เกตุ
63073021134 นางสาวกันตยา มัจฉา
63073021135 นางสาวนัจนันท� บุตรา
63073021136 นางสาวรัตติยา กางมูล
63073021137 นายณัฐพล กลมเกลี้ยง
63073021138 นายสราวุฒิ สีเงิน
63073021139 นางสาวสุจิตรา วานิช
63073021140 นางสาวมนันยา ชรัสเสถียร
63073021141 นายธวัชชัย ชุมศร
63073021142 นางสาวนิชรัตน� แก)วโสพรม
63073021143 นายกิตติธัช อยู�สมบูรณ�
63073021144 นางสาวกุนทิณี เรียงรุ�งโรจน�
63073021145 นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
63073021146 นางสาวสุกานดา วงศ�กรุง
63073021147 นายเลอศักด์ิ หินโทน
63073021148 นางสาวชฎามาศ หนุ�มประดิษฐ�
63073021149 นายเขมชาติ เนื่องจํานงค�
63073021150 นางสาวสุกัญญา การะเกษ

หน)า 705 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021151 นายพงศกรณ� แปงวัง
63073021152 นายวิธวินท� ยลพันธุ�
63073021153 นางสาวศิรินิภา พยุงวงศ�
63073021154 นางสาวขนิษฐา อินทรศรีไกร
63073021155 นายอันดานา จันทร�สุข
63073021156 นางสาวทิพวรรณ ปCองโสม
63073021157 นายสุรเชษฏ� อร�ามเนตร
63073021158 นายวงศกร สินถาวร
63073021159 นายวัชรินทร� พฤกษยากรกุล
63073021160 นายชาญณรงค� ทุมพัฒน�
63073021161 นายธนโชติ อินตRะวิชา
63073021162 นางสาวกชมน อินทเกษร
63073021163 นางสาวเนาวรัตน� พฤกษาสระ
63073021164 นายจักรกฤษ นามมูล
63073021165 นางสาวกรนิกา ชื่นชม
63073021166 นายปฐวี ธัญญะชาติ
63073021167 นางสาวสุรัสวดี จันทรุทัย
63073021168 นางสาวจิราพรรณ พร)อมโตนด
63073021169 นางสาวอริสา รัตนชัยฤทธ์ิ
63073021170 นางสาวมณีฉาย ปะกังพลัง
63073021171 นางสาวบุณยวีร� สิงห�พริ้ง
63073021172 นางสาวกุลธิดา มานู
63073021173 นายลัทธพล กระจ�างเย�า
63073021174 นางสาวอัจฉรา มุงคุณคําซาว
63073021175 นายอภิวัฒน� เผดิม
63073021176 นางสาวกุลสตรี มีอัฐม่ัน
63073021177 นายจิณณวัตร อยู�ประจํา
63073021178 นายกฏกร ลิ้มงาม
63073021179 นางสาวกชพร มีชัยทรัพย�เจริญ
63073021180 นางสาวยุวธิดา ศรีสรรงาม

หน)า 706 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021181 นายต)นตระการ อบรม
63073021182 นายเมษา โพธ์ิคํา
63073021183 นายขจรศักด์ิ แซ�ต้ัน
63073021184 นายสุวิจักขณ� ผลบูรณ�
63073021185 นางสาวมุกตาภา ชัยมนตรี
63073021186 นายวัฒนา ปองไป
63073021187 นายอิสระพงค� วุฒิยา
63073021188 นางสาวนูรีสา เหลาะเหม
63073021189 นางสาวนรีนาฎ บุญดัด
63073021190 นางสาวจิราพร ไวยะพันธ�
63073021191 นางสาวดุสิตา เมฆพิทักษ�กุล
63073021192 นายอลงกรณ� พงศ�วนัชพร
63073021193 นางสาวสวิตาต� เหมือนศรี
63073021194 นายปGยะชัย ใจคง
63073021195 นางสาวเสาวรัตน� บุญสวัสด์ิ
63073021196 นายสิทธิเดช มลีรัตน�
63073021197 นางสาวฐิติมา เมืองคุณ
63073021198 นางสาวอัจฉรา ขุนทอง
63073021199 นายอรุณธติ แก)วนาเส็ง
63073021200 นางสาวแพรพลอย ภู�ระหงษ�
63073021201 นางสาวจินตภา เกตุจินดา
63073021202 นางสาวจันทกานต� สอนศิริ
63073021203 นางสาวนิทราน เกตกรณ�
63073021204 นางสาวเสาวลักษณ� นารีบุตร
63073021205 นางสาวณัชชา ชนะพาล
63073021206 นางสาวอรจิรา สีดํา
63073021207 นายพศุตม� ศรัทธา
63073021208 นายสหรัฐ สิทธิเวช
63073021209 นางสาวอธิติยา ทองอุไร
63073021210 นายชินวุธ เอี่ยมรักษา

หน)า 707 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021211 นายรัชกร อาชีวะ
63073021212 นางสาวพิมพ�แสง อปEมกา
63073021213 นางสาวกาจฐา ติฐานะ
63073021214 นางสาวประภัสสร อุสาพรหม
63073021215 นางสาวปรียาภรณ� นิยมฤทธ์ิ
63073021216 นายนพรัตน� อุปวงษา
63073021217 นางสาวจิตรียา สิงห�แก)ว
63073021218 นางสาวปEญญรส ศรีสังข�
63073021219 นางสาวลลิตา ภักด์ิวาปB
63073021220 นางสาวอาภาภรณ� นันทศรี
63073021221 นางสาวธนิษร อ�อนเมือง
63073021222 นางสาวจิราภรณ� ขันทองคํา
63073021223 นายเขมทัต หม่ันเรียน
63073021224 นางสาวนันทวรรณ ชูสิทธ์ิ
63073021225 นายวัชรินทร� เล็กพวงทอง
63073021226 นางสาวกนกวรรณ จีนหลง
63073021227 นางสาวกาญสุรีย� ประพงษ�
63073021228 นายศราวุฒิ หนูเพ็ชร
63073021229 นายณรงค�วัฒน� ภิมุขไพศาล
63073021230 นางสาวณัฎฐาสิริ ทับใจ
63073021231 นายสุชล สัมพันธ�พร
63073021232 นางสาวนวลวรรณ มาพันธ�สุ
63073021233 นางสาวงามศิริ เอี่ยมสะอาด
63073021234 นายชัชวาลย� ไมตรี
63073021235 นางสาวอรรถจิรา ไชยวรรณ�
63073021236 นางสาวดาราพร เจียบเกาะ
63073021237 นางสาวพิมพ�วิภา ขจรศิรินทร�
63073021238 นายจิรภัทร องค�ยา
63073021239 นางสาวรัชฌุกร ใจงาม
63073021240 นางสาวชนากานต� พากํ่า

หน)า 708 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021241 นางสาวรัตนา ปGOนแก)ว
63073021242 นางสาวพีรยา เกษา
63073021243 นายกฤติน ชื่นวิสิทธ์ิ
63073021244 นายพนารินทร� ทิมสถิตย�
63073021245 นายลิขิต สัญญาใย
63073021246 นางสาวภาวิณี ฟองจามร
63073021247 นางสาวเบญจมาศ ทองเพ็ง
63073021248 นายภูมินทร� มากแสน
63073021249 นางสาวน้ําฝน ชะเอมน)อย
63073021250 นายทักษ�ดนัย เตชะวรรณเศรษฐ�
63073021251 นางสาวนุชนาถ เชยทอง
63073021252 นายธีรวุฒิ ปลัดจ�า
63073021253 นางสาววรพร แก)วมา
63073021254 นางสาวจุฑารัตน� เกตุนอก
63073021255 นางสาวสุภาพร สุพันทวี
63073021256 นางสาวเบญจมาศ อินทลักษณ�
63073021257 นางสาวอนัญ ลักษณ� ลาภสนอง 
63073021258 นายนรินทร� วงษ�ปรีชา
63073021259 นายสุธี รังสรรค�ศุภโร
63073021260 นางสาวสุภาวดี ชนะหาญ
63073021261 นางสาวสุภารัตน� จันมณี
63073021262 นายสราวุฒิ แสงประดับ
63073021263 นางสาวพัชรี แช�มชื่น
63073021264 นางสาวณัฐฐิรา สังข�ทอง
63073021265 นายณรงค� ศุภกุล
63073021266 นางสาวมนัสนันท� ชิณเกตุ
63073021267 นางสาวเกวลิน บูรณะ
63073021268 นางสาวจุไรรัตน� เกตุเเสนศรี
63073021269 นายวานิช วันแก)ว
63073021270 นางสาวปGยะดา ปGOนประภาพันธ�

หน)า 709 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021271 นางสาวธันย�นิชา เลิศปรีดารัศม�
63073021272 นางสาววรัชยา อภิวิชาญาณ
63073021273 นายธนพงษ� กองศรี
63073021274 นางสาวลักษิกา ลงทอง
63073021275 นางสาวกัญญนันทน� ลี้จิรานุวัฒน�
63073021276 นางสาวพลอยพรรณ มารัตน�
63073021277 นางสาวกรองทอง ต้ังสิทธิ
63073021278 นางสาวอมรรัตน� ตามจะโปะ
63073021279 นางสาวอภิชญา รุ�งเรือง
63073021280 นายปานรดา ชิณสิทธ์ิ
63073021281 นางสาวเดือนนภา บุญวาที
63073021282 นางสาวเพชรรัตดา เพ่ิมกสิกร
63073021283 นางสาวดวงกมล วงศ�เมือง
63073021284 นายทิวา โคตรบุญครอง
63073021285 นางสาวพรทิพา ทาปง
63073021286 นางสาวสิรินรัตน� ฉินนะโสต
63073021287 นางสาวบุษราคํา ห�านทอง
63073021288 นางสาวพาวินี อินทา
63073021289 นางสาวศิริพร คงนาคพะเนา
63073021290 นางสาวนวลฉวี โทพิลา
63073021291 นางสาวชุติพร อยู�เล็ก
63073021292 นายเฉลิมเกียรติ ปEดชัยสุ
63073021293 นางสาวจุฬาลักษณ� ชมภูรักษ�
63073021294 นางสาวมรกต ขอร�วมกลาง
63073021295 นางสาวดลฤทัย นิยมเดชา
63073021296 นายยุรนันท� คงสมร
63073021297 นางสาวอิงฟCา ทับเอี่ยม
63073021298 นางสาวอภิญญา วงษ�น)อย
63073021299 นายมณเฑียร พลจักรี
63073021300 นางสาวจณิสตา ปGOนกุมภีร�

หน)า 710 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021301 นางสาวกฤษณา บุญมี
63073021302 นายอุเทน อุดนัน
63073021303 นางสาววัชราษิกา คําชุ�ม
63073021304 นางสาวสุภาพร สุจจะชารี
63073021305 นายสรรพสิทธ์ิ พุฒซ)อน
63073021306 นางสาวเกศินี ศรีอบเชย
63073021307 นางสาวเกวลี สร)อยสน
63073021308 นางสาวพันทิวา ก)อนก้ัน
63073021309 นางสาวพัสนี จําปา
63073021310 นายวรากร วิชัด
63073021311 นางสาวมินตา แก)วศรีงาม
63073021312 นางสาวณัฐธิดา อินกองงาม
63073021313 นางสาวชุติมา สระทองน)อย
63073021314 นางสาวนฤมล กุลที
63073021315 นางสาววาทกานต� เพชรรินทร�
63073021316 นางสาวอภิญญา ก�อแก)ว
63073021317 นางสาวสรัลชนา ศรีเส็ง
63073021318 นางสาวอภิญญา โยธี
63073021319 นางสาวพรรณกร วิชาเครื่อง
63073021320 นายไพทูรย� สุทธิ
63073021321 นางสาวอภิญญา เสียงกอง
63073021322 นางสาวญาณิศา วิสัยงาม
63073021323 นายอรรถพล มณีจันทร�
63073021324 นายภานุพงศ� พนมเขต
63073021325 นางสาวสุรภา แซ�คู
63073021326 นายณัฐรัตน� คําเกิด
63073021327 นางสาวสโรชา เมธีกุล
63073021328 นางสาวมณฑารัตน� พรหมทอง
63073021329 นางสาวมลฑลี วรานนท�จิราโชติ
63073021330 นางสาวสุภัทรตา สวนสุวรรณ�

หน)า 711 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021331 นางสาวศศิธร แก)วคํา
63073021332 นางสาวสุชานรี วังอาจ
63073021333 นายวีระพงษ� วงษ�ประเทศ
63073021334 นางสุรีย� แท�นแก)ว
63073021335 นางสาวสุธาสินี เยาวรัตน�
63073021336 นางสาวภัทรกันย� กันหาพันธ�
63073021337 นางสาวจินนารี แก)วนาดี
63073021338 นางสาวรวิวรรณ แย)มพินิจ
63073021339 นายพงศ�พล เชียงมณี
63073021340 นางสาวโมรี ปล)องอ�อน
63073021341 นางสาวธัญญลักษณ� พัฒนะโชติ
63073021342 นางสาววิลาสินี สีหยดยอ
63073021343 นางสาวปานวาด สามารถ
63073021344 นางสาวจิราภรณ� แก)วเดียว
63073021345 นางสาวนริศรา บัวพา
63073021346 นางสาวกฤติยา โง�นสูงเนิน
63073021347 นางสาวเสาวนีย� อยู�เจริญ
63073021348 นางสาวพุฒินาท นัทธีเจริญ
63073021349 นายสิรภพ ล)อมแพน
63073021350 นายขจรศักด์ิ วงค�จันทร�
63073021351 นางสาวสิริวรรณ ศุภกิจ
63073021352 นายกันฒภณ โชติวิศาลกุล
63073021353 นางสาวนนรณีย� อนุพันธ�
63073021354 นายปภวัชร เปรมปราย
63073021355 นางสาวภาวิณี ระลึกชอบ
63073021356 นางสาวกิตติมา นวลละออง
63073021357 นางสาวนพรัตน� โขนสันเทียะ
63073021358 นางสาวกมลกาญจน� พริกใย
63073021359 นายสุรศักด์ิ โสวจัสสตากุล
63073021360 นางสุดารัตน� สุขใจ

หน)า 712 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021361 นายกันตภณ มุสิกะสินธร
63073021362 นางสาวสิญาพร นามสงสาร
63073021363 นายปรีชาพล เหล็กดี
63073021364 นางประภัสสร ผาลิวงศ�
63073021365 นายกิตติศักด์ิ จันเรือง
63073021366 นางสาวสิรัตชญา เตยแก)ว
63073021367 นางสาวเมทินี ทิจะยัง
63073021368 นายเจนภพ วงศ�บุญ
63073021369 นางสาววิภาสิริ ศรีสุบรรณ�
63073021370 นายปริญญา จันทะคุณ
63073021371 นางสาวสมัชญา ผาสุก
63073021372 นางสาวพัชรี ศรีนาหอม
63073021373 นางสาวนฤทัย วงศ�พิน
63073021374 นางสาวสุชาฎา ศรีสุข
63073021375 นางสาวสุชาดา จันทร�สว�าง
63073021376 นางสาวณัฏฐ�นรี คงรัมย�
63073021377 นายต)นกล)า วงศ�ประทุม
63073021378 นางสาวยอรุ)ง ยอดอุดม
63073021379 นางสาวเพชราภรณ� พวงจันทร�
63073021380 นายสําราญ เปล�งทอง
63073021381 นางสาวอาลิษา ทองขาว
63073021382 นายกรกต จันทร�เพ็ง
63073021383 นางสาวอรปรียา เริงพิทักษ�
63073021384 นายสุรมงคล จิตจํานงค�
63073021385 นางสาวณัฐชยา ธัญญะชาติ
63073021386 นางสาวอมรพรรณ สุขมงคล
63073021387 นางสาวบุณฑริกา พองชัยภูมิ
63073021388 นางสาวกิตติยา สังข�นาค
63073021389 นางสาวพัชรนัฏฐ มีแค
63073021390 นางสาวกัญญาภัค พร)อมมณี

หน)า 713 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021391 นางศรินทร�ทิพย� สิทธิพงศ�
63073021392 นายวรัญXู สีลากุล
63073021393 นางสาววราภรณ� กลิ่นประเสริฐ
63073021394 นางสาวขวัญหทัย มวลสุข
63073021395 นางสาวกัญญาวีร� จําแนกมิตร
63073021396 นางสาวจุฑารัตน� บุญชม
63073021397 นางสาวมินตรา ประสิทธิวัฒน�
63073021398 นายวิทวัส วงศ�ต�อม
63073021399 นางสาวสุนิษา ขันธเวช
63073021400 นางสาวกรณ�ชญาภรณ� ซ)ายคํา
63073021401 นายฉัตรชัย ภิรมย�เสวก
63073021402 นายภาคภูมิ เมฆหมอก
63073021403 นางสาวศิริพร อรปEญญา
63073021404 นางสาวบุญญิสา อุสิทธ์ิ
63073021405 นางสาวสุวิมล ทองแสง
63073021406 นางสาวปุณญิสา ทิพวรรณ�
63073021407 นางสาวเกวลี ปานมนต�
63073021408 นางสาวอนงค�นาฏ แสนธุระ
63073021409 นางสาววิชญาพร โสภาอุทก
63073021410 นางสาวกชกร ธงรบ
63073021411 นางสาวสุธิดา ถุงจันทร�
63073021412 นายชยากร เสนคํา
63073021413 นางสาวจีระพร แก)วอยู�
63073021414 นางสาวปาลิตา เสยกระโทก
63073021415 นายเฉลิมชนม� อรุณพันธุ�
63073021416 นายกิตติธัช ยังศิริ
63073021417 นายทัตพงศ� เซ่ียงม)า
63073021418 นางสาวทิพาพร บุญพา
63073021419 นางสาวสาธิตา วงษ�ชีรี
63073021420 นางสาวเกวลิน โดดสูงเนิน

หน)า 714 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021421 นางสาวรัตติยา แสงสุข
63073021422 นางสาวพัชราภรณ� เสง่ียม
63073021423 นางสาวศศิวิมล พิมเสน
63073021424 นางสาวพรปวีณ� พิทักษ�จิรกร
63073021425 นางสาวมณีรัตน� สังฆารมย�
63073021426 นายปริญญา พันสอน
63073021427 นางสาวปาณิภา จินดาดวง
63073021428 นางสาวอาริษา บ)านนบ
63073021429 นายภาณุพงศ� ประคองกูล
63073021430 นางสาวณัฐยา สิงคิ
63073021431 นางสาวชุติมา หม่ันสกุล
63073021432 นางรินรดา เข็ดคม
63073021433 นางสาวปวีณา ศรีเมืองสุข
63073021434 นางสาวภัณฑิรา บุปผา
63073021435 นางสาวอลิยา โสภาชัย
63073021436 นายณภัทร บูรณะชน
63073021437 นางสาวธีรญา ภู�เกษร
63073021438 นายอัครพล เพ่ิมสินธุ�
63073021439 นางสาวศิรินาถ จันดี
63073021440 นางสาวสุกัญญา ไฮกัญญา
63073021441 นางสาววันวิสา แก)วศรีนวม
63073021442 นางสาวกมลกานต� คงทน
63073021443 นางสาวสุนิชา ฤกษ�สังเกตุ
63073021444 นางสาวอรยา หาญสุโพธ์ิ
63073021445 นายภูรินทร� อนุกรมวีระกิจ
63073021446 นายผู)แทน เพชรวารี
63073021447 นางสาวณัฐสินี บุญอิ่ม
63073021448 นายอิทธิพล เฉลียวจบ
63073021449 นางสาวพัฒนา สิงห�โสดา
63073021450 นางสาวธนพร ต�วนโต

หน)า 715 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021451 นางสาวมยุรี จอกนาค
63073021452 นางสาวพัชริดา สถาพรเจริญย่ิง
63073021453 นางสาวรุ�งนภา ผลหว)า
63073021454 นายชลชีวิน อนุกูล
63073021455 นายธนวัฒน� สุรกิจบวร
63073021456 นางสาวนิรฉัตร บุราไกร
63073021457 นายพิชXุตม� นุ)ยคง
63073021458 นายธนวัฒน� ใจน)อม
63073021459 นางสาวนชุธิดา มาสงค�
63073021460 นายนรินทร� เปBยงลิต
63073021461 นางสาวพลอยนิศา ศิริรัตน�
63073021462 นางสาวสุทัตตา ลี้พล
63073021463 นางสาววิลาสินี แก)วธํารงค�
63073021464 นางสาวอทิติยา ใจเอื้อ
63073021465 นางสาวกุสุมา มีสกุล
63073021466 นางสาวลลิตา มูลมณี
63073021467 นายประสิทธิผล พลอยพ�Uม
63073021468 นางสาวศิรินธร ศรีตะปEญญะ
63073021469 นางสาวพรพิรุฬ สวามิชัย
63073021470 นางสาวสุดารัตน� สุขสนิท
63073021471 นายรัชชานนท� สิทธิศรีจันทร�
63073021472 นางสาวรุ)งตะวัน อําปGยะ
63073021473 นางสาวศิรินทร�ธร ลิ้มรวยทรัพย�
63073021474 นางสาวอารีรัตน� พรมส)มซ�า
63073021475 นางสาวฑิฆัมภรณ� เบญจกล
63073021476 นางสาวพสุภากร ไกรโรจน�
63073021477 นายประดิษฐ� สุวรรณสุขา
63073021478 นางสาวณภัทร สุขแก)ว
63073021479 นางสาวจรรยา มะลิโค
63073021480 นางสาวนงคราญ เสริมสาย

หน)า 716 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021481 นางสาวศิริลักษณ� นันทะสิงห�
63073021482 นายธีระ พัฒนงาม
63073021483 นางสาวกุลนิภา กวางทอง
63073021484 นายมนัสนันท� ชาญชลยุทธ
63073021485 นางสาวดารนี โมราอรรต�
63073021486 นางสาวประภาพร มหันตกาสี
63073021487 นางสาวพจนาลัย ปEiนคง
63073021488 นางสาวณัฐณิชา พัฒนะผล
63073021489 นายพงษ�สิทธ์ิ ลี้เจริญ
63073021490 นางสาวเกตุมณี เจริญสุข
63073021491 นางสาวปวริศา ดวงเดือน
63073021492 นางสาวสุนัตรา ครุธฉํ่า
63073021493 นายพรภิรมย� เหรียญคํา
63073021494 นางจันทร�สุดา ใจวรรณ
63073021495 นางสาวฏติปภา สบายสุข
63073021496 นางสาวศิริลักษณ� เรืองเจริญ
63073021497 นางสาวสุกัญญา ศรีบุรินทร�
63073021498 นางสาวณัฏฐา ภูริรักษ�ธนานนท�
63073021499 นางสาวพรชนัน มูลสัง
63073021500 นางสาวพรรณิภา วิเชียรศิริ
63073021501 นางสาวอพิชญา สุมาลัย
63073021502 นายธิติณัฐ ปCอจุมปู
63073021503 นางสาวปนัดดา แย)มประเสริฐ
63073021504 นางสาวพิไลพรรณ เลิศหลั่งหลาย
63073021505 นางสาววรกานต� ภูชะโงก
63073021506 นางสาวชมพูนุช สันตวิศิษฐ�กุล
63073021507 นางธิติยาพร จินตนา
63073021508 นางสาวปาริชาติ ธนาภรณ�
63073021509 นางสาวอินทีวร เอื้อสมสกุล
63073021510 นายชาลิต ปEทมสุขสุคนธ�

หน)า 717 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021511 นายเมืองจันท� เพ่ิมผล
63073021512 นางสาวนภาพร กบิลพัฒน�
63073021513 นางสาวนิพาดา นัทธี
63073021514 นายวัศพล สาระคํา
63073021515 นางสาวเพ็ญพิชชา สอนที
63073021516 นายทศพร พงศ�ธาริน
63073021517 นางสาวสุธาสินี แสงจันทร�ศรี
63073021518 นายอภิศักด์ิ วิทยาแพทย�
63073021519 นางสาวสกุลยา อุปฮาด
63073021520 นายธีรศักด์ิ ทับสอน
63073021521 นางสาวนิติกาญจน� ชัยประคองชีพ
63073021522 นายสุริยัน นันตา
63073021523 นางสาวศุภลักษณ� ไชยรัตน�
63073021524 นางสาวณัฐกาญจน� ฤทธ์ิเดช
63073021525 นางสาวสโรชา เชาวนศิลปP
63073021526 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ินาฝาย
63073021527 นายสราวุธ เสพสุข
63073021528 นางสาวสุนิสา จันดี
63073021529 นายคําฟCา ตะเคียนราม
63073021530 นายทศพล กฤตสัมพันธ�
63073021531 นายธนากร จันทอง
63073021532 นางสาวจุฑารัตน� เรืองฤทธ์ิ
63073021533 นายเพชรตกาญจ� จันทร�เปรมปรี
63073021534 นางสาวภัทรานิษฐ� ศิลปโรจน�
63073021535 นางสาวพัทยาภรณ� นวพรจรัสไชย
63073021536 นางสาวขวัญเรือน แก)วโสนด
63073021537 นายวัชรินทร� แสนกษัตริย�
63073021538 ว�าที่ร)อยตรีหญิงวรารัตน� แสงชมภู
63073021539 นายปองพล ทับแสง
63073021540 นางสาวศศิธร ทองปCอง

หน)า 718 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021541 ว�าที่ ต.ต.อุดม แสงหลี้
63073021542 นางสาวศิริประภา หนองคําภา
63073021543 นายกวิน เชื้อกลาง
63073021544 นางสาวอารยา กันทํา
63073021545 นางสาวไอรัตดา พ�อสียา
63073021546 นางสาวพชรมน ชีระพันธุ�
63073021547 นางสาวนับเงิน รตะว�องไว
63073021548 นายศิวกุล อินไผ�
63073021549 นางสาวสุชาวดี หอมยามเย็น
63073021550 นายสรรพวัฒน� แซ�ซี
63073021551 นางสาวศุทธินี อาชนรากิจ
63073021552 นางสาวกุณฑลี ไร�เรือ
63073021553 นางสาวชนาพร คําสุข
63073021554 นางสาวปริณดา มณีรัตน�
63073021555 นางสาวบุรินทร� พงศ�เศรษฐศิริ
63073021556 นางสาววนิดา ย่ิงเสมอ
63073021557 นางสาวณัฐพัชร เมธีพิพัฒน�
63073021558 นางสาววลีพร แดงสี
63073021559 นายณรงค�ฤทธ์ิ แหย)มพลอย
63073021560 นางสาวณัฐชนก สยมชัย
63073021561 นางสาวไพริน จินดา
63073021562 นายชลธิศ ต้ังชูทวีทรัพย�
63073021563 นางสาวสุธารัตน� โคเกิด
63073021564 นางสาวกรปภา สุขุมาลินทร�
63073021565 นางสาววราภรณ� ไชยทองยศ
63073021566 นางสาวธนาภรณ� จันทระ
63073021567 นางสาวโสพิญ เจริญจิตร
63073021568 นางสาวภัทรลดา โพธิศรีทอง
63073021569 นายปฐมพร สุขศิลปไชย
63073021570 นายศิวกร ศรีสุข

หน)า 719 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021571 นางสาวอลิษา เมืองโคตร
63073021572 นางสาวศุภรัสม์ิ คําเมือง
63073021573 นางสาววราภรณ� ธนพรภิบาลชน
63073021574 นางสาวนฤมล คันธรัตน�
63073021575 นางสาวจุฬาลักษณ� ราชประโคน
63073021576 นายโกสน สุมิตร
63073021577 นางสาวน้ําฝน สาดตะคุ
63073021578 นายมังกร ไชยณรงค�
63073021579 นายธวัชพงศ� อาจเอี่ยม
63073021580 นางสาวพันธิสา บุญประเสริฐ
63073021581 นางสาวฐิตินันท� บุญล)อม
63073021582 นายฐิติวัสส� ณ ลําปาง
63073021583 นางสาวจุฑามาศ สังกรม
63073021584 นายรุจิธร อุทโท
63073021585 นายไกรวุฒิ เพชรนาวี
63073021586 นางสาวอานันตยา งามเสง่ียม
63073021587 นางสาวพิชญ�สิตา ฉายจันทร�เจริญ
63073021588 นายมนตรี ศรีภูวงค�
63073021589 นางพลอยมีศรี บุญทอง
63073021590 นางสาวสุภาวดีU ศรีพรม
63073021591 นายวรพจน� สิงห�แก)ว
63073021592 นางสาวรัชตะวรรณ คงบ)านควน
63073021593 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ประเสริฐ
63073021594 นายอภิริยะ ไชยราบ
63073021595 นางสาวนลิณีย� ภู�สุข
63073021596 นายศราวุฒิ ตันกุล
63073021597 นางสาวสุนันทา แฮนหลุน
63073021598 นายอัครพล ศรีมงคล
63073021599 นายธีระ น)อยสคราญ
63073021600 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ�ดวง

หน)า 720 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021601 นายทนงสิทธ์ิ ลาวตูม
63073021602 นายพุทธชาติ บุญเย่ียม
63073021603 นายสายวสันต� บุญส�ง
63073021604 นางสาวภาณิชารัช เกลี้ยงกลม
63073021605 นายศตวรรษ ชินบุตร
63073021606 นางสาวอรพิณ อาจิณ
63073021607 นางกนิษฐา อินตRะรัตน�
63073021608 นางสาวอุทัยวรรณ หลําเจริญ
63073021609 นายกษิด์ิเดช นะประสม
63073021610 นายอนุพล ชัยศิริ
63073021611 นางสาวนูรียะห�U หะยีดอเลาะ
63073021612 นายเมธา ทองจันทร�
63073021613 นายคหบดี พรมเผ�า
63073021614 นางสาวธนันธรณ� พรพัฒน�วัฒนา
63073021615 นางสาวศิริธร พระสุรัมย�
63073021616 นายพีระพล อุ�มพิมาย
63073021617 นางสาวฐิรณัชชา เจียรบุตร
63073021618 นางสาวรัตน�ติมา วรรณศิริ
63073021619 นางสาวพิมพ�ชนก มงคล
63073021620 นางสาวศรัญญา อุสุพานิชย�
63073021621 นางสาววาทินี ปEญญาทรง
63073021622 นางสาวกัญจน�ณัชกรณ� สุขจิตร�
63073021623 นางสาวบุญญาพร สุภีกิตย�
63073021624 นางสาวนรีกานต� หวลระลึก
63073021625 นายปEญณภพ ทองภิลา
63073021626 นางสาวยลรวี สระบัว
63073021627 นายพีระฉัตร ฮวดศรี
63073021628 นางสาวปรรณ�อิสรีก� ควบพิมาย
63073021629 นางสาวธนัญญา ปูแยะ
63073021630 นางสาวกาญจนา บุญเลิศ

หน)า 721 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073021631 นางสาวธัญชนก ชัยวรพล
63073021632 นางสาวชัชชนก ขํามาก
63073021633 นางสาวจันทร�จิรา วงศ�ไชย
63073021634 นายภาณุเดช ศักด์ิดาเดช
63073021635 นางสาวปวีณา คําสุขสวัสด์ิ
63073021636 นางสาวสุพัตรา สุโข
63073021637 นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ
63073021638 นางสาวเกวรินทร� อินทา
63073021639 นางสาวธารทิพย� สาระพันธ�
63073021640 นางสาวลลิตา การิยศ
63073021641 นางสาวสิริวรรณ บุษรา
63073021642 นายณัชสิทธ์ิ บุญยู)
63073021643 นางสาวปาณิสรา ภาคอารีย�
63073021644 นางสาวสารวิน จันทร�ทร
63073021645 นางสาววิลัยพร จิตมานะ
63073021646 นางสาวธันยา จุนเจริญ
63073021647 นางสาวกานต�สินีย� พรมเพียงสม
63073021648 นางสาวอรวรรณ เหี้ยมหาญ
63073021649 นางสาวกัญจน�พร เกตุมา
63073021650 นางสาวอ)อมอรุณ จารุวงศ�
63073021651 นางสาวอนัญญา ขัติยะ
63073021652 นางสาวกนกวรรณ อยู�สุภาพ
63073021653 นางสาวชนัญญา สุภารัตนโชติ
63073021654 นางสาวกฤษชนภรณ� เทียนทอง
63073021655 นางสาวหทัยชนก วงค�สูง
63073021656 นางสาววนิดา พงษ�ผา
63073021657 นางสาวมนต�นภา แสนสุข
63073021658 นางสาวชไมพร กฤษณานุวัตร
63073021659 นายวศิน กลิ่นอยู�
63073021660 นางสาวอรัญญา ศรีรักษ�

หน)า 722 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021661 นางสาวสุชาดา ยอดแสง
63073021662 นางสาวรุ�งรัศมี พิมประสาร
63073021663 นางสาวจิตรลดา บัวพันธุ�
63073021664 นางสาวมูซีรา มะเซ็ง
63073021665 นางสาวจันทกานต� แก)วกอง
63073021666 นางสาวกรรณิการ� จีนพันธุ�
63073021667 นางสาวจามรี คมกล)า
63073021668 นางสาวชฎารัตน� นิลเนียม
63073021669 นางสาวณัฐชยา สมภักดี
63073021670 นางสาวจิรายุ แบบกัน
63073021671 นางสาวกัญญาพัชร ไพบูลย�
63073021672 นายชยากร ไวยกูล
63073021673 นายอายุธ เกรยรัมย�
63073021674 นายดํารงศักด์ิ วงศ�เพ็ง
63073021675 นางสาวกมลทิพย� วิรุณพันธ�
63073021676 นางสาวสมฤดี พยุงวงษ�
63073021677 นางสาวเกศสุดา จิตรําพรรณ�
63073021678 นางสาวปEทมาวรรณ เกษมพิณ
63073021679 นางสาวศิริวิมล สาแช
63073021680 นางกมลวรรณ นาคนนท�
63073021681 นางสาวภัทราพร ไชยยัง
63073021682 นางสาวสันต�ฤทัย อินทิไย
63073021683 นางสาวระพีพร สาระพันธ�
63073021684 นางสาวพิชชา ราษฎร�เจริญ
63073021685 นางสาวนวลพรรณ ชื่นฤดี
63073021686 นางสาวศิริรัตน� พลวาปB
63073021687 นางสาวชุติยาพร จันทร�ประดิษฐ�
63073021688 นางสาวภัณฑิรา สินธนอนันต�
63073021689 นางสาวฐิติมา เชื้อโชติ
63073021690 นายอนันต� สุขประเสริฐ

หน)า 723 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021691 นางสาวปรียาภรณ� บุญประเวศ
63073021692 นายกุลชาติ กอธวัช
63073021693 นางสาวณัฐนรี อินบุญส�ง
63073021694 นางสาวจุฑารัตน� กลิ่นขจร
63073021695 นางสาวชุติสรา หงษ�สูง
63073021696 นางสาวมนัชฌนันท� เล็กมีชัย
63073021697 นางสาวกรรณิการ� แสนเสน�ห�
63073021698 นางสาวกรกมล ศิวิลัย
63073021699 นางสาวจริยามาศ อิ่มสําราญ
63073021700 นางสาวดนิตา กองสิงห�
63073021701 นางสาวสาวิตรี แตงชุมพล
63073021702 นางสาวชนาภา ทองสุทธิ
63073021703 นางสาวเบญจมาศ คืดนอก
63073021704 นางสาวศุภิสรา เศรษฐีพร
63073021705 นางสาวรัตนากร ทองนพอนันต�
63073021706 นางสาวกณิศา ประเสริฐศรี
63073021707 นายวิศรุต ดวงแสด
63073021708 นางสาวชนากานต� อรัญสาร
63073021709 นางสาววัชรี ทองสุข
63073021710 นางสาวศริญญ เชื่อมเสรี
63073021711 นายกําธร กําเนิดดี
63073021712 นายอัษฎายุทธ คําสัตย�
63073021713 นางสาวณษมา แก)วโก
63073021714 นางสาวจุฑามาศ อ�อนคํา
63073021715 นางสาวจิรปรียา ลอยแก)ว
63073021716 นางสาวลําเพย ภูเปBOยม
63073021717 นางสาวพนิดา อุดชุมนารี
63073021718 นายชวรินทร� อิทธิภิญโญ
63073021719 นางสาวกันยารัตน� สว�างแสง
63073021720 นางสาวปาริฉัตร มากลั่น

หน)า 724 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021721 นายสาคร มณีสาร
63073021722 นางสาวพิมพาภรณ� วงษ�จันทร�
63073021723 นางสาวศศิวิมล งามสมัย
63073021724 นางสาวพจมาน นิยม
63073021725 นางสาวทวินันท� ประสิทธ์ินอก
63073021726 นางสาวศิริวรรณ ลีเลิศวณิชย�กุล
63073021727 นางสาวปราณปรียา อินฉุย
63073021728 นางสาวศศิธร ศรีสัจจพจน�
63073021729 นางสาวกมลชนก ศรีเรือง
63073021730 นายธนายุทธ ผดาเวช
63073021731 นางสาวอธิพร สุพัฒนวาณิชกุล
63073021732 นางสาวจงเจริญ แจ)งจร
63073021733 นางสาวปGยะดา ทิพกัน
63073021734 นางสาวเบญจวรรณ ชัยสิทธ์ิ
63073021735 นายอนุสรณ� คําชาย
63073021736 นางสาวชลธิชา พรประสิทธ์ิ 
63073021737 นายณัฐดนัย เชื้อแถว
63073021738 นางสาวณัฐกฤตา มีบุญ
63073021739 นางสาวอารยา ศรีพุทโธ
63073021740 นางสาวพิมพ�สิริ นครขวาง
63073021741 นางสาวธนพร สืบสวน
63073021742 นางสาวชัญญณัท ไชยโชติ
63073021743 นางสาวเจนจิรา แก)วกาหลง
63073021744 นางสาวกมลผกา สุขจันทร�
63073021745 นางสาวประภาพร วรรณศรี
63073021746 นายนิพนธ� กิจโกศล
63073021747 นางสาวศุทธินีย� เกษาชาติ
63073021748 นายปEญญา กาฬภักดี
63073021749 นายพริสร เสน�หา
63073021750 นายทศพล วงคําจันทร�

หน)า 725 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021751 นางสาวศิยามล อภิชิตวงศ�นุชิต
63073021752 นางสาวอัจฉรียา ยอดดํารงค�
63073021753 นางสาวผกาวดี รัตนสร)อย
63073021754 นางสาวสุวนันท� ทิมพุฒ
63073021755 นางสาวจุฑามาศ วาสี
63073021756 นางรัศมี สุระขันธ�
63073021757 นายพศภัทร ช�วยเทศ
63073021758 นางสาวสุรีย� จินดา
63073021759 นางสาวจุฑารัตน� สานุสันต�
63073021760 นางสาวกนกพร หงษ�สา
63073021761 นางสาวจันทิมา จันทรสมบัติ
63073021762 นางสาววรรณี สาทิพย�จันทร�
63073021763 นางสาวกมลชนก มีพร)อม
63073021764 นางสาวทิพาวรรณ ประเชตุ
63073021765 นางสาวรัตติยาภรณ� พรมแปCน
63073021766 นางสาวปรมาภรณ� แพงสุ�ย
63073021767 นางสาวสิริธร โพธิกัน
63073021768 นางสาวนิรชา อ�วมพินิจ
63073021769 นางสาวจนิตา ดีสุติน
63073021770 นางสาววิภาวรรณ ปEญญาวัย
63073021771 นางสาวสุวิมล จันทรโชติ
63073021772 นางสาวอรีรัตน� ธัญญเจริญ
63073021773 นางสาวศิUรินพร หมกทอง
63073021774 นางสาวกุลวดี พูลเพียบพร)อม
63073021775 นายธีรชัย พวงจําปB
63073021776 นางสาวจรีพร อัมพาผล
63073021777 นางสาวจตุพร พลเรือง
63073021778 นางสาวปทุมรัตน� ชารี
63073021779 นางสาวจินตนา สมพันแพ
63073021780 นายพงศธร แซ�โค)ว

หน)า 726 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021781 นางสาวปริยาภรณ� ตลึงจิตต�
63073021782 นางสาวดัชนี เสนนันตา
63073021783 นางสาวพัดชา พุ�มมาลี
63073021784 นางสาวมัณฑนา วนสันเทียะ
63073021785 นางสาวพิไลพร มัณฑะลา
63073021786 นางสาวณัฐริกา อุซี
63073021787 นายวสุวัชร นุ�มศรี
63073021788 นางสาวภาวิณี สอนวิชา
63073021789 นางสาวรุ�งทิพย� เหมือนมีวิทย�
63073021790 นางสาวสุธิดา กระจ�าง
63073021791 นายชัยยุทธ แสนโภชน�
63073021792 นางสาวพิมสวิยา พงศ�พิมรพี
63073021793 นายวรรณกร ทบประดิษฐ
63073021794 นายศราวุฒิ ขาวตุด
63073021795 นางสาวสุนทรี โนใหม�
63073021796 นางสาวสุกัญญา แซ�ลิ้ม
63073021797 นางสาววิชชุตา กานต�วิศิษฎ�
63073021798 นายปริวรรต พุ�มวัฒน�
63073021799 นางสาวอนัญญา ศรีสุวรรณ�
63073021800 นางสาวจิราวรรณ เทียบซิง
63073021801 นางสาวอภิชญา พงษ�หัสบรรณ�
63073021802 นางสาวพัชรพรรณ ทาศรี
63073021803 นางสาวจิราพา วงศ�หมอ
63073021804 นางสาวอธินัน รัตนธรรม
63073021805 นายเศรษฐการ วิรัศมี
63073021806 นางสาวพรนภา ท�าวัง
63073021807 นางสาวสุกัญญา สุวรรณี
63073021808 นางสาวกุลดา ขจัดภัย
63073021809 นางสาวชนัฎดา สินสมุท
63073021810 นางสาวกมลรัตน� จุมจันทร�

หน)า 727 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021811 นางสาวชิดชนก ศรีนวล
63073021812 นายยุทธนา สินสงวน
63073021813 นางสาวกนกพรรณ เจริญศรี
63073021814 นางสาวธาราทิพย� ขันเงิน
63073021815 นางสาวนาถยา ทองธรรมชาติ
63073021816 นางสาวปวันรัตน� ขันชะลี
63073021817 นายอนันต� มะหลัด
63073021818 นายวันธวัช สีประสม
63073021819 นายสุรนาท เข่ือนแก)ว
63073021820 นางสาววิภา เชื้อฉุน
63073021821 นายจิตรภัทร พัฒนสิน
63073021822 นายเรวัตร ชัยยา
63073021823 นางสาวปรีญาณัฐ สุนันท�
63073021824 นางสาวสุธินี แสงแจ)ง
63073021825 นางสาวขนิษฐา พลจันทึก
63073021826 นางสาวนันทิวา แก)วคูนอก
63073021827 นางสาวณัฐณิชา พิมมะทา
63073021828 นางสาวกนกอร แสนมอม
63073021829 นางสาววิภารัตน� เต็มรัมย�
63073021830 นางสาวปริยากร ลํารึก
63073021831 นายปณัฐ วันกระจ�าง
63073021832 นายมงคล ยินดี
63073021833 นางสาว.ณัฐธยาน� สุวรรณศรี
63073021834 นางสาวแก)วใจ คนตรง
63073021835 นายสุเมธ อุนทะยานนท�
63073021836 นายวรรณชาติ บาลมล
63073021837 นางสาวยุภาพร ชายทวีป
63073021838 นางสาววริศรา พรหมทา
63073021839 นางสาวอมรรัตน� ม�วงมิตร
63073021840 นางสาวธาราภรณ� ฤกษ�ดี

หน)า 728 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073021841 นางสาวไพริณ ช�างเพียร
63073021842 นางสาวเอธยา เนื่องจํานงค�
63073021843 นางสาวสรารัตน� พวงไพบูลย�
63073021844 นายเธียรธิติ คําเนื้องาม
63073021845 นางสาวธนัญญา รัตนโสทรชัย
63073021846 นางสาวศุภานิช บัวอิ่น
63073021847 นายณรงค�กร แสงเลิศล้ํา
63073021848 นายปรัชญา ขุมทอง
63073021849 นางสาวปาริชาติ ไหมทอง
63073021850 นางสาวนิสา ใจดี
63073021851 นางสาววิชุดา กลิ่นเกษร
63073021852 นางสาวมะลิวัลย� หงษ�ศรีหม�น
63073021853 นางสาวปวิตรา ชัยวัฒนพงษ�
63073021854 นางสาวณัชธิดา เปลี่ยนโมฬี
63073021855 นายพันธวัช แสนสุข
63073021856 นายมังกร แสนเสนา
63073021857 นายอภิวัฒน� พูลสุข
63073021858 นางสาวพิมพาพร โพธ์ิใหญ�
63073021859 นางสาวขวัญฤทัย สมภิพงษ�
63073021860 นางสาวพิมพ�วรัญช� รัตนานนท�
63073021861 นางสาววทันยา โพธ์ิอร�าม
63073021862 นางสาวมาลัย เอี่ยมลักษณ�
63073021863 นางสาวณัฐกานต� โสภาคะยัง
63073021864 นางสาวกิตติยา สมเสนาะ
63073021865 นางสาววริศรา ยืนยาว
63073021866 นางสาวญาณิชา กวินวรนาท
63073021867 นางสุรีย�พร กระแสร�ชล
63073021868 นางณภัทร� พลศรี
63073021869 นายธนพัต หิตะจารีย�
63073021870 นางสาวตรีนันท� จันทหาร

หน)า 729 จาก 885               
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63073021871 นางสาวลักขณา ทิลารักษ�
63073021872 นางสาวพรนิภา เนื่องเม็ก
63073021873 นายเอกวิสุทธ์ิ โพธ์ิรัตน�
63073021874 นางสาวณัฏฐณิชา นาคาพงษ�
63073021875 นางสาวนฤนาท ศรีอ�อนสี
63073021876 นางสาวนิภาพร บุญสิทธ์ิ
63073021877 นางสาวนิสา จินดาสอน
63073021878 นางสาวธัญชนก พิมผา
63073021879 นายปGติพล อินนาคกูล
63073021880 นายดํารงค� กงทัพ
63073021881 นางสาวสิริพร แสงคง
63073021882 นายองอาจ สีดาดาน
63073021883 นางสาวอภิชญา ผานาค
63073021884 นางสาวศุภรัตน� สวัสด์ิผล
63073021885 นายวิศรุต กาฬพิสมัย
63073021886 นายพุทธคุณ เกชิต
63073021887 นางสาวกรรณิการ� ภาคการ
63073021888 นายนพดล อาหมัด
63073021889 นายอภิชัย สุขสวัสด์ิ
63073021890 นางสาวศิรประภา ชุมพล
63073021891 นายศักด์ิดา จันธิยะ
63073021892 นางสาวพนิดา มะลิวรรณ�
63073021893 นางสาวภัทราพร เทพี
63073021894 นางสาวสุภารัตน� ลาช)อน
63073021895 นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
63073021896 นางสาวชนิดา ทาอูฐ
63073021897 นางสาวศุณิกา รามนู
63073021898 นางสาวอธิศา ค)าขาย
63073021899 นางสาวรินทร�ศิริ จีนโห)
63073021900 นางสาวถวิภาพร โสดกําปEง
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63073021901 นางสาวศิริวิภา กาญจนาวิล
63073021902 นางสาวพรณิภา กอบเกียรติยศ
63073021903 นายอรรถพร ศรีแก)วเลิศ
63073021904 นายวีระชาญ สืบหงษ�
63073021905 นายอนันต� แมคคีย�
63073021906 นางสาวณัฏฐฌา งามเลิศ
63073021907 นางสาวกุลกันยา ทองดี
63073021908 นางสาวชนัญชิดา เอี่ยมอนันต�
63073021909 นางสาวกรรณิกา โฉมงาม
63073021910 นางสาวรุ�งนภามาส ระหารไทย
63073021911 นายพรพิทักษ� ถนอมรอด
63073021912 นางสาวดาราวรรณ ดวงดี
63073021913 นางสาวสุจิตรา จันทร�คํา
63073021914 นางสาวสุนิสา ดาวเรือง
63073021915 นางสาวปาลิตา สุขสวัสด์ิ
63073021916 ว�าที่รตก�อเกียรติ ศรีเกษตร
63073021917 นางสาวสาวิตรี สีวะสา
63073021918 นายธนกฤต งามเลิศ
63073021919 นายรัฐสภา คูหา
63073021920 นางสาวณิชากรณ� ศรีวิกูล
63073021921 นางสาวกานดา สําราญมาก
63073021922 นางสาวสุชานันท� กระชั้น
63073021923 นางสาวภาพิมล กองทอง
63073021924 นางสาวกนกรัตน� ชาติบุบผา
63073021925 นางสาวกชกร ประทักษ�ขีนัง
63073021926 นางสาวธัญญาภรณ� แสงคํา
63073021927 นางสาวประภารัตน� บรรจง
63073021928 นางสาวกมลเนตร ธวัชประกอบลาภ
63073021929 นางสาววรรณิศา รุประมาณ
63073021930 นางสาววิภาดา บุตรศรี
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63073021931 นางสาวขนิษฐา ทองเอี่ยม
63073021932 นายณัฐพงค� พริกนาค
63073021933 นางสาวศิรินันท� ภู�ทิม
63073021934 นายอิทธิพล ชุมพา
63073021935 นายณัฐชนันท� เฟdOองนิภากรณ�
63073021936 นายเกียรติศักด์ิ หาญอาษา
63073021937 นางสาวนวรัตน� ฉายานนท�
63073021938 นางสาวสุไวิภา มณีวงษ�
63073021939 นายภานุพงศ� โพธ์ินา
63073021940 นายจิรเมศร� จิระประสิทธิสกุล
63073021941 นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
63073021942 นายธีรเดช พันทวี
63073021943 นางสาวจุฬามณี จะมัง
63073021944 นางสาววิชุดา ธิมาทา
63073021945 นายสิทธิพงษ� สาจันทร�
63073021946 นางสาวพชรมน นนทภา
63073021947 นายประภัทรพงษ� สัตย�ซ่ือ
63073021948 นางสาวธัญลักษณ� ถนอมรอด
63073021949 นางสาวพลอยไพลิน ศรีสุธรรม
63073021950 นางสาวดวงกมล พูลกลาง
63073021951 นางสาวยุวดี ศรบุญทอง
63073021952 นางสาวณิชกุล บ)านใหม�
63073021953 นางสาวสิริภัทร� วังกาวี
63073021954 นางสาวธัญญาเรศ คํานนท�
63073021955 นางจิราพร ขําคม
63073021956 นายณัฐวุฒิ เย็นทั่ว
63073021957 นางสาวภาราดี ธิตะปEญ
63073021958 นายศรชัย จันทะคีรี
63073021959 นางสาวสมฤทัย ทองเพ็ง
63073021960 นายชัยวัฒน� สมตัว
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ระดับปริญญาตรี

63073021961 นางสาวเสาวรส อ่ําพ่ึง
63073021962 นายสราวุฒิ แก)วประกอบ
63073021963 นางสาววรรณภา วงศ�สมศักด์ิ
63073021964 นายอภินัทธ� ผ�องใส
63073021965 นางสาวชฎาภรณ� สุทธิวงษ�
63073021966 นางสาววิลาวัณย� แสงแก)ว
63073021967 นางสาวปรางทิพย� อ�อนละม)าย
63073021968 นายสุภเลิศ ทองขาว
63073021969 นางสาวพิรฎา วัฒนชัย
63073021970 นายสุชน สังข�จันทร�
63073021971 นายสันติ สารพันธ�
63073021972 นายสิทธา บุญเลิศ
63073021973 นางสาวธนภร พุกอินทร�เดชา
63073021974 นางสาวอรวรรณ บึกสันเทียะ
63073021975 ว�าที่ ร.ต.วีระศักด์ิ ใจบุญ
63073021976 นายก)องเกียรติ แก)วจรัส
63073021977 นายนิพิฐพนธ� ทิศาชล
63073021978 นางสาวทิพวัลย� อุตรชน
63073021979 นางสาวธนพร จวบบุญ
63073021980 นางสาวกัลย�ฐิตา มิลินทานุช
63073021981 นางสาวดวงนภา สิทธิโสภณ
63073021982 นางสาวโศภิษฐา มณีวรสิทธ์ิ
63073021983 นางสาวเครือวัลย� หม่ืนชุมพล
63073021984 นายวิชยุตม� แสงจันทร�
63073021985 นายยุทธนันท� หริ่งรอด
63073021986 นางสาวภัทราพร เอมโกวิทย�
63073021987 นางสาวนงลักษณ� ตลาดเงิน
63073021988 นายนพเกล)า สะหะอําภรรณ�
63073021989 นางสาวกัญญาพัชร จันทรเสง่ียม
63073021990 นายกฤษฎา นาคสิน
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63073021991 นางสาวณัฐธิดา อ)อยหวาน
63073021992 นางสาวศิริลักษณ� สินทักษ�ทรัพย�
63073021993 นางสาวลลิตา ตาวิยะ
63073021994 นายธนกร อินทะเนตร
63073021995 นายจักรกฤษ อุทัยรัศมี
63073021996 นางสาวกาญจนา พูลเพ่ิม
63073021997 นายอัศวิน จินา
63073021998 นางสาวณัฏฐ�กัญน� ศรีงามพชรสกุล
63073021999 นางสาวณัฐนันท� จิตไทยสงค�
63073022000 นางสาวจุฑามาศ แสวงผล
63073022001 นางสาวจิตสุภา สุขนิรัญ
63073022002 นางสาวอรอนงค� วงศ�จันทร�
63073022003 นางสาวพิมวิภา วงษ�จักร�
63073022004 นายชาตรี ศรีไสว
63073022005 นายสราวุธ มุสิกะพันธ�
63073022006 นายวิชญ�พล คล)ายปาน
63073022007 นางสาวพัตร�พิมล อ�อนจีน
63073022008 นางสาวณัฐชา จงใจหาญ
63073022009 นายสุวิชา เย๋็นเจริญ
63073022010 นายพีระพงษ� เชษฐามาลี
63073022011 นางอรัญญิกา เลิศศิริรัตนเจริญ
63073022012 นางสาวปรียาณัฐ ไชยศิริ
63073022013 นายศราวุธ แก)วสาคร
63073022014 นางสาวปEทมา อุตมะ
63073022015 นางสาวธชานันท� สุขีลักษณ�
63073022016 นายพิชิตชัย อ�องแจ�ม
63073022017 นายกัมปนาท วังสว�าง
63073022018 นางสาวสุพัตรา อินทร�เพชร
63073022019 นางสาวกวินทรา รักแดง
63073022020 นางสาวอนุสรา ศรีภูมิ
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63073022021 นางสาวจรรยา งามแพง
63073022022 นางสาวพรไพลิน ลาดหนองขุ�น
63073022023 นางสาวพัชราภรณ� เอกวโรภาส
63073022024 นางสาวบุษยา เทียวประสงค�
63073022025 นางสาววิชญาดา ประเสริฐศรี
63073022026 นายนพฤทธ์ิ พงษ�เจริญ
63073022027 นายธวัชชัย มีมาก
63073022028 นางสาววรางค� สอสูงเนิน
63073022029 นางสาวจินตนา ยอดวัติ
63073022030 นางสาวสุดารัตน� จรวิรัตน�
63073022031 นางสาวนภัสสร แสนนาม
63073022032 นางสาววาสนา เจิมดี
63073022033 นางสาวเกศินี สายถ่ิน
63073022034 นางสาวศิริลักษณ� ไทยทักษ�
63073022035 นางสาวพิชชากานต� รอรั้ง
63073022036 นางสาวเกศราภรณ� ไชยสุวรรณ
63073022037 นายอรรถพล กะรัมย�
63073022038 นางสาวลลิตา ปราบเสถียร
63073022039 นางสาวธีรัจฉรา ดวงสาลี
63073022040 นางสาวแก)วนภา ชินวงค�
63073022041 นางสาวยลดา เห็มวัง
63073022042 นางสาวลักขณา ล)อมไธสง
63073022043 นางสาวณัฐริยา บุญย่ิง
63073022044 นางสาวปEทมา แก)วมณี
63073022045 นางสาวสโรชา ลาร�องคํา
63073022046 นางสาวสุพัตรา พัฒนรมย�
63073022047 นางสาวจีรนันท� สีมา
63073022048 นางสาวสันทนี จันทร�เทียม
63073022049 นางสาวสิริรัตน� คงประทีป
63073022050 นางสาวกฤษณี น)อยกร
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63073022051 นางสาวปารวี พิมพ�สกุล
63073022052 นางสาวสุนิสา ลาฝอย
63073022053 ว�าที่ร)อยตรีณัฐวุฒิ รัตนคุณ
63073022054 นางสาวธิดาพร แย)มสรวล
63073022055 นางสาวณัฐกานต� เจริญเดช
63073022056 นางสาวจรจิฬา วงศ�อินอยู�
63073022057 นางสาวอรอุมา โพธ์ิชื่น
63073022058 นายชาตรี เทียนทอง
63073022059 นางสาวฉัตรทมา บุญชู
63073022060 นายบวรภัค แก)วมณี
63073022061 นางสาวณัฐกานต� มณีฉาย
63073022062 นางสาวปุญณิศา รัตนะปรีดา
63073022063 นางสาวจีรภา แอนโก
63073022064 นายภูธดล ธนาพรภาคย�
63073022065 นางสาวนภัส เพราะสําเนียง
63073022066 นายภาคิน แย)มยวน
63073022067 นางสาวเนตยา เนียมหอม
63073022068 นางสาวณิรชารัตน� สิงหะ
63073022069 นางสาวนพเก)า มะปรางหวาน
63073022070 นางกฤษติยาภรณ� สุระโคตร
63073022071 นายชาญชัย พรหมเสนา
63073022072 นางสาววัลวิภา พลศรีพิมพ�
63073022073 นางสาวชมพูนุช พูนศรี
63073022074 นางสาวสุธีรัตน� หงษ�ทอง
63073022075 นายวิสสุต จตุภัทรกุล
63073022076 นางธนัญญา คงแสงดาว
63073022077 นายอภิศักด์ิ ยอดพุธ
63073022078 นางสาวชุติมา อ่ําอ)น
63073022079 นางสาวจตุพร โคตรพงษ�
63073022080 นายวัฒนา วงศรีแก)ว
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63073022081 นายเอกกมล ชาวนา
63073022082 ส.อ.พงศ�ศิริ แสนสวัสด์ิ
63073022083 นายธชานนท� โอสถิกานนท�
63073022084 นางสาวอภิณห�พร วิจิตรมงคลเลิศ
63073022085 นางสาวกรณิการ� เดชสุภา
63073022086 นายวีรพล พงศรี
63073022087 นายภุมเรศ ยุพาพิน
63073022088 นายจักรนรินทร� บุญสงวน
63073022089 นางสาวสมฤดี วัลลา
63073022090 นางสาวยาพร ละคร
63073022091 นายสรวีย� ธนะไชย
63073022092 นางสาวนฤมล มากสุทธปาน
63073022093 นายปณิธิ วงค�ษา
63073022094 นายพนศักด์ิ เศรษฐมาตย�
63073022095 นางสาวสุนีย� เพ็งจํารัส
63073022096 นางสาวเบญจรัตน� ทองสุทธิ
63073022097 นางสาวณัฐพร ก)องวิรุฬห�
63073022098 นางสาวขวัญภิรมย� ยุพิลา
63073022099 นางสาวกรรณิกา ม่ิงมิตร
63073022100 นางสาวพทัศมน สบายสุข
63073022101 นางสาวชญา สกุลวงษ�
63073022102 นางสาวอชิรญา ศิลปแท)
63073022103 นางสาวปEทธมนต�กาญจน� จันทร�สมุทร�
63073022104 นายโยธิน จะโนรัตน�
63073022105 นางสาวศุภิสรา วงษ�น)อย
63073022106 นางสาวจุฑาทิพย� สะรวนรัมย�
63073022107 นางสาวปาริชาติ ย้ิมเผื่อน
63073022108 นางปภัศราวดี พานทอง
63073022109 นางสาวปวีณา มูฮําหมัดเย็ง
63073022110 นายอํานาจ กะยุตา
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63073022111 นางสาวปนัดดา อภิบาลศรี
63073022112 นางสาวนวพร แสนศิริ
63073022113 นางสาวธันยพร วังพาน
63073022114 นางสาวผกามาศ ไชยสิทธ์ิ
63073022115 นางสาวศุภลักษณ� เก้ือกูล
63073022116 นายศุภชัย กาทอง
63073022117 นางสาวตีระนิตย� แสนเย็น
63073022118 นางสาววีรดา แสงจันทร�
63073022119 นายศิริชัย หม่ืนสําฤทธ์ิ
63073022120 นางสาวธัญญา มหาไม)
63073022121 นางสาวอรทัย กนกปGOนประเสริฐ
63073022122 นายวรพงษ� วรรณรัตน�
63073022123 นางสาวอังคนางค� โสวจัสสตากุล
63073022124 นายกีรติ จารุเฉลิมรัตน�
63073022125 นายบรรหาร ถนอมญาติ
63073022126 นางสาวเพชรรัตน� พานทวีป
63073022127 นางสาวศิริวรรณ สันทวี
63073022128 นางสาวแก)วมณี ศิลาวงศ�
63073022129 นายสถาพร กรุณัง
63073022130 นางสาวกนกดารินทร� วะยะลุน
63073022131 นางสาวปนัสยา นันตRะมูล
63073022132 นายโยธิน เคนจัตุรัส
63073022133 นายกรกฏ ศรีกัลยานุกูล
63073022134 นางสาวรุ�งรัตน� บุญเถ่ือน
63073022135 นายบุญสิน กิจดี
63073022136 นางสาวสุธิดา สายเสมา
63073022137 นายณัฐพล เนี่ยมมา
63073022138 นางสาววาสนา จันทร�หอม
63073022139 นายทวีศักด์ิ อารีกุล
63073022140 นางสาวแพรวลี อินตRะบุรี
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63073022141 นายเอกวัฒน� ลือสวัสด์ิ
63073022142 นางสาววาทินี กติกา
63073022143 นายกรวิทย� ไกลทุกข�ล)าง
63073022144 นางสาวอัญชิสา จันทร�หอม
63073022145 นางสาวเกวลิน แสนนาม
63073022146 นางสาวสุวิมล น้ํามันจันทร�
63073022147 นางสาวยุวดี เทพา
63073022148 นางสาวพรนภัส ปานเปBOยมเกียรติ
63073022149 นางสาวกัลยรัตน� สุนทรชัยนาคแสง
63073022150 นางสาวปรียาพร เวทประสิทธ์ิ
63073022151 นางสาวสุนทรีภรณ� สายกองคํา
63073022152 นางสาวนฤมล ปEญโญ
63073022153 นายอภิวัฒน� ภาคโพธ์ิ
63073022154 นางสาวสุดารัตน� กองแก)ว
63073022155 นางสาวสุดารัตน� ผ�านแสนเสาร�
63073022156 นายธัชพล รอดคง
63073022157 นางสาวศศิวิภา มณีศิลปP
63073022158 นางสาวสมฤดี ขจัดโจร
63073022159 นางสาวชลลดา ศรีมันตะ
63073022160 นางสาวกัญญวีร� จิตรสวัสดิรักษา
63073022161 นายสุทธิวัชร ฤทธิวัชร
63073022162 นางสาวอัญชลี ศรีสว�าง
63073022163 นางสาวโชติรส เดชช�วง
63073022164 นางสาวภาวินี ใหม�เมืองมูล
63073022165 นางสาวณัฎฐพัชร� ซ�อนกลิ่น
63073022166 นางสาวสิริวิมล นิภารักษ�
63073022167 นางสาววิภารัตน� พิมพ�ปราบ
63073022168 นางสาวอภิญญา จันทรภูมิ
63073022169 นางสาวนฤนาถ บริคุต
63073022170 นางสาวขวัญชนก ราชแสง
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63073022171 นายปรเมธี ศรีจันทร�
63073022172 นางสาวทิพย�วารี จันทะล�าม
63073022173 นางสาวรัชนีกร อินเขียว
63073022174 นางสาวจินดารัตน� พิศเพลิน
63073022175 นางสาวจิรนันท� ตนเอง
63073022176 นางสาวศิริภรณ� ทองมา
63073022177 นางสาวชไมพร บวรวิชญ�ธนวัต
63073022178 นายวชิรพงษ� อังสนานันท�
63073022179 นางสาวจัตตุภรณ� พรหมบุตร
63073022180 นางสาวภัคสรา ตันสาย
63073022181 นายศาตนันท� เส็งสมวงศ�
63073022182 นางสาวสุดารัตน� จันทร�แฝก
63073022183 นายณัฐวัตร ตรีกุล
63073022184 นางสาวสุชาวดี ใจเก้ือ
63073022185 นายอาเขต แก)วกําโพรี
63073022186 นางสาวกรรณิกา การบุญ
63073022187 นางสาวลักษมี ทั่งเกิด
63073022188 นางสาวสุนิสา ทองแดง
63073022189 นางสาววรรณภา ศรีวรรณภูมิ
63073022190 นายธันวา เลาประโคน
63073022191 นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
63073022192 นางสาวณัฐกฤตา กรแจ�มจํารัส
63073022193 นางสาวกุลนรี แสงนาค
63073022194 นายอรรถพล ธุริวรรณ
63073022195 นางสาวพรรษชนม� สุวรรณ�
63073022196 นายชลาวัฒน� ดิเรกศรี
63073022197 นางสาวศมน อินชุม
63073022198 ว�าที่ร)อยตรีบุรัสกร พรหมศิลปP
63073022199 นางสาวจิราพร สุขทอง
63073022200 นางสาวภาวิณี ภาระวงษ�
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63073022201 นางสาวธารารัตน� ชนะชัยพันธุ�
63073022202 นายณัฐพงศ� เหมนาค
63073022203 นางสาวเขมอัปสร คําหอมรื่น
63073022204 นางสาวนภาวัน ประสิทธ์ิบุญ
63073022205 นางสาวฐิติมา ตันประดิษฐ
63073022206 นางสาวสุรัชนู สุดดี
63073022207 นายจิระพงศ� สมชิต
63073022208 นางศศิประภา มงคลไชยเจริญ
63073022209 นางสาวกัญญาณัฐ มะณี
63073022210 นางสาวศศินา แสวงไวศยสุข
63073022211 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพงษ� แดงชัย
63073022212 นางสาวบุญชยารี ทับเกตุ
63073022213 นางสาวประภัสสร กรสี
63073022214 นางสาวจันทริกา อินทร�พรมมดัน
63073022215 นางสาวประชานาถ อินพรม
63073022216 นางสาวเมษญาณี รุ�งเรือง
63073022217 นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ�
63073022218 นางสาวพิมพร เหลาคม
63073022219 นางสาวโสภิตา นราจันทร�
63073022220 นายภาณุพงศ� แสนพลเมือง
63073022221 นางสาวปาริฉัตร เริงธรรม
63073022222 นางสาวพรฤทัย พิมลมังคละกุล
63073022223 นางสาวนุชนาถ นะคะจัด
63073022224 นางสาววลีรัตน� อินทเวช
63073022225 นางสาวปGยะนนท� สว�างเดือน
63073022226 นางสาวภารดี โภคสมบัติ
63073022227 นายธนาธิป สร)อยมาลา
63073022228 นางสาวธรรมาภรณ� ชนะภัย
63073022229 นางสาวกิติยา นิลรักษ�
63073022230 นางสาวสกุลรัตน� เรืองแจ�ม
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63073022231 นางสาวนภาพร อุดมฤทธ์ิ
63073022232 นายอรรถพร อินอ�อน
63073022233 นางสาววรัญญา เอี้ยวเหล็ก
63073022234 นายณัฐกานต� ขันนา
63073022235 นางสาวประภัสสร ไชยนันตา
63073022236 นางสาวภัทรมาส ผาสุข
63073022237 นางสาวฐิติเนตร แก)วมานพ
63073022238 นางสาวพิมพ�ปภัสสร จรรยาคุณ
63073022239 นางสาวชลธิชา ใจปEญญา
63073022240 นางสาวณภัทร วิเศษรัตน�
63073022241 นายศักด์ิสิทธ์ิ มุกดาสนิท
63073022242 นางสาวอริศรา สุภนัส
63073022243 นางสาวอรอุมา สืบสิงห�
63073022244 นางสาวรสริน วิทยาการ
63073022245 นางสาวสุพรรณนา กลมเกลี้ยง
63073022246 นางสาวญาณีสุ บุญเกิดแก)วมณี
63073022247 นางสาวมาลีวัลย� กวางแก)ว
63073022248 นางสาวจริญดา เพ็ชรัตน�
63073022249 นายพงศธร โพธ์ิเวชกุล
63073022250 นายชาตรี เพ่ิมพูล
63073022251 นางสาวเขมจิรา เจริญสุข
63073022252 นางสาวสุประวีณ� เจษฎาอัครชัย
63073022253 นายวิษณุ เจริญรส
63073022254 นางสาวเกวลีน อยู�พุด
63073022255 นายภัทรกร เดชะประทุมวัน
63073022256 นางสาวชัญญา จิตติรบํารุง
63073022257 นางสาวเปรมยุดา ปรีชากรรม
63073022258 นางสาวดวงเนตร ชูสงค�
63073022259 นายนิรันดร� มงคลการ
63073022260 นายประภากร จันทร�ประเสริฐ
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63073022261 นางสาวอภิษตา สุริยะ
63073022262 นายปฏิวัติ มีเมือง
63073022263 นางสาวไอนิง สาอุ
63073022264 นางสาวณภัทร ชูสุวรรณ
63073022265 นายวชิรวิทย� พรหมบุตร
63073022266 นางณัฐธิดา ประจวบโชค
63073022267 นางสาวญาณัจฉรา สิมาวัน
63073022268 นายเกรียงเดช ใจโชติ
63073022269 นางสาวโสภิดา ดานุ�ม
63073022270 นางสาวณัฐชินี รอดเชื้อจีน
63073022271 นางสาวนันทิพร นวลงาม
63073022272 นางสาวศศิธร พานแก)ว
63073022273 นางสาวปรัชพร ปฤชานนท�
63073022274 นางสาวพัสน�นันท� พูนวิเชียร
63073022275 นายชัยวัฒน� แสงสืบสิน
63073022276 นางสาวแสงระวี บุญคํ้า
63073022277 นายเทวา สุทินรัมย�
63073022278 นางสาวปาณิสรา กานดา
63073022279 นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา
63073022280 นางสาวศิริกมล กันแสงศรี
63073022281 นางสาวภัทรภร ชูนวน
63073022282 นางสาวมลทิรา ขอบทอง
63073022283 นายพชรพล มูลเดช
63073022284 นางสาวอัจฉราพรรณ แจ)งจีน
63073022285 นายศิวกร แสงสุรศักด์ิ
63073022286 นางสาวอังคณา เนินโพธ์ิ
63073022287 นางสาวบุษยา เกษไกรศรีกาญจน�
63073022288 จ�าเอกธีระศักด์ิ คงเอียง
63073022289 นางสาวโชษิฏา เจริญรัตน�
63073022290 นางสาวอังทนา ทาปdiอ
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63073022291 นายจิรศักด์ิ เนินริมหนอง
63073022292 นางสาวนัชชา จิตต�บุญ
63073022293 นางสาวศลิษา โตRะมิ
63073022294 นายชัยธวัช หม่ีหนู
63073022295 นายกังวาน สุวรรณพันธ�
63073022296 นางสาวกันตินันท� ชายทวีป
63073022297 นางสาวบงกชพร เทียมทัน
63073022298 นางสาวจิดาภา ปรางศรี
63073022299 นางสาวจันทร�ทิพย� หลักคํา
63073022300 นายฉัตรมงคล บุศยวงษ�
63073022301 นางสาวธารทิพย� นิลาพันธ�
63073022302 นางสาวอัญชิษฐา มูลหา
63073022303 นายธรรมรินทร� ศิริศฤงคาร
63073022304 นางสาววิรัสดา เตปGนตา
63073022305 นางสาวปรียาพร เสริมผล
63073022306 นางสาวบุณฑริกา องอาจ
63073022307 นางสาวดวงเดือน สว�างกุล
63073022308 นางสาวปาณิสรา ลีวงศ�วรกุล
63073022309 นายปฏิพัทธ� สวนงาม
63073022310 นางสาววัลลภา สารสวัสด์ิ
63073022311 นางสาววรรณิษา สมเมือง
63073022312 นางสาวกรกัญญา ศรีพุทธา
63073022313 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิริธรณ� แทนจันทร�
63073022314 นายเอกพล สนใจ
63073022315 นายสมพงษ� จันทวงค�
63073022316 นายเรวัตร เคนโยธา
63073022317 นางสาวสุดารัตน� แก)วมา
63073022318 นายภูมิสิทธ คัชมา
63073022319 นางสาวอภิชญา ยะแสง
63073022320 นางสาววันเพ็ญ ศรีขัดเค)า
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี
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63073022321 นางสาวสุภาวดี แสนปEดสี
63073022322 นางสาวอลิษา เฟdOองศิริ
63073022323 นายสถาพร สํารวมจิต
63073022324 นางสาวนภัสรพี อาสาสนา
63073022325 นางสาวอาภัสรา นาคหวัง
63073022326 นางสาวฉัตรพร มีแก)ว
63073022327 นายวีระ โวงคํา
63073022328 นางสาวสายรุ)ง รัตนะ
63073022329 นางสาวขวัญฤทัย สมศรี
63073022330 นางสาวกมลชนก ด)วงรอด
63073022331 นางสาวณัชมารินทร� แปCนเชื้อ
63073022332 นางสาวสิริยากร ดาลัย
63073022333 นายรัชพล ศิริรัตน�พิริยะ
63073022334 นางสาวธมลวรรณ หินจีน
63073022335 นางสาวปานฝEน พุทธสุภะ
63073022336 นายศราวุธ บุตรดี
63073022337 นายชยานันต� ชุติธสุวรรณ
63073022338 นายสันติภาพ อยู�คร)าม
63073022339 นายพันธมิตร ยอดแก)ว
63073022340 นางสาวอนิวรรณ สนทอง
63073022341 นางสาวผกามาศ ก)านเงิน
63073022342 นางสาวพัชรีวรรณ ทับสมุทร
63073022343 นางสาวสุทัตตา ศิริไทย
63073022344 นายก�อเกียรติ เจริญศิลปP
63073022345 นางสาวธิติรตา ธนะโชควานิช
63073022346 นางสาววิลาวัลย� ช)อยเชื้อดี
63073022347 นางสาวศุภมาศ เมืองซ)าย
63073022348 นายณัฐนันท� โรจน�ธนชัยเมธา
63073022349 นางสาวพรพรรณ พยนต�
63073022350 นางสาวลลิตา สมคิด
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ระดับปริญญาตรี

63073022351 นายิกิตติ ดิษฐขํา
63073022352 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยมงคล
63073022353 นางสาวชนัญธิดา พยัพแก)ว
63073022354 นายปGยะณัฐ ชัยมีเขียว
63073022355 นางสาวนิรยา เหลี่ยมดี
63073022356 นายวริศ บุญถึง
63073022357 นางสาวเพ็ญพักตร� ประจงใจ
63073022358 นางสาวงามสิรี รัตนสุข
63073022359 นางสาวสกุลทิพย� เข่ือนเพชร
63073022360 นางสาวเหมือนฝEน หมัดเลขา
63073022361 นางสาวโยษิตา ปริกกระโทก
63073022362 นายสันติภาพ วงษาจันทร�
63073022363 นางสาวกัลยา ฐานะ
63073022364 นางสาวครองขวัญ แซ�จัง
63073022365 นางสาวจิตติมา บุญยืด
63073022366 นางสาวนุชนาถ กลิ่นหอมหวล
63073022367 นายพิพัฒน� สมสุวรรณ
63073022368 นายธนดล ม่ังค่ัง
63073022369 นางสาวนวพร พันธ�พานิช
63073022370 สิบเอกนนทกานต� มากพูล
63073022371 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณเมธากุล
63073022372 นายวัชรพลศักด์ิ อินทะชัย
63073022373 นายราชัน คล)ายจินดา
63073022374 นางสาวศศิธร วิไลเนตร
63073022375 นางสาวสุมนธา จูอําไพ
63073022376 นางสาวพัชนี ยอดย่ิง
63073022377 นางสาวอารยา สีหามาตย�
63073022378 นางสาวสุภารัตน� สืบวงษา
63073022379 นางสาวพิมพ�พนิต เหลืองเจริญกุล
63073022380 นายนราดุลย� ฉิมวิเศษ
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ระดับปริญญาตรี

63073022381 นางสาวกานติมา เอนกรัตน�
63073022382 นางสาวศิริพร ทุมจันทร�
63073022383 นายณัฐรัชต� เดชอุทัย
63073022384 นางสาวสุภรัตน� บุญชาญ
63073022385 นางสาวสายพิณ แพทย�อุดม
63073022386 นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ
63073022387 นางสาวนนทพร ต)นชารี
63073022388 นางสาวสุพิตรา จันทร�ชัย
63073022389 นางสาวกาญจนาพร งามประเสริฐ
63073022390 นางสาวอรุณรัตน� สินธุนาคิน
63073022391 นายนุชากร นิโรจน�
63073022392 นางสาวจันทร�จิรา ชนสถาน
63073022393 นางสาวพรธิภา ปรางมาศ
63073022394 นางสาวสุพิชญา เศวตเลข
63073022395 นางสาวสุภาวดี ใจเอื้อ
63073022396 นางสาววีรสุดา คํารังษี
63073022397 นางสาวชุติกาญจน� ทองศรี
63073022398 นางสาวอรอนงค� กุลองคณานนท�
63073022399 นายชินกฤต มงคลญานวรัตน�
63073022400 นางสาวณฤวรรณ ดอกดวง
63073022401 นางสาวสาวิตรี แนบถนอม
63073022402 นางสาวประภัสสร ลึมปา
63073022403 นางสาวกันต�ระพี ถีระกุล
63073022404 นางสาวสิริกร ศรีคล)าย
63073022405 นางสาวเบญจมาศ สิทธิแสงชัย
63073022406 นางสาวประพิมพ�พรรณ จอกทอง
63073022407 นางสาวฉัตราภรณ� นาคสถิตย�
63073022408 นางสาวจุฑามาศ โตโสม
63073022409 นางสาวสายขิม บุญยาน
63073022410 นายรัชต�พงษ� ตรีเนตร
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ระดับปริญญาตรี

63073022411 นางสาวเบญจมาศ น)อยศรี
63073022412 นางสาวกชพร ธรรมเสนาวงศ�
63073022413 นางสาวภาณุมาส มุขโต
63073022414 นางสาววิภาวดี เกิดเสม
63073022415 นายถิรพงศ� กุลมาศ
63073022416 นายธีรชา สุขรุ�ง
63073022417 นายณัฐสิทธ์ิ จงวิมาณสินธุ�
63073022418 นางสาวจุฬารัตน� นันติ
63073022419 นางสาวกัณฐิกา อุปคํา
63073022420 นายภควรรธก� บัวพัฒน�
63073022421 นายวีรวัช กุลวิมล
63073022422 นายไพรัตน� นพดี
63073022423 นายณรงค�ฤทธ์ิ ตวงลาภทวีกิจ
63073022424 นางสาวประวีณ�นุช เปลี่ยนโมฬี
63073022425 นางสาวนันทิยา สืบภา
63073022426 นางสาวกัญญา เรืองวินิตวงศ�
63073022427 นางณัฐกุล ภาโสภะ
63073022428 นางสาวรัตนาวดี ลาติวัลย�
63073022429 นางสาวสุพัตรา หม่ันการ
63073022430 นางสาวธัญสุดา แก)วมณี
63073022431 นางมนทิรา พุทธมิลินประทีป
63073022432 นางสาวนิลปEทม� สุยะใจ
63073022433 นางสาวนารีรัตน� กลัดเทศ
63073022434 นางสาวอภิญญา บุญชุม
63073022435 นางสาวนันท�นภัส มุจรินทร�
63073022436 นางสาวธารารัตร� ขอบเพชร
63073022437 นางสาวอัจฉราภรณ� คุ)มทวี
63073022438 นางสาวนิภา คีรีคามสุข
63073022439 นายเทอดศักด์ิ บัวไสย
63073022440 นางสาววลัยลักษณ� สีลา
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ระดับปริญญาตรี

63073022441 นางสาวอรทัย อeอประเสริฐ
63073022442 นางสาวตันหยง ชาวไพร
63073022443 นางสาวปรียาภรณ� นุ�มละมูล
63073022444 นางสาวภัทรดา ใจเจริญ
63073022445 นายธวัชชัย ช�วงโชติ
63073022446 นางสาวสุพัตรา สุขวารี
63073022447 นางสาวนรีกานต� สินสระน)อย
63073022448 นายวสุวัฒน� ศรีประเสริฐ
63073022449 นางอรสิริพิมพ� วงษ�น)อย
63073022450 นางสาวนันทิยา กล)ารบ
63073022451 นางสาวชรินทร�ทิพย� รุ�งจันทวงษ�
63073022452 นางสาวปาณิสรา ทองบ�อ
63073022453 นางสาวรัตนาภรณ� เคหนาค
63073022454 นางสาวศิริรัตน� ทองเทศ
63073022455 นางสาวภรัญญา โอวาท
63073022456 นางสาวศศิธร ไชยพิมพ�
63073022457 นางสาวพรทิพย� มณีงาม
63073022458 นางสาวนฤมล อักษรกลาง
63073022459 นางสาวธนัชพร บุญประเสริฐ
63073022460 นางสาวจันทร�จิรา จรลี
63073022461 นางสาวนุชจณี วงศ�ใส
63073022462 นายอรรถชัย อัคพิน
63073022463 นายปGยวัฒน� วัชรเมฆินทร�
63073022464 นางสาวพรเพ็ญ กลางเนิน
63073022465 นายฐิติกร หูเขียว
63073022466 นายพีรพงศ� ใจวุฒิ
63073022467 นางสาวอัจฉรา ข)องแก)ว
63073022468 นายศิวาวุธ ทาทาน
63073022469 นางสาวศกลวรรณ เปรียงกระโทก
63073022470 นางสาวศุภรานันท� เลิศฤทธา
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63073022471 นางสาวจณิสตา เนสุสิน
63073022472 นางสาววชิราภรณ� ปCอมไธสง
63073022473 นางสาวบุษกร บูรณพิมพ�
63073022474 นางสาวศศิธร ไชยยา
63073022475 นางสาวสมิตา ร�มรื่นสกุล
63073022476 นางสาวศิริกุล เผยฉวี
63073022477 นายศักดิพัฒน� ธนากรหม่ันแสวง
63073022478 นางสาวอรุณี ลอยมา
63073022479 นายศุภเกียรติ บัวสาลี
63073022480 นายกัมปนาท จันทรโคตร
63073022481 นางสาวสุพรรณิภา เจริญดง
63073022482 นางสาวกัญญารัตน� โชติพรหม
63073022483 นางสาวศิริรัตน� สอนวิเศษ
63073022484 นายกู)เกียรติ ขุนทอง
63073022485 นางสาวกชนันท� เวชบรรพต
63073022486 นายอังกูร อัควัฒธนกูล
63073022487 นางสาวธนิสรา ถนอมมิตร
63073022488 นางสาวสริตา เอี่ยมศิรินพกุล
63073022489 นายประมวล เดือนแจ)งรัมย�
63073022490 นายศักด์ิชัย ครองสวัสด์ิ
63073022491 นางสาววศินี แก)วใจ
63073022492 นางสาวกาลเกศ คําลือฤทธ์ิ
63073022493 นางสาวณิชนันทน� ปุCยเจริญ
63073022494 นางสาวณิชกมล มะณีวงษ�
63073022495 นายวัฒนชัย จันทาศรี
63073022496 นางสาวสุธาทิพย� ศรีเพชร
63073022497 นางสาววารุณี บุญประเสริฐ
63073022498 นางสาวศุภธิดา วงค�คํา
63073022499 นางสาวปราณี ไชยโคตร
63073022500 นางสาวณัฐฑิฌา อยู�สวัสด์ิ
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63073022501 นายสุรกฤษฎ์ิ แก)วประทุม
63073022502 นายอนุสรณ� สมบัติบาล
63073022503 นายอภิชิต ดวงปEญญาสว�าง
63073022504 นางสาวจิราพร ทองนาท
63073022505 นายดนวัต พัดเย็นชื่น
63073022506 นางสาวพรนUิภา บัวศรีจันทร�
63073022507 นายรณชัย ตึดสันโดษ
63073022508 นางสาวศศิธร ปราสาทหินพิมาย
63073022509 นายพุฒิพงษ� เฮียงเสถียร
63073022510 นางสาวชัชวิภา ฉัยยากูล
63073022511 นางสาวนภาลัย กล่ําชัย
63073022512 นางสาวหทัยปรีย� งูเขียว
63073022513 นางสาววันวิสา สีเสริม
63073022514 นางสาวพัชรี ประชุมวัด
63073022515 นายไชยวัฒน� หมีอิ่ม
63073022516 นางสาวลักขณา คุ)มวงษ�
63073022517 นางสาววินิตา ฮุนตระกูล
63073022518 นางสาวชนนิกานต� แสวงศิริผล
63073022519 นายวิทวัท คําวิเชียร
63073022520 นางสาวภัทราภรณ� ใช�ชูชัย
63073022521 นายภัทรศักด์ิ แก)วอ�อน
63073022522 นางสาวอมรวดี ไทยราช
63073022523 นางสาวสุพัตรา โคตรพัฒน�
63073022524 นางสาวมยุรี ชาลีกร
63073022525 นาย�อภิภู พูลเอี่ยม
63073022526 นางสาววชิราภร ผลสวิง
63073022527 นางสาววัฒน�ชรา แก)วคํา
63073022528 นางสาวศศิภา ซ่ือตรง
63073022529 นางสาวอารียา อินปาว
63073022530 นายวสันต� ประทุม
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63073022531 นางสาวปานิศา ศิริ
63073022532 นายสุรวุฒิ ใจเย็น
63073022533 นางสาวฐิติรัตน� ปCองประทุม
63073022534 นางสาวศศิธร อภิณหพานิชย�
63073022535 นางสาวกมลชนก เเพงพันตอง
63073022536 นายคมเดช คําศรี
63073022537 นางสาวกัญจน�ณิชา วัชรกุล
63073022538 นางสาวสุชัญญา พลไชย�
63073022539 นางสาวสุปEญญา พรมทอง
63073022540 นางสาวสุกัญญา ปานสว�าง
63073022541 นางสาววชิราภรณ� ฝากทอง
63073022542 นายชนทัช ทีปต�ธนาธัม
63073022543 นางสาวปGยะรัตน� เอี่ยมสอาด
63073022544 นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ
63073022545 นางสาวอานิตยา บุญใช)
63073022546 นายปริณวัฒน� ทองดวง
63073022547 นางสาวเสาวลักษณ� โสมศรีแก)ว
63073022548 นางสาวสายมณี จามกลาง
63073022549 นางสาวกนกวรรณ นึกถึง
63073022550 นางสาวจุฑามาศ ย่ังยืน
63073022551 นายคงศักด์ิ มีล)อม
63073022552 นางสาวฐิติกรณ� แย)มละม�อม
63073022553 นายสัญญา เทพสงค�
63073022554 นางสาวเจนจิรา เทตินน้ํา
63073022555 นางสาวอิงกฤษ วุฒิสุวภาพ
63073022556 ส.ต.ต.วิธวิทย� ย)ายต้ัง
63073022557 นางสาวเขมิกา คินขุนทด
63073022558 นายนัทธพงศ� ศาสตรวาหา
63073022559 นางสาวพิชญ�พร ยามา
63073022560 นางสาวนิรัชชา คงสีดี
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63073022561 นางสาวสุพัตรา เบ)าชาลี
63073022562 นางสาวกิติยาพร ละมุลตรี
63073022563 นางสาวสายน้ําผึ้ง ใหม�รัก
63073022564 นางสาวพิชชาพร ภู�ตันติกุล
63073022565 นายยุคล พุดจีบ
63073022566 นางสาวอัมพวรรณ ศรีปลาด
63073022567 นางสาวณัฐกาญจน� เกษร
63073022568 นางสาววรพรรณ เปรมธนะ
63073022569 นางสาวชยุดา จิตต�คันธา
63073022570 นายอภิสิทธ์ิ บุญแก)ว
63073022571 นางสาววีระยา อาจแก)ว
63073022572 นางสุมาลี วิชชุประภาส
63073022573 นายธนารัตน� คําผาง
63073022574 นางอรอนงค� โชคสมานชัย
63073022575 นางสาววรรณฤดี จันทร�สุโข
63073022576 นางสาวณัฐพร มุมทอง
63073022577 ว�าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ� พร)อมเพรียง
63073022578 นางสาวแพรพรรณราย รอตศรี
63073022579 นายธีรพิชญ� ยงชัยสิทธ์ิ
63073022580 นางสาวดาริกา ดิษเจริญ
63073022581 นางสาวสุพิชชา ยมรัตน�
63073022582 นางสาวนภัสสร ปริงทอง
63073022583 นางสาวบุญจิรา มูลทอง
63073022584 นายธนาวัฒน� นกจันทร�
63073022585 นางสาวนันทวรรณ แจ)งจิตร
63073022586 นายลุกมาน อูเซ็ง
63073022587 นายเจนณรงค� ว�องวรวิทย�
63073022588 นางสาวณัฐชนก กิติกร
63073022589 นายธัญญะธีร� คมขํา
63073022590 นางสาววิภาพร ทองปEญญา
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63073022591 นายนิธิพัฒน� มาสําราญ
63073022592 นางสาวพนารัตน� คชานุบาล
63073022593 นางสาวอภิญญา ทองมาก
63073022594 นางสาวชณัฐดา พงษ�วัน
63073022595 นางสาวชลชินี ดีรมรัมย�
63073022596 นายเทอดทูล จิตถวิล
63073022597 นางสาวสรัลรัสย� จิตสวา
63073022598 นางสาวรจรินทร� อินไผ�
63073022599 ว�าที่ร)อยตรีจงจิตร สุวรรณกระจ�าง
63073022600 นางสาวกฤติยา เผือกนวล
63073022601 นางสาววิจิตรา คนโต
63073022602 นายชาญณรงค� พาชื่นใจ
63073022603 นายธนกร จะปะการ
63073022604 นางสาวทิพย�สุดา พัฒศร
63073022605 นางสาวสุชาดา แสนล)อม
63073022606 นางสาวลลิตา ศักด์ิอัศวาพาหุ
63073022607 นางสาวณัฐธิดา ธงภักด์ิ
63073022608 นางสาวภัครดา ย่ังยืน
63073022609 นายปGยะ ชาวแพรกน)อย
63073022610 นางสาวเมธาวี รู)รักษ�
63073022611 นางสาวศศิธร รัตนสร)อย
63073022612 นางสาวศศิประภา โพธ์ิชู
63073022613 นางสาวเรืองรอง ทองห�อ
63073022614 นายสุทัศน� ทาริวงค�
63073022615 นางสาวสุมินตรา ใจวงษ�
63073022616 นางสาวศุจินันท� ไทรสุวรรณ
63073022617 นางสาวกรรณิการ� นามวงษา
63073022618 นางสาวนันทนัช พิมพ�มณีทรัพย�
63073022619 นางสาวอุไรวรรณ ศรีเสง่ียม
63073022620 นางสาวฐิติภัสร� พงศ�อิทธ์ิกร
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63073022621 นายวิสนุ สาตร�เพ็ชร�
63073022622 นายรังสิมันต� บุญลือ
63073022623 นางสาวเมลินี กําเนิดสินธุ�
63073022624 นายวรพล นานา
63073022625 นางสาวพัชรพร วิจิตร�
63073022626 นางสาวสุกัญญารัตน� หวานเย็น
63073022627 นางสาวสินีนารถ หอมจันทร�
63073022628 นางสาวอรศิตา นิลเทศ
63073022629 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมสุข
63073022630 นางสาวนลินนิภา ขุนสกล
63073022631 นางสาวมินตรา ประจวบสุข
63073022632 นางสาวนิศารัตน� ภูนาเมือง
63073022633 นางสาวอารณีย� ศรลัมภ�
63073022634 นางสาวปนิธดา ลิ้มเรืองรอง
63073022635 นางสาวเพ็ญนภา คงรินทร�
63073022636 นายเสมอสิทธ์ิ สารคํา
63073022637 นางสาวณหทัย เมทนีชวลิต
63073022638 นางสาวอรุณพร ขุนพรหม
63073022639 นายสงกรานต� เสถียรวัฒน�ชัย
63073022640 นางสาวมลธิชา กลิ่นเกษร
63073022641 นางสาวธัญญาพร ส�องสี
63073022642 นางสาวกรรณิการ� โสมะเกตุ
63073022643 นางสาวจิตตราภรณ� กิมศรี
63073022644 นายธวัชชัย ขันแข็ง
63073022645 นางสาวศศิวรรณ จันทร�ไพบูลย�
63073022646 นางสาวรัตติยา สําเนียงเสนาะ
63073022647 นายยุทธพิชัย รักบํารุง
63073022648 นางสาวพิชนก วราห�สิน
63073022649 นายเอกธนา บุญฑริกชาติ
63073022650 นางสาวสุชานาถ วงศ�วิจิตรภัณฑ�
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63073022651 นางสาวพลอยไพลิน ภูผาเพ็ชร�
63073022652 นางสาวสุทธิดา วงศ�บุปผา
63073022653 นายกษมา ตรีกุล
63073022654 นางสาววิลาวัลย� รุ�งเรือง
63073022655 นางสาวนิรชา เนินคีรี
63073022656 นางสาวสุกัลยา หอมขํา
63073022657 นางสาวมัชฌิมา เสนาจอหอ
63073022658 นางสาวอธิดา ไชยศร
63073022659 นางสาวจิราภรณ� กุมภวรรณ
63073022660 นางสาวเจียมจิต แสงจันดา
63073022661 นางสาวศิรประภา พลบุตร
63073022662 นางสาวสาธิตา กลิ่นหอม
63073022663 นายพัฒนา ลมสูงเนิน
63073022664 นางสาวสุดารัตน� สิทธิบุศย�
63073022665 นางสาวนันทิญา หอมทรัพย�
63073022666 นางสาวพัศวีร� สุทธิสวัสด์ิ
63073022667 นางสาวสุพิชฌาย� วิเศษพานิช
63073022668 นางสาวปนัดดา สมเพ็ชร
63073022669 นางสาววรรณิภา บุญกุล
63073022670 นางสาววนิสรา บัวน�วม
63073022671 นางสาวปภัสรา ทิพย�ทํามา
63073022672 นางสาวเกศชุฎา ตุ�มหนแย)ม
63073022673 นายทศพล ด)วงทิ
63073022674 นายเกียรติศักด์ิ ดาจักร�
63073022675 นายชัยพร กันยารัง
63073022676 นางสาวรัตติญากร เพชรสอดแสง
63073022677 นางสาวเสาวลักษณ� บุญนํา
63073022678 นางสาววิชญาดา วิชัย
63073022679 นางสาวลักษณารีย� บุญชาลี
63073022680 นางสาวนรมน พฤทธิไพฑูรย�
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63073022681 นายสุทัศน� มณีโชติ
63073022682 นางสาวณัฐยา แก)วสุรัตน�
63073022683 นายนฤนาท เวนุธา
63073022684 นางสาววริยงค� โถชัยคํา
63073022685 นางสาวบุญเก้ือ คนชม
63073022686 นายสมบัติ ประสงค�สิน
63073022687 นางสาวทัศนีย� ทรัพย�เจริญ
63073022688 นางสาวอรุณี ห�างภัย
63073022689 นางสาวจิรประภา สงวนสุข
63073022690 นางสาวลลิตา ศรีบ)านใหม�
63073022691 นายพงษ�ศักด์ิ ตะวงค�
63073022692 นางสาวอัมพร ยันณีย�
63073022693 นางสาวปEทมา แก)วดี
63073022694 นางสาวสกาว บุญเจริญศิริ
63073022695 นายปฏิวัฒน� ภูขาว
63073022696 นางสาวสุกัญญา สิงห�ทอง
63073022697 นางสาวธนัชชา ตรีเจริญ
63073022698 นางสาววิสินี ขาวนวล
63073022699 นายกิตติ สุขโพธิเงิน
63073022700 นางสาวศิรินภา ศรีอ�อน
63073022701 นางสาวพันไมล� จันทร�แจ�มศรี
63073022702 นางสาวเบญจมาศ สุขหนองบึง
63073022703 นางสาวศศิวิมล เพียรพิทักษ�
63073022704 นางสาวหนึ่งฤทัย ลบหนองบัว
63073022705 นายธรรมนิตย� ธรรมาอภิรมย�
63073022706 นายธนิต อิ้ดแสง
63073022707 นายกฤตภพ ติงสาโรจน�
63073022708 นางสาวฐนันทิพย� วรรณสิน
63073022709 นางสาวปGยะลักษณ� จูเขียว
63073022710 นายสุรภัทร� เอี่มวัชรินทร�
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63073022711 นางสาวณัฐชา ภาคีพันธ�
63073022712 นายธีระวุฒิ จัดพล
63073022713 นางสาวรัชนก ธิวะโต
63073022714 นายวีรพงษ� เนตรกูล
63073022715 นางสาวมณีรัตน� ชูเนียม
63073022716 นางสาวสุภาพร ชัยอักษร
63073022717 นางสาวสุรัมภา ดวงมณี
63073022718 นางสาวรัชฎา อําภาคํา
63073022719 นายจักรพันธ� สายแสงจันทร�
63073022720 นางสาวสิมิลัน ดําปาน
63073022721 นางสาวจามจุรีย� ธะดวงศร
63073022722 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา
63073022723 นางสาวธนพร เนินอุไร
63073022724 นายตฤณกร อรรถเศรษฐากูล
63073022725 นายสุรศักด์ิ มะโฮง
63073022726 นางสาววิภาดา นิลพันธุ�
63073022727 นางสาววิจิตรา นิพนธ�
63073022728 นางสาวธีรนุช สงแทน
63073022729 นางสาวปรางค�ฉาย วัดแดง
63073022730 นางสาวรุ�งอรุณ ธนะโชติ
63073022731 นายสมจิต วงษ�ม่ัน
63073022732 นางสาวภาพตะวัน แสงพิมพ�ตระกูล
63073022733 นายพิษณุพงศ� บุญตันบุตร
63073022734 นางสาวสุชาดา เพลินสุขดี
63073022735 นางสาวณัฐปภัสร� เหลียงพานิช
63073022736 นางสาวปGยาภรณ� ชื่นตา
63073022737 นางสาวพิมพ�ใจ สุดพุ�ม
63073022738 นางสาวศุภาพรรณ ขําสุนทร
63073022739 นางสาวณิชชายา อุตมะ
63073022740 นางสาวกุลภัสสรณ� มีอัฐม่ัน
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63073022741 นายวรกฤต ม�วงคําพร
63073022742 นางสาวจุฑามาศ ชัยเมืองดี
63073022743 นางสาวสุดารัตน� เหี่ยมี
63073022744 นางสาวสรัลรัตน� วารีพันธุ�
63073022745 นางสาวธาวินี ภู�ประยูร
63073022746 นายอิทธิพัทธ� ทักษิณ
63073022747 นายเอกพจน� บัวศรี
63073022748 นางสาววริษฐา พานุช
63073022749 นางสาวผกาภรณ� แช�มโชติกะ
63073022750 นายเรืองศักด์ิ ศิริบุตร
63073022751 นางสาวโยษิตา แก)วสมนึก
63073022752 นางสาวสุพรรษา กองวัง
63073022753 นางสาวกมลชนก ศรีอนันต�
63073022754 นางสาวภัทรวดี ศักด์ิติมงคล
63073022755 นางสาวขวัญสุภัค ดีปานธรรม
63073022756 นางสาวมาริษา ไชยรัตน�
63073022757 นายศรัณยู สิงหชัย
63073022758 นางสาวตรีรัก จันทร�นิ่ม
63073022759 นางสาวธิดารัตน� ภิละคํา
63073022760 นายกฤตภาส จงศรี
63073022761 นางสาวณภัทร�พิณ ทองคํา
63073022762 นายศิริศักด์ิ โชติกธนภัทร
63073022763 นายจักรพันธ� บุตรไชยเจริญ
63073022764 นายอรรชวินทร� ฝอยทอง
63073022765 นางสาวเอธยา ดูปริก
63073022766 นางสาวขวัญหทัย แจ�มแจ)ง
63073022767 นางสาวณัฐนิชา อาฆราช
63073022768 นายกุมภาพันธ� สุธากุล
63073022769 นายชนาวุธ รจนา
63073022770 นางสาวยลดา พ้ืนบาตร
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63073022771 นายจักรพล กิจอุดม
63073022772 นายไพรัตน� สิริเบญจวรรณ
63073022773 นางสาวศุภวรรณ ดีวิเศษ
63073022774 นางสาวรัตนาภรณ� เนตรกระจ�าง
63073022775 นางสาวณัฐริกา ศรีงาม
63073022776 นางสาวปุณยาพร ศรีจุลัย
63073022777 นางสาวจิรารัตน� สมสวย
63073022778 นางสาวปาจรีย� คุดนาค
63073022779 นางสาวธัญชนก บุญเต็ม
63073022780 นายจักรพันธ� มีขวัญ
63073022781 นางสาวพฤกษาพันธ� วัวลําพอง
63073022782 นายสุเมธ สอนกลิ่ม
63073022783 นายเทพพิทักษ� มากล)น
63073022784 นางสาวบัณฑิตา พรมเลข
63073022785 นายเสริมวิทย� ถนอมสิน
63073022786 นายเอกภัค อุทยานิก
63073022787 นางสาวเบญญาภา ศิลาทอง
63073022788 นางสาวณัฐชา ไตรศิวะกุล
63073022789 นางสาวกัญภรณัฏฐ� วาดี
63073022790 นางสาวสุภาณี โคตรนUุกุล
63073022791 นายกิตติทัต แผนคง
63073022792 นางสาวศศิธร เกษี
63073022793 นายปEญญา สันโดด
63073022794 นางสาวนิรมล นิยมสัตย�
63073022795 นางสาวมานิตา เร�งรัด
63073022796 นางสาวสายรัก สารมาศ
63073022797 นางสาวณัฐริกา จําปาเทศ
63073022798 นางสาวกมลภัทร บุญมา
63073022799 นายกริช พรพล
63073022800 ว�าที่ร)อยตรีภาณุวัฒน� วุฒิศรี
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63073022801 นางสาวไอลดา อินแก)วน�าน
63073022802 นางสาวนฤพร ไชยกาล
63073022803 นายภูริวัฒน� จิระพงษธร
63073022804 นายวิทย� เมืองไชย
63073022805 นายกนิษฐ� แก�นจันทร�
63073022806 นางสาวอัจฉรา พันธ�พรหม
63073022807 นางสาวเพชรไพลิน กวยทะวิมล
63073022808 นางสาวกุลปาลี หนุนภักดี
63073022809 นางสาวสุวนันท� พันธุ�อุดม
63073022810 นางสาวบุญญาดา บุญล้ํา
63073022811 นางสาวชมพูนุท กรัญญิรัตน�
63073022812 นายวงศกร บุญท)วมมี
63073022813 นายชยุตพงศ� ฝBปากเพราะ
63073022814 นายโสภณวิชญ� จันทพุธ
63073022815 นางสาวสุภาพร สุระกุล
63073022816 นางสาวกัลยาณี คะคุมุ
63073022817 นางสาวอัญรัตน� รสเจริญ
63073022818 นางสาวชัญญานุช เสนาะสันต�
63073022819 นางสาวพัชรินทร� น)อยน้ําคํา
63073022820 นายพรนารายณ� ยุติธรรม
63073022821 นายก)องเกียรติ ศรีแก)ว
63073022822 นางสาวนิศารัตน� ธีระวัฒนประสิทธ์ิ
63073022823 นางสาวนิโซเฟBย สุไลมาน
63073022824 นายสรณ�สิริ โกวัฒนชัย
63073022825 นางสาวฐิตาพร ก)อนฆ)อง
63073022826 นางสาวนฤมล โอทอง
63073022827 นายพงษ�ศักด์ิ วงศ�แดง
63073022828 นางสาวสุธิดา เสาร�ม�วง
63073022829 นายกษิภัท นิธิเตชาเมธ
63073022830 นายณัฏฐพัฒน� ทองพันธ�
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63073022831 นางสาวมินตรา ผู)ชํานาญ
63073022832 นางสาวฐานิศา สอนสุวิทย�
63073022833 นางสาวประภาพร มุณี
63073022834 นางสาวเกศราภรณ� สําลีวงค�
63073022835 นางสาวนริศรา สองใจ
63073022836 นางสาวกัญญาพัชร ทองเงิน
63073022837 นายปณต สดศรี
63073022838 นายจิรวัฒน� อาศัยราษฎร�
63073022839 นางสาวธีรนันท� บุญมาก
63073022840 นางสาวปณาลี สัตยาพิพัฒน�
63073022841 นางสาวนิภาพร พลศึก
63073022842 นางสาวสวรรยา แพนลา
63073022843 นางสาวสุมิสา โกษาทอง
63073022844 นายธีรศักด์ิ สุทธิ
63073022845 นายประสาน เจริญศรี
63073022846 นางสาวปEทมา เมืองวัน
63073022847 นางสาวเพ็ญประภา ทวีศักด์ิ
63073022848 นางสาวนุชจรินทร� มูลยาพอ
63073022849 นางสาวพรรณนิภา สังข�งาม
63073022850 นายศุภวิชย� กันจณา
63073022851 นางสาวบุษกร โภชนา
63073022852 นางสาวศุภากร แสงลี
63073022853 นายวงศ�ธวัฒน� ทองปCอง
63073022854 นางสาวพิกุล สิงห�ครุธ
63073022855 นายอรรถภร รัตนพงษ�
63073022856 นางสาวศิริมา กองมงคล
63073022857 นางสาวสุกัญญา มครเพศ
63073022858 นางสาวหนูทิพย� นันทะพันธ�
63073022859 นายอานนท� ประสงค�
63073022860 นายธนากรณ� หอมกระชาย
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63073022861 นายเมธาสิทธ์ิ พงศ�กล่ํา
63073022862 นางสาวแสงดาว อาษา
63073022863 นางสาวอรพิน พิมพ�หอม
63073022864 นางสาวไอลัดดา ทองจูด
63073022865 นางสาวนวรัตน� ภาวิไล
63073022866 นายปริญญา สกลวัฒนางกูร
63073022867 นายชาติสุชน สุนทรวัฒน�
63073022868 นางสาวสไบทอง วิภูศิริ
63073022869 ว�าที่ ร.ต.หญิงสายฝน จันทร�ทองอ�อน
63073022870 นางสาวจุฑามาศ นัยต๊ิบ
63073022871 นางสาวจิรภาภรณ� แสงถลุงเหล็ก
63073022872 นางสาวจิรนุช บูรณเจริญกิจ
63073022873 นางสาวกนกอร วงค�แปง
63073022874 นายปณัย ขัติยะนนท�
63073022875 นางสาวนวียา ทิพยางกูร
63073022876 นางสาวพิมพ�กานต� พลเย่ียม
63073022877 นางสาวปวีณา เตือประโคน
63073022878 นายจารึก จําปาเต็ม
63073022879 นางสาวมณีรัตน� ประจักษ�จิตร�
63073022880 นางสาวกรรธิดา เหล�าแค
63073022881 นางสาวปทิตตา ขุนทองเพชร
63073022882 นางสาวจิรา คุ)มเหลือ
63073022883 นายวันชัย ชัยธนรุ�งเรือง
63073022884 นางสาวมนัญญา รัตนเทพบัญชากุล
63073022885 นางสาวคัทลียา สุริยศ
63073022886 นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ
63073022887 นางสาวผกามาศ ขาวมงคล
63073022888 นางสาวชนิษฐา เสถียรทิพย�
63073022889 นายอภิสิทธ์ิ ราชบัวน)อย
63073022890 นายธนภัทร รักการค)า
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63073022891 นางสาวภฤศมน พักเนียม
63073022892 นายเฉลิมพงษ� สถาพรอานนท�
63073022893 นายอภิสิทธ์ิ แซ�โง)ว
63073022894 ว�าที่ ร.ต.หญิงธันย�ชนก พันธุ�ประเสริฐ
63073022895 นายบุญธรรม กลีบฉวี
63073022896 นางสาวเบญจวรรณ แช�มชื่น
63073022897 นางสาวภัทรพัทธ� สาชิน
63073022898 นางสาวแพรพิไล เมฆะกูล
63073022899 นางสาวพิกุล พลเย่ียม
63073022900 นางสาวณัฐิญา ภักดีแก)ว
63073022901 นางสาวพัทธนันท� สีเมฆ
63073022902 นางสาวเย็นฤดี แสนพล
63073022903 นายก)องปกรณ� ยงยุทธ�
63073022904 นางสาวเก้ือกูล ยินดีสุข
63073022905 นางสาวศิรประภา วงษ�ชาดา
63073022906 นางสาวสายฝน มอนะ
63073022907 นางสาวอภิญญา สถิรศาสตร�
63073022908 นางสาวกรัณฑรัตน� คําทองแก)ว
63073022909 นายธีรยุทธ บุญพงษ�
63073022910 นายอภิเชษฐ� อังศุสิงห�
63073022911 นายรังสรรค� เผ�าสกุลทอง
63073022912 นางสาวขนิษฐา รอดจ�าย
63073022913 นางสาวจารุวรรณ สอนจิตร
63073022914 นายเจตริน อธิศภาคิน
63073022915 นางสาวภัสสรณ�ศศิกุล อาภาวัฒนสกุล
63073022916 นางสาวสุชาพิชญ� ธนะชัยขันธ�
63073022917 นางสาวศิริวิมล อุดม
63073022918 นายสิริกร แสนสีนาม
63073022919 นายเอกพงศ� อิ่มผ�อง
63073022920 นายศิริชัย ประดา
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63073022921 นางสาวทิพกร เรียงเล็กจํานงค�
63073022922 นางสาวสุปราณี จ่ันแก�Uว
63073022923 นางสาวพิมพ�มณี แคสันเทียะ
63073022924 นายปกรณ� อาจหาญ
63073022925 นางสาววรรณภาพร โพธ์ิษาจันทร�
63073022926 นายสรายุทธ เกลี้ยงประดิษฐ�
63073022927 นายเก้ือกูล อยู�เย็น
63073022928 นายมานนท� สุมนตรี
63073022929 นายกัมปนาท นิยมกิจ
63073022930 นายอภิชัย ศิริเล็ก
63073022931 นางสาวโสภิดา รัตนหิรัญ
63073022932 นายสรอรรถ อําพัน
63073022933 นางสาวมัสลิกามาศ เกตุศิริ
63073022934 นายภัสสรกรณ� คชวัตร
63073022935 นายวัฒนา นวนน�วม
63073022936 นายเริงฤทธ์ิ บุญชู
63073022937 นายชัยรัตน� แก)วจันทร�
63073022938 นางสาวปEญญดา จําปาแก)ว
63073022939 นายญาณพจน� บัวอุไร
63073022940 นายณัชพล ชาญศิลปากร
63073022941 นางสาวรสสุคนธ� จันทวงศ�
63073022942 นางสาวฐิติมน สถิตย�เสถียร
63073022943 นางสาวสาวิตรี เล็กคํา
63073022944 นายอดุลการีม เส็นติระ
63073022945 นางสาวธัญญารัตน� ภานุคงประเสริฐ
63073022946 นางสาวกนกวรรณ� เพ็งแจ�ม
63073022947 นางสาววราภรณ� วงษ�สวรรค�
63073022948 นางสาวญาภานันท� ไชยคุณ
63073022949 นายธนากร กีเรียง
63073022950 นางสาวทิพย�กัณลยา คําสวัสด์ิ

หน)า 765 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073022951 นางสาวก่ิงกาญจน� ณรงค�
63073022952 นายธนิศร� แก)ววิเศษ
63073022953 นางสาวจุฑามาศ เข็มเพ็ชร�
63073022954 นายจิระเดช เรืองอิสริยวงศ�
63073022955 นางสาวซัลมา มูเก็ม
63073022956 นายวสันต� สมบูรณ�
63073022957 นายภัทรพล ภูตะวัน
63073022958 นางสาวอรจิรา เปลื้องรัตน�
63073022959 นายสุเมธี เสนบัว
63073022960 นางสาวศิริวรรณ แสงสวัสด์ิ
63073022961 นางสาวบุราภา คงอุดหนุน
63073022962 นายนวพันธุ� คร)ามสมอ
63073022963 นายจิรเดช ยงเย่ียงพันธุ�
63073022964 นายสุตเบศร� บัวสําราญ
63073022965 นางสาวปุณณภา นพพรพิทักษ�
63073022966 นายธนภัทร กมลสัจจะ
63073022967 นางสาวนริสรา สุวรรณ
63073022968 นายปEณณวิชญ� สิงห�เสน�ห�
63073022969 นางทัสมา สุวรรณภักดี
63073022970 นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
63073022971 นางสาวอนันตญา สุวรรณเพ็ชร
63073022972 นายธนากร สีหามาตร�
63073022973 นางสาวสุกัญญา สุขสวัสด์ิ
63073022974 นายพิชัยยุทธ สุวรรณโชติ
63073022975 นายนนทกร ชนะพาล
63073022976 นางสาวสรารี ลิ้มสกุล
63073022977 นางสาวกิตติยากร ทีคําแก)ว
63073022978 นางสาวจุฑามาศ กําไรทอง
63073022979 นางสาวกานดา พ)นภัย
63073022980 นางสาวกัญญารัตน� บุญมี

หน)า 766 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073022981 นางสาวชรินรัตน� สุขีชล
63073022982 นางสาวอนัญญา จ่ันเพชร
63073022983 นางสาวอัชฎาพร สุขสุด
63073022984 นางสาวพัทราวดี แตงทอง
63073022985 นางสาวอิงอร ตามา
63073022986 นางสาวจริยา สุขขา
63073022987 นางสาวดวงเนตร วรโยธา
63073022988 นางอภิวัน จิระไพบูลย�วนิชย�
63073022989 นายยงยุทธ บุตรหนองแสง
63073022990 นางสาววธิดา ศรีคําวัง
63073022991 นางสาวนิสากร รุจิรานุกูล
63073022992 นายศรีเทพ มีลาภ
63073022993 นายอุเทน แสนสุข
63073022994 นายณัฐวุฒิ ไหมนิคม
63073022995 นายทัชชมาพันธุ� ชนะพล
63073022996 นายณัฐพงษ� เมืองเล็น
63073022997 นายศิววุฒิ ธานี
63073022998 นางสาวฐิติรัตน� เกตุแก)ว
63073022999 นางสาววรกานต� เกษบรรเทิง
63073023000 นายกฤษณพงศ� ตระกูลวรรณานนท�
63073023001 นางสาววัลย�ลดา ชาติทองคํา
63073023002 นางสาวรติชา ศรีเลิศ
63073023003 นางสาวสุภารัตน� หอมประไพ
63073023004 นายกิตติพงษ� จันทะนะ
63073023005 นางสาวรัตนาพร บุตรโท
63073023006 นางศศวรรณ ครองยุทธ
63073023007 นางสาวจันทร�จิรา เที่ยงดา
63073023008 นางสาวเบญจมาศ สุขสีดา
63073023009 นายทศพล คงจุ)ย
63073023010 นางสาวนภัสสร เทือกขันตี

หน)า 767 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023011 นางสาวลัดดาวัลย� ไตรลักษณ�
63073023012 นางสาวเบญจวรรณ เอ็นมาก
63073023013 นางสาวแพรวเพชร ชาวนาฮี
63073023014 นางสาวอัจฉริยา เกษมโชติพัฒน�
63073023015 นางสาวนพรัตน� สุนันท�
63073023016 นางสาวอนัฐชา ขิงทอง
63073023017 นางสาววินัสมล อ�อนละมูล
63073023018 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม
63073023019 นายไมตรี สิทธิ
63073023020 นางสาวสุรีรัตน� นึกสม
63073023021 นางสาววายุภา สานันท�
63073023022 นายนิธิศ บํารุงกิจ
63073023023 นายพีรธร แสงทอง
63073023024 นางสาวพราพิมพันธุ� ปุราชะทํามัง
63073023025 นายต�อสกุล โตRะทอง
63073023026 นางสาวณิชากร แซ�ย)าง
63073023027 นายธีรพงษ� นิลขํา
63073023028 นางสาววันวิสา บุญย่ังยืน
63073023029 นางสาวสุณัฐพร มิตรประเสริฐ
63073023030 นายพิชญ�ภัทร คชาชีวะ
63073023031 นางสาวปณิดา อ�อนสีทอง
63073023032 นางสาวเจนจิรา ศรีมงคล
63073023033 นางสาวนฤมล ยอดคํา
63073023034 นางสาวพรชนก ขย่ิม
63073023035 นางสาวพรทิพย� ลอยหา
63073023036 นางสาวสุทธิดา วรสุริยะรัตน�
63073023037 นางสาวอรชุน ศรีเลิศ
63073023038 นางสาวศิริวิภาวรรณ พูลเพ่ิม
63073023039 นางสาวเมธิณี วิเสทอง
63073023040 นางสาวปภาวดี ชื่นสุวรรณ

หน)า 768 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023041 นางสาวนิตยา หนันศรี
63073023042 นายธีรภัทร กาฬภักดี
63073023043 นางสาวนิรันดร�พร พรมบาง
63073023044 นางสาวกัญญารัตน� ธรรมนาม
63073023045 นางสาวธัญจิรา เงินมูล
63073023046 นางสาวจิตรตรี ใยนนท�
63073023047 นางสาวสกุณา แดนคําสี
63073023048 นายชโนดม แก)วคํา
63073023049 นายทศพร กลําพากร
63073023050 นางสาวดารณี อรัญเที่ยง
63073023051 นางสาวชุติรัตน� ชมรัตน�
63073023052 นายวชิรวิทย� คําแสน
63073023053 นายอรรถพงษ� ถีระแก)ว
63073023054 นางสาวอรวรรณ บุตรดี
63073023055 นางสาวคุณัญญา ศิริสังข�
63073023056 นางสาวบุชยา โพธิกิจ
63073023057 นางสาวทักษิณาพร ไชยสุริยวิรัตน�
63073023058 นางสาวจิรารัตน� บุญรัตนัง
63073023059 นางสาววราภรณ� เจริญรอย
63073023060 นางสาววรรณพงษ� ซึมเมฆ
63073023061 นางสาวกาญจนา ชื่นชม
63073023062 นางสาวญาณิศา เจริญขวัญ
63073023063 นางสาวสุดารัตน� ศรีเสริม
63073023064 นางสาวจนัญญา ชุ�มชื่น
63073023065 นางสาวสุดารัตน� มีรส
63073023066 นายอนุชิต สิทธิชัย
63073023067 นางสาววิจิตตรา จันทะคุ�ย
63073023068 นายวรากร ขันจาด
63073023069 นางสาวจิตวดี มลิวัลย�
63073023070 นางสาวพลอยชนก แก)วสมนึก

หน)า 769 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023071 นางสาวรุ�งนภา ฮวบสวรรค�
63073023072 นายสุขเกษม สิงห�ทอง
63073023073 นางจินห�จุฑา พันธ�เจริญ
63073023074 นางสาวสกาวรัตน� พลอํานวย
63073023075 นายคณัสนันท� จันทร�รอด
63073023076 นายนพพล นามจันทร�
63073023077 นายวีระยุทธ คําฉัตร
63073023078 นางสาวนิตยา กิจจารักษ�
63073023079 นางสาวภภัสสร จันทร�พราหมณ�
63073023080 นางสาวรักไพร สันปSาแก)ว
63073023081 นางสาวญาณิศา อิทธิรัตนโชติ
63073023082 นางสาวณัฎฐยา พิมโคตร
63073023083 นางสาวประภัสสร สารเพ็ชร
63073023084 นางสาวฉัตรลดา วิสุทธิชาติ
63073023085 นางสาวนิภาวรรณ พวงสมบัติ
63073023086 นางสาวนิรดา รุ�งเรือง
63073023087 นางสาวอุไรศรี จันทร�เทา
63073023088 นางสาวชัชชณิญา เกิดสมเชื้อ
63073023089 นางสาวภัธรนันญ� แก)วคํา
63073023090 นางสาวจันจิรา รัสสะ
63073023091 นายสมศักด์ิ เสมอวงศ�
63073023092 นายไตรนิกส� วรรณพิรุณ
63073023093 นางสาวณัฐกุล ดีศรี
63073023094 นางสาววรรณวิสา มินเสน
63073023095 นางสาวสิริพร แก)วทา
63073023096 นางสาวอณัฐชา ทวีกิติกุล
63073023097 นายนรวิชญ� คงธนกรัณย�
63073023098 นางสาวดรุณี เชาว�ศิริ
63073023099 นายขจรศักด์ิ ซ่ือสัตย�
63073023100 นางสาวปGยธิดา จวบจันทร�ผล

หน)า 770 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023101 นางสาวอนุสรา โพธ์ิทวี
63073023102 นางสาวพรรษ�สินี ถาวรวงศ�
63073023103 นางสาวอมรรัตน� พันพยัคฆ�
63073023104 นายคณาธิศ มาลอย
63073023105 นางสาวเสาวรัตน� อุ�นจันทร�
63073023106 นางสาววทันยา มนตรี
63073023107 สิบเอกสมภพ พวงมาลัย
63073023108 นายบริรักษ� เชาว�กบินทร�
63073023109 นางสาวอาริษา ก้ังปูS
63073023110 นายธนกร พิมลเศรษฐพันธ�
63073023111 นายเกียรติศักด์ิ พันธ�วิไล
63073023112 นางสาวช�อทิพย� สําเร็จเฟdOองฟู
63073023113 นางธัญญาภรณ� ใจปEน
63073023114 นางสาวบุษญากร ปลิกแสง
63073023115 นายมนตรี แซ�ต้ัง
63073023116 นายอานนท� ย้ิมแย)ม
63073023117 นายปEญญากร ดอกกะฐิน
63073023118 นายศิลปPฐกร โชติฐิกุลชัย
63073023119 นางสาววลัยลักษณ� เที่ยงธรรมดี
63073023120 นางสาวน้ําผึ้ง คํานวณศิลปP
63073023121 นางสาวฤทัยภัทร สินสุข
63073023122 นางสาวศรีไพร ทองหล�อ
63073023123 นางสาวจิราพร เขียวฉวี
63073023124 นายปรัชญา ซ)ายสุข
63073023125 นางสาวสิรินรา สุภาผล
63073023126 นางสาวภาวิณี วงศ�สายา
63073023127 นางสาวราตรี แท�นศร
63073023128 นายเกียรติคุณ วงค�คํา
63073023129 นางสาวภูวษา นิธิอาภาสิริ
63073023130 นายสิทธิศักด์ิ วรสาร

หน)า 771 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023131 นางสาวสุวนันท� จันทะกลาง
63073023132 นายธนากรณ� สิริภาคยโกศล
63073023133 นางสาวธัญวรรณ มนต�กสิสูตร
63073023134 นางสาวเพชรตา เพชรคง
63073023135 นายปEญญา เตียวิบูลย�
63073023136 นางสาวสุรีภรณ� เสาอีง)อง
63073023137 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิเปรม
63073023138 นางสาวโสภารัตน� สิมาจารย�
63073023139 นางสาวณัฐฐา เปBOยมงาม
63073023140 นายปEณณวัชร� ฐิติรัตนศิริกุล
63073023141 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณปาล
63073023142 นางสาวพิชชาภา การะกิจ
63073023143 นายจิรายุทธ ชัยเนียม
63073023144 นางสาวจุฑารัตน� พูพิลึก
63073023145 นางสาววรัปสร แก)ววงษา
63073023146 นางสาวธีราพร ภาษยกรกุล
63073023147 นายพิเศษ สิริภัคนันท�
63073023148 นายตะวันรุ�ง สังข�ทอง
63073023149 นายธนพล สว�างอารมณ�
63073023150 นางสาวฐิดาภรณ� คําสิงห�
63073023151 นางสาวพัชรี ดวงรัตน�
63073023152 นายวรันธร บัวผลิ
63073023153 นางสาวอนุสรา ณฤทธ์ิ
63073023154 นายเจษฎากร ชํานาญเวช
63073023155 นางสาวนัฐพร น�วมชะนะ
63073023156 นางสาวจุฑาทิตพ� โรจน�สุวรรณชัย
63073023157 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทิพย�พูล
63073023158 นางสาวสุวรรณา ฟEกคํา
63073023159 นายกัมปนาท ศิโรรัตนะโยธิน
63073023160 นายภาณุวัฒน� จันทนา
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ระดับปริญญาตรี

63073023161 นางสาววิมลวรรณ ไข�ติยากุล
63073023162 นางสาวพรรณพัชร เพ็ชรโนรา
63073023163 นางสาวอรวรรณ ถ่ีกระโทก
63073023164 นางสาวนภัสกร ชัยสิงห�
63073023165 นายปภาวิน นัดไธสง
63073023166 นางสาวพรวดี เนื่องจํานงค�
63073023167 นางสาวณนันทพร ธนาภัสสร�
63073023168 นางสาวดวงฤทัย ไตรพบ
63073023169 นางสาวอมรรัตน� ชัยเข่ือนขันธ�
63073023170 นางสาวบุษราคัม ชัชวาลชาญชนกิจ
63073023171 ว�าที่ร)อยตรีกิติวรรณ สารวงษ�
63073023172 นางสาวสุทธิกานต� พวงคํา
63073023173 นายวิชัย สมนิยาม
63073023174 นายภาสวิชญ� ดิษยบุตร
63073023175 นางสาวนิตยา ปGตตาทะสา
63073023176 นางสาวปรีชญาพร อ�อนมา
63073023177 นางสาวพิมพ�ลดา พิทักษ�ธีรธรรม
63073023178 นางสาวอุปกิต ศรีมงคล
63073023179 นางสาวสุภาฤดี คําเนตร
63073023180 นายอนันต� ถะเกิงสุข
63073023181 นางสาวรุ�งทิพย� ดัชถุยาวัตร�
63073023182 นางสาวพรศิลปP แย)มกลิ่น
63073023183 นางสาวธารารัตน� พ�วงพี
63073023184 นางสาวน้ําเพชร รัฐเสรี
63073023185 นางสาวอุดมศรี ชมดวง
63073023186 นางสาวสุดารัตน� อุบลจินดา
63073023187 ว�าที่ ร.ต.หญิงดวงใจ ดอกดิน
63073023188 นางสาวพรพิมล พิมพิสาร
63073023189 นางสาวพิพรรธน� พิศิลปP
63073023190 นางสาวธนภรณ� สัตย�จีน
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63073023191 นายภาวิต พงษ�ศิริสุนทร
63073023192 นางสาวบัณฑิตา ภูพวก
63073023193 นางสาวกนกวรรณ สงวนพงษ�
63073023194 นายตัง คุณแก)ว
63073023195 นางสาวอรอุมา แซ�เตeอว
63073023196 นางสาวรัตน�มณี เทพสุรินทร�
63073023197 นายคณิน ฉินเฉิดฉาย
63073023198 นายสมพล จันทบุรกุล
63073023199 นายธนบัตร เอวสุข
63073023200 นายจักรพงษ� อําพันธุ�
63073023201 นางสาวีภีมวรา อนันต�
63073023202 นางสาวรัตนา หลาบหนองแสง
63073023203 นายธิติ คงพิศุทธ์ิไพศาล
63073023204 นางสาวเกยุรินทร� พฤกษยากรกุล
63073023205 นางสาววนิดา จําปางาม
63073023206 นางสาวสุรัติกาล แสนแก)ว
63073023207 นายชายแดน เมืองโคตร
63073023208 นายโสฬส พาจันทร�
63073023209 นางสาวกาญจนา เกตุสุริวงษ�
63073023210 นายสมหมาย รอดสวน
63073023211 นางสาวสุภาภรณ� สุขเต็ม
63073023212 นายเกรียงไกร กําแก)ว
63073023213 นางสาวอรอนงค� มะลิมาตร
63073023214 นางสาวนภาพรรณ ดําขํา
63073023215 นางสาวชญานิศ สาดกระโทก
63073023216 นางสาวอัมพวัน รงค�ทอง
63073023217 นายกฤษดา โพธ์ิเจริญ
63073023218 นางสาวณัฐกาญ สุวรรณจันทร�
63073023219 นางสาวมุกดา โสสุด
63073023220 นางสาวจริยา อนันเต�า
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ระดับปริญญาตรี

63073023221 นางสาววริษฐา สาระภิรมย�
63073023222 นายภัทรพล สุสาคเรศ
63073023223 นายสมศักด์ิ อรรคบุตร
63073023224 นางสาวสุดารัตน� ภูมี
63073023225 นางสาวนิฐิมา ยังทรัพย�
63073023226 นางสาวสุปรียา ขวัญชม
63073023227 นายธนศักด์ิ พรมตา
63073023228 นางสาวชลลดา แก)วขาว
63073023229 นายปรีชา อินทร�ทอง
63073023230 นางสาวนวรัตน� ชื่นใจดี
63073023231 นางสาวปาณิสรา ชาวเวียง
63073023232 นางสาวมาริสา รุจิราวโรดม
63073023233 นางสาวชนัญชิดา พฤฒามาตย�
63073023234 นายบุญส�ง สกุลเดช
63073023235 นายทศพล แก)วแล
63073023236 นายชัยณรงค� เทียนทอง
63073023237 นายธนา เอี่ยมเย็น
63073023238 นางสาวณัฐกฤตา จิรภาสเมธาพรกุล
63073023239 นางสาวอริศรา สงวนนาาม
63073023240 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นชู
63073023241 นางสาวกาญจนา ฉายอรุณ
63073023242 นางสาวสุธาทิพย� แสงสว�าง
63073023243 นายณรงค� ลีสุทธิพรชัย
63073023244 นางสาวนันทิยา คําเมืองสา
63073023245 นางสาวกิติยา ศรีจําปา
63073023246 นายวุฒิพงษ� ศรีสอาด
63073023247 นายสหรัฐ คงคาเพชรวรรณ
63073023248 นางสาวขวัญชนก แซ�เฮง
63073023249 นางสาวสุชาดา กeาอินตา
63073023250 นางสาวเบญจมินทร� เครือพุก
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ระดับปริญญาตรี

63073023251 นางสาวสิริรัตน� แม)นเจริญ
63073023252 นายกันตพงศ� สมคิด
63073023253 นางสาวสรัญญา มีพันธ�
63073023254 นายศราวุธ ภูมิฐาน
63073023255 นางสาวรุจิเรข ชัยอุปคํา
63073023256 นางสาวธัญชนก โรจนานนท�
63073023257 นางสาวรฐา อุทวงศ�
63073023258 นางสาวอนัญญา ฉิมวิเนตร
63073023259 นางสาวโชติรส อุบลอ�อน
63073023260 นายณัฐพล ภาระเปลื้อง
63073023261 นางสาวภานิดา เทพปEนติ
63073023262 นางสาวจิรังรัตน� เวียงสาม
63073023263 นางสาวชมัยพร ธิพึง
63073023264 นางสาวณัฐพร มีเทียน
63073023265 นางสาวเนติมา มาหม่ัน
63073023266 นางสาวบุญยานุช สอนสุภาพ
63073023267 นางสาวสุวรา ประเภา
63073023268 นางสาวบุษราภรณ� เพชรนิล
63073023269 นายณัฐวุฒิ แก�นพรม
63073023270 นางสาวเมษิฏา เล็กมณีโชติ
63073023271 นางสาวปวีณา ด)วงงาม
63073023272 นางสาวจุฑามาศ แสงเพชร
63073023273 นางสาวทิพวรรณ เห็มวัง
63073023274 นางสาววนาลี มากคช
63073023275 นายสิทธิพร ทากัมมา
63073023276 นางโชษิตา ปEดตาสงคราม
63073023277 นางสาวสุธิดา บิลสุริยะ
63073023278 นายปรานนท� จันทวงศ�
63073023279 นางสาวพัชราภา จันทร�ปาน
63073023280 นางสาวศุภรัตน� สลางสิงห�
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63073023281 นางสุภา วิ ณี เนตร อนงค� 
63073023282 นางสาวดวงฤทัย พฤกษชาติ
63073023283 นางสาวเจนจุฬา ดาทอง
63073023284 นางสาวกชพรรณ พากุล
63073023285 นางสาวศิริขวัญ กรอบทอง
63073023286 นายพรพิสิฐ สารธิมา
63073023287 นางสาววิภาวรรณ สวัสดี
63073023288 ว�าที่ร)อยตรีวราธร สวัสดีไทร
63073023289 นางสาวอริสา หาญยุทธ
63073023290 นายรักศาสตร� แก)วมณี
63073023291 นางสาวเจนจิรา เชื้อบัณฑิตย�
63073023292 นางสาวจิราพร กําเนิดวํ้า
63073023293 นายณัฏฐภัทร สังวรกิตติวุฒิ
63073023294 นางสาวนิสาชล แจ�มสว�าง
63073023295 นายนรวิชญ� แสงโสภา
63073023296 นางสาวณัฐพัชร� ธรรมโชติ
63073023297 นายอุดมศักด์ิ คําแสน
63073023298 นางสาวชัญญานุช เขียวคง
63073023299 นายสุพัชร�ณัฐ โนนสุวรรณ
63073023300 นางสาวเจนจิรา มงคล
63073023301 นางสาวสตรีรัตน� ประศรีพัฒน�
63073023302 นายธีรวุธ พงษ�รัตน�
63073023303 นางสาวขนิษฐา แย)มจันทึก
63073023304 นายพงศ�พล เต็มศรี
63073023305 นายปEญญา ใจเฉ่ือย
63073023306 นายพัฒนพงษ� ภูสาลี
63073023307 นางสาวชุตินันท� เอื้อตรงจิตต�
63073023308 นายภัทรพงศ� ราศรีสิทธ์ิ
63073023309 นางสาวนิตยา พาพรม
63073023310 นางสาวนลพรรณ มหาสังข�
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63073023311 นางสาวกนกวรรณ สมคิด
63073023312 นายบันลือ แต)มทา
63073023313 นางสาววิลัยพร ก�อมขุนทด
63073023314 นางสาวศาสนีย� บูรพงค�
63073023315 นายฐาปกรณ� ใจสุทธิ
63073023316 นางสาวสมพร หลงศรีภูมิ
63073023317 นางสาวศิริพร ดาทอง
63073023318 นางสาวสุกัญญา พรมประเสริฐ
63073023319 นายวันธงไชย เพียรสูงเนิน
63073023320 นายณัฐชนน สหพงศ� หิรัญ 

63073023321 นางสาวกชกร สนิท
63073023322 นางสาวพันธ�วิรา เพชร�เหมือน
63073023323 นายนคเรศ นาขวัญ
63073023324 นางสาวนาดียา กูโน
63073023325 นางสาวสกาวรัตน� อะกะเรือน
63073023326 นางสาวกชกร แท�งทองหลาง
63073023327 นายสุทธินัย ต้ังใจสุข
63073023328 นางสาวใบเฟรินส� เอกฉัตร
63073023329 นางสาวกรรณิกา แก�นไทย
63073023330 นางสาวชนิดตา มีโชค
63073023331 นายจวัน พันธ�ชัยภูมิ
63073023332 นายณัฐพนธ์ิ ปาระพรหม
63073023333 นางสาวพัชรินทร� ศรีสุนทร
63073023334 นางสาววันวิสา เอี่ยมสุดใจ
63073023335 นางสาวกุลฉัตร สิริวิริยะอัมพร
63073023336 นางสาวมาลีณ สุรภาศิริกุล
63073023337 นายสิรเจฏ เติมศักด์ิสกุล
63073023338 นางสาวสรญา มุลิ
63073023339 นางสาวนิศารัตน� อินชาญ
63073023340 นางสาวพัชรี ปลีน)อย
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63073023341 นางสาวกุลนิดา คําหม่ืนยอง
63073023342 นางสาวดวงฤดี ธรรมเสน
63073023343 นางสาวระพีพร ชิงชนะ
63073023344 นางสาวนัฐวรรณ ทองดอนดู�
63073023345 นางสาวนิภาพร ชุมภูชนะภัย
63073023346 นางสาวนุจรินทร� มีวน
63073023347 นางสาวสิริรัตน� วงค�วิลาศ
63073023348 นางสาวกนกพร บัวงาม
63073023349 นางสาวณัฐนิชา พิมพ�ลา
63073023350 นายพชร บินลอย
63073023351 นางสาวไพลิน เมฆสุวรรณ
63073023352 นางสาวสุภาพร มุกดาหาร
63073023353 นางสาวเกศรินทร� แปCนสุข
63073023354 นางสาวสุทธิพร วิจิตรสมบัติ
63073023355 นางสาวสุกัญญา รัมมะศักด์ิ
63073023356 นายศุภวิชญ� นิ่มบุญ
63073023357 นางสาวสุดาพร พูลภูงา
63073023358 นางสาวสุพัชรินทร� กาจธัญการ
63073023359 นางสาวธิรภัสฌา เทระทุม
63073023360 นายกิตติพงศ� อองตัน
63073023361 นางสาวนวลศิริ คชพันธ�
63073023362 นางสาวอรอุมา วามะลุน
63073023363 นางสาวทิพย�วรรณ วังตา
63073023364 นางสาวชลิดา ทรัพย�แก)ว
63073023365 นางสาวกนกวรรณ เสาวคนธ�
63073023366 นายวิชญ�พล สุขโข
63073023367 นางสาวจริยา ศิริสม
63073023368 นางสาวอัญมณี ทองผ�อง
63073023369 นางสาวอําภา สุจิมงคล
63073023370 นางสาวชนิสรา มหายศนันท�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023371 นายนาวี สุดประเสริฐ
63073023372 นางสาววิลาสินี วิริยะพงษ�
63073023373 นางธิดารัตน� ดวงทา
63073023374 นางสาวปGยกาญจน� คีรีรัตน�
63073023375 นางสาวสมรัชนี ถนอมวิริยะกุล
63073023376 นางสาวพัชรา ริ้วพิทักษ�
63073023377 นางสาวนิชนันท� ปGOนแก)ว
63073023378 นางสาวจริยา เสาว�ยงค�
63073023379 นางสาวสุนิศา วรเนตร
63073023380 นางสาวศุภนุช บัวประหลาด
63073023381 นางสาวสุธินี จอมพล
63073023382 นายเกษมศักด์ิ เทพพิทักษ�
63073023383 นางสาวปณิตตา เสมอทรัพย�
63073023384 นางสาวสิรีธร เมฆศิลปP
63073023385 นายกฤษฎา ส�องสว�าง
63073023386 นางสาวปสุตา ฤทธ์ินรา
63073023387 นางสาวรลัญรร ดวงเดช
63073023388 นางสาวสุกัญญา ทองเหลา
63073023389 นางสาววราพร พรมบุตร
63073023390 นางสาวอัญชนา ใจกว)าง
63073023391 นางสาวกาญจนา กลิ่นน)อย
63073023392 นางสาวรุ�งนภา วิทยานุกรณ�
63073023393 นางสาวพัชรียา วิชาธรรม
63073023394 นางสาวศุภาวรรณ เทียมอRอด
63073023395 นางสาวกันทิรา ตรีวิเศษ
63073023396 นางสาวสุปรีย�ภรณ� เย่ียมสถาน
63073023397 นางสาวภารดี วงศ�ศิริ
63073023398 นางสาวกนกทิพ วิสุทธิอุทัยกุล
63073023399 นางสาวโชติกา ดอกพุฒ
63073023400 นางกัญพัชญ� เฉลิมรัมย�

หน)า 780 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023401 นายภรันยู นามบุญ
63073023402 นางสาวภัทราวดี ปรีดาศักด์ิ
63073023403 นายวัชริศ วชิรเชษฐพงศ�
63073023404 นายศุภกิตต์ิ อนันต�
63073023405 นางสาวทาริกา โพธ์ิปลัด
63073023406 นางสาวพงษ�นภา นพวงศ� ณ อยุธยา
63073023407 นางสาวสายพิน กํากระโทก
63073023408 นางสาวสหัสสา อั้งลิ้ม
63073023409 นายปองพล โยสะอาด
63073023410 นางสาวณภัทร ชนะศึก
63073023411 นางสาวรุ)งเพชร สว�างกุล
63073023412 นางสาวพัชรินทร� ทัพปCอม
63073023413 นายสุริยา อภิวัฒน�อําไพ
63073023414 นางสาววารุณี หิรัญคํา
63073023415 นางสาวนวลจันทร� ภูมิละออง
63073023416 นางสาวพิมพ�พลอย ภู�ขวัญ
63073023417 นายพศวีร� สุขวัฒนานุกิจ
63073023418 นายกฤตนัย ศรีปราโมช
63073023419 นายปกรณ� จ่ันเอี่ยม
63073023420 นางสาวนันท�นภัส พลหาร
63073023421 นางสาวจิติยานันท� นันตลาด
63073023422 นางสาวกนกรัตน� บุญมา
63073023423 นางสาวสุพรรณี สีลาพัฒน�
63073023424 นางสาวณิชกุล สุขจํานงค�
63073023425 นางคุณาลัย ลุพรหมมา
63073023426 นางสาวศุภากร ติระเดชยวัฒน�
63073023427 นางสาวมณีนุช ธีระธํารงรักษ�
63073023428 นางสาวจิราวรรณ แฝงสีดา
63073023429 นางสาวสิริรัตน� อวพรชัย
63073023430 นายทวีศักด์ิ เผือกลาดพร)าว

หน)า 781 จาก 885               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023431 นางสาวปทิตตา ทองเถ่ือน
63073023432 นางสาวชิดชนก จังหาร
63073023433 นายภาณุวัฒน� มันทุราช
63073023434 นางสาวธนาภรณ� ทีสุกะ
63073023435 นางสาวดอกแก)ว บุญปก
63073023436 นางสาวรังสิยา บุญยัง
63073023437 นางสาวจารุวรรณ คําสะอาด
63073023438 นายอนุพล น)อยถึง
63073023439 นางสาวพนิดา วรรณบุตร
63073023440 นางสาวพันธวีร� มะโนวรรณา
63073023441 นางสาววรัญญา เสาสีนาด
63073023442 นายณัฐ นะยะเนตร
63073023443 นางสาวอุไร เพียรสุข
63073023444 นางสาวกัญจนพร อาแป
63073023445 นางสาวพัชราภรณ� หยกลลิตเลิศล้ํา
63073023446 นางสาวเปรมฤทัย ภักตกฤตษ�
63073023447 นางสาววรรณภา ศรีหนองโปร�ง
63073023448 นางสาวจันทกานต� บุญสุข
63073023449 นางสาวประกายทิพย� จันทร�แปCน
63073023450 นางสาวกนิษฐา ศูนย�รัมย�
63073023451 นางสาวนฤนาถ ไชยงาม
63073023452 นายพิษณุ รัตนสิงห�
63073023453 นางสาวอาทิตรา สว�างย่ิง
63073023454 นายเมธี ศรีภูโรจน�
63073023455 นางสาวนันท�นภัส วรรณศิริ
63073023456 นายพงศกร จิตม่ัน
63073023457 นางสาวน้ําผึ้ง ขุนสันเทียะ
63073023458 นายพัชรพงษ� อนุเคราะห�
63073023459 นางสาวชลธิกา สถานแปง
63073023460 นางสุดา ปราณี

หน)า 782 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023461 นางสาววราพร รังปEญญา
63073023462 นางสาวจุฑามาศ ริ้วเลิศพันธ�
63073023463 นางสาวทัตพร ง้ิวลาย
63073023464 นายวิศรุต ยุกติเมธา
63073023465 นางสาวอารีย�พร เพ็ญเกตุ
63073023466 นายศุภธัช จามจรีกุล
63073023467 นางสาวณัฐธิดา บุญพิทักษ�
63073023468 นางสาวศิริพร ฉุนกระโทก
63073023469 นางสาวกัณฐิกา วานิชาชีวะ
63073023470 นางสาวจารุวรรณ� ทองมาก
63073023471 นางสาวกานดา รังสีบริรักษ�
63073023472 นายนพดล ร�มโพธ์ิรี
63073023473 นางสาวปEทมาภรณ� ศรีสร)อย
63073023474 นางสาววลัยลักษณ� พิมพ�ผุย
63073023475 นางสาวชุติมา เทือใหม�
63073023476 นางพรรณรมณ ดอกไม)
63073023477 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิพันธ�
63073023478 นางสาวนิจฉรา สมสุระ
63073023479 นางสาวกรรณิการ� คนซ่ือ
63073023480 นางสาวณิชชาพัณณ� วงษ�โพธ์ื
63073023481 นายปรีชานนท� โฉมเฉลา
63073023482 นายณัฐวัชต� บ�อเกิด
63073023483 นางสาวพิสิฐฉัตร ภู�รัตนโอภา
63073023484 นายพีรพงศ� ตระกูลเรืองศรี
63073023485 นายสิทธิกร ศรีสัมฤทธ์ิ
63073023486 นางสาวลลิตา มาฤษี
63073023487 นางสาวลลิตา เทิดเอื้อกุล
63073023488 นางสาวหUิรัญญา ปGOนสอน
63073023489 นายศราวุธ ต)นโพธ์ิ
63073023490 นางสาวนรารัตน� ไชยพันธ�

หน)า 783 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073023491 นายวงศ�ชัย เหลืองประวัติ
63073023492 นายพิสิษฐ� ม่ันคงเกตุกลิ่น
63073023493 นางสาวพัชรีญา ฟองคํา
63073023494 นางสาวนงคราญ ติดหงิม
63073023495 นางสาวสุพิชชา ยมัตน�
63073023496 นางสาวบัณฑรวรรณ ศุภมณี
63073023497 นางสาวสุดาพร สมร
63073023498 นางสาวอัญชลี กินใบ
63073023499 นางสาวจุฑารัตน� เกตุสุวรรณ
63073023500 นายสมาธิ ม่ันย่ิง
63073023501 นางสาววชิรารัตน� ภักดีวงศ�
63073023502 นางสาวสิริพิธยา พร)อมเพรียง
63073023503 นางสาวชญานิษฐ� นาเมืองรักษ�
63073023504 นางสาวญาณี จันทร�คูณ
63073023505 นางสาวณภัทร ทรัพย�บรรจง
63073023506 นางสาวกาญจนา เนาว�กลาง
63073023507 นางสาวสุชาดา บานชื่น
63073023508 นางสาวสุวนันท� ชูทับทิม
63073023509 นางสาวนราทิพย� สุดธะสงค�
63073023510 นางสาวจุฑารัตน� ปานะวงษ�
63073023511 นางสาวนิพัทธา อินทอง
63073023512 นางสาวอัยย�ลิล เบญญาพสิษฐ�กุล
63073023513 นางสาวชุติมณฑน� สิงห�พิทักษ�
63073023514 นางสาวนันท�นภัส สุดแดน
63073023515 นางสาวพิมพ�พิมล แสนกล)า
63073023516 นายดอร�นสิทธิชัย รุ�งเรือง
63073023517 นายปุริม ขุนพรม
63073023518 นายอนันต� เจริญสูงเนิน
63073023519 นายฐิตินันท� ใกล)ชิด
63073023520 นางสาวณัฐกานต� สมุลไพร

หน)า 784 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073023521 นายวงศธร โสธรวงศ�
63073023522 นางพรชิตา อุดมโชค
63073023523 นางสาวพิมพ�ชนก มีชัย
63073023524 นางสาวนารีรัตน� พลจันทึก
63073023525 นายภานุพันธ� โควังชัย
63073023526 นางสาวจริยา เกาะเกตุ
63073023527 นายณัฏฐชัย ชัยวาสนามงคล
63073023528 นายธนพจนกร ดีรักษา
63073023529 นางสาวลินดา แสนตรง
63073023530 นางสาวสุธาทิพย� ขําดี
63073023531 นายณฐพล ภู�ชัย
63073023532 นายรัฐพันธ� แสงลุน
63073023533 นางสาวสุธิดา ทองเหลือง
63073023534 นางสาวอาริษา เผือดนอก
63073023535 นางสาวเสาวลักษณ� สังคะสิน
63073023536 นางสาวณัฐนิชา นิยุตรานนท�
63073023537 นางสาวปภาพชร วันทาดา
63073023538 นางสาวเจน บาตดี
63073023539 นางสาวสุวินันท� เภตรา
63073023540 นายวีระ บุรี
63073023541 นางสาวชลิตา มะลิวัลย�
63073023542 นางสาวนันทินาถ วงศ�พึ่ง
63073023543 นางสาวปGยพร แสนม่ัน
63073023544 นางสาวณัฐธิดา ทองกูล
63073023545 นางสาวทัศนียา แก)วศิริ
63073023546 นายปริญญาวัฒน� ชูตา
63073023547 นางสาวสุชาวดี ทานิกาวะ
63073023548 นายธนัตถ�ศรัณย� แสนล)อม
63073023549 นายปEญญารัตน� สุภรัตน�
63073023550 นายวราพล ศีรษะโคตร

หน)า 785 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023551 นางสาวประกายแก)ว อินเพียว
63073023552 นางสาวเจมจิรา แสงจันทร�
63073023553 นางสาวสุชาดา บุญเรือง
63073023554 นางสาวรจนา บุญเรือง
63073023555 นางสาวสุภานีย� แคะมะดัน
63073023556 นางสาวปรียภัทร� ทองดี
63073023557 นางสาวจุไรวรรณ รัตนวาร
63073023558 นางสาวกัญจนา แฝดสุระ
63073023559 นางสาวจุฑามาศ อินโต
63073023560 นายสาคร อยู�คง
63073023561 นายฐาปกรณ� ว�องสวัสด์ิ
63073023562 นางสาวธีรนาฎ ธงฤทธ์ิ
63073023563 นายชัยพร พระยัก
63073023564 นางสาวกานต�วรัทย� แสงหิ่งห)อย
63073023565 นางสาวพรพิมล ส�องแสง
63073023566 นายภูวพันธ� นันตา
63073023567 นางสาววรรณศรี พงษ�หรรษา
63073023568 นางสาววารุณี พักพงษ�
63073023569 นางสาวปGยณัฐ บัวทอง
63073023570 นายณัฐพล เพชรนาค
63073023571 นางสาวพรรณิภา ขวัญธนชัยกุล
63073023572 นางสาวอริยา เตชะนันท�
63073023573 นางสาวพัชรกัญญ� พรมมูล
63073023574 นางสาวกรกนก นุชเล็ก
63073023575 นางสาวพลอยชมภู มะโนราช
63073023576 นางสาวจิราพรรณ ปEญโญแก)ว
63073023577 นางสาวกาญจนา เครือสาร
63073023578 นางสาวนทพร ศิริทิชากร
63073023579 นางสาวโรสยา เอี่ยมสําอางค�
63073023580 นางสาวฤทัยรัตน� อินทร�ทอง

หน)า 786 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073023581 นางสาวอนัญญา มะลิงาม
63073023582 นางสาวปรียานันท� สระศรีโพธ์ิ
63073023583 นางสาวกนกวรรณ แก)วชิน
63073023584 นายรักชาติ อุปลัง
63073023585 นางสาวธนภรณ� สองเมือง
63073023586 นางสาวสุวารี วงษ�ชมภู
63073023587 นางสาวสุวนันท� สังวาลย�วงค�
63073023588 นางสาวณฐิตา บัวศรี
63073023589 นางสาวนุชนารถ อยู�ทิม
63073023590 นายมานะ วิพัฒน�พงค�
63073023591 นางสาวอภินญา ไชยแสง
63073023592 นายพสิทธ์ิ ธารทอง
63073023593 นายพชร รุจิรกาโมทย�
63073023594 ว�าที่ ร.ต.ศรัณย�ธร มาโนช
63073023595 นายณฐกร รัตนสิริศาสตร�
63073023596 นางสาวปริยฉัตร หม)อบุญมี
63073023597 นางสาวศิริพร พูลทวี
63073023598 นายนิพนธ� ชื่นอะลวย
63073023599 นางสาวขวัญฤดี คําสนธิ
63073023600 นางสาวน้ําผึ้ง บุญแย)ม
63073023601 นางสาวสุดารัตน� คูณแก)ว
63073023602 นางสาวดนุลดา กล�อมแก)ว
63073023603 นายอภินันท� เจนสระคู
63073023604 นายเจษฎา สิงห�ทองลา
63073023605 นางสาวสุนิษา พุ�มพงษ�
63073023606 นายกานต�พงศ� คุณนุช
63073023607 นายณัฐพล ทองห�อ
63073023608 นายอนวัฒน� มาลัยรัตน�
63073023609 นางสาวปณิธาน ตุ)มจันทร�
63073023610 นายธนวัฒน� คีรีเดช

หน)า 787 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023611 นายธนัตถ� กิจประเสริฐ
63073023612 นางสาวธนาภา บุญนิธี
63073023613 นางสาวนันทนา บุญเฟdOองฟู
63073023614 นางสาวจิดาภา อนุจันทร�
63073023615 นางสาวปุณิกา แสงสุข
63073023616 นายนวพล ศรีงามสนิท
63073023617 นายชาญชัย วรรณมร
63073023618 นางสาวอนุชิดา ธุรานุตร
63073023619 นางสาวสุธิมา สอดส�อง
63073023620 นายศุภวิชญ� นุชวงษ�
63073023621 นางสาวรุ�งทิพย� จันทะเสน
63073023622 นายทิวนนท� วนาลัย
63073023623 นายพงษ�นรินทร� อรรถาเวช
63073023624 นางสาวอมลรุจี นีสกุล
63073023625 นางสาวทิพย�สุดา อารีรักษ�
63073023626 นางสาวอังขณา ตาพรม
63073023627 นางสาวนภัสภรณ� สิงหา
63073023628 นางสาวธีราพร สวัสดี
63073023629 นางสาวหัสวดี ปรีเลิศ
63073023630 นางสาวอารีรัตน� พิมโคตร
63073023631 นางสาวธนนันท� ไล)เวียน
63073023632 นางสาวนัฎนิชา ธัญญะ
63073023633 นางสาวพขร อัครเพชร
63073023634 นายปุญญพัฒน� คําชัย
63073023635 นางสาวปานตะวัน วงษ�อุดดี
63073023636 นางสาวกรรณิการ� อินทรากูล
63073023637 นายอภิลักษณ� เจือจันทร�
63073023638 นางพัชรียา สุขถาวร
63073023639 นางสาวจิรายุ ชํานาญธรรม
63073023640 นายภาณุพันธ� พูลสวัสด์ิ

หน)า 788 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023641 นางสาวปรางค�ทิพย� เก�งนอก
63073023642 นางสาวพชรมนต� วังบุญคง
63073023643 นางสาวรัชนันท� สุอุ)ย
63073023644 นางสาวบุษกร ปานกลาง
63073023645 นายอัครพงษ� เบี้ยวน)อย
63073023646 นางสาวจริยา ขวัญอยู�
63073023647 นางสาวอาจารีย� เอี่ยมบวร
63073023648 นายจารุวัฒ ทรัพย�จรัสแสง
63073023649 นางสาวจันทร�เพ็ญ พิรุณรัตน�
63073023650 นางสาวนิตยา เชิดจอหอ
63073023651 นางสาวปนัดดา อุ�นอก
63073023652 นางสาวเหมรัศมิUU ชัยวุฒิ
63073023653 นางสาวจุฑามาศ นพพิบูลย�
63073023654 นายปGยพนธ� กลิ่นหอม
63073023655 นางสุดารัตน� กุลสวัสด์ิ
63073023656 นางสาวน้ําฝน พรรญราช
63073023657 นางสาวพัชราภา เพียดา
63073023658 นางสาวจิรัชญา จันทเสน
63073023659 นางสาวจิราพรรณ ไวยกูล
63073023660 นางจุฑามาศ พรมเทศ
63073023661 นางสาวภัคธ�ภัสสร กุลชาติกิตติพัทธ�
63073023662 นายสาธิต กองพา
63073023663 นางสาวณัฐวรรณ� ผลช�วย
63073023664 นายธนพล พลายคุม
63073023665 นางสาวศิริขวัญ ขวัญอุ�น
63073023666 นายธนวรรธน� ปะญาติ
63073023667 นางสาวเบญจรมย� ทรงเหม็ง
63073023668 นางสาวเจนจิรา โอษฐ�งาม
63073023669 นางสาวศัลยา ชลาลัย
63073023670 นางสาวสุพัตรา อยู�ไพร

หน)า 789 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023671 นายประโยชน� เถายา
63073023672 นายวงศกร พันกลม
63073023673 นางสาวสุรัญญา บุญทอง
63073023674 นายจิตรทิวัส อันทะเกต
63073023675 นางสาวดุษฎี ขุนแพง
63073023676 นางสาวกชกร กลิ่นตลบ
63073023677 นายกฤษ นิ่มอุดม
63073023678 นางสาวปGยะพร วงพิพันธ�
63073023679 นายภควัฒน� ชงจังหรีด
63073023680 นางสาวฤทัยรัตน� แก�นอินทร�
63073023681 นางสาวพิชชานันท� หวลหอม
63073023682 นางสาววรรณชนก ภู�ย้ิม
63073023683 นางสาวสุนิสา เลี้ยงตระกูล
63073023684 นางสาวเปรมฤดี สายน)อย
63073023685 นางสาวกฤติมา  ุคุณศิลปP
63073023686 นางสาวธยานี คุ)นเคย
63073023687 นางนันทวรรณ นาคจันทึก
63073023688 นางสาวสุชานาฏ ใจปลอด
63073023689 นายพุฒิพงศ� สุวรรณหิตาธร
63073023690 นางสาวกาณฑปภา พลับพลาชัย
63073023691 นางสาวอัญเรศ โพธ์ิผึ้ง
63073023692 นางสาวรัชพิมล เสียงประเสริฐ
63073023693 นายอภิศนันต� ทองดารา
63073023694 นายราเชนทร� บรรจงปEiน
63073023695 นางสาวพรรณอัปสร สินปรุ
63073023696 นางสาวมนสิริน ลือชา
63073023697 นางสาวอันธิกา รบชนะชน
63073023698 นางสาวธีรดา ม่ันเขตกิจ
63073023699 นางสาวอามีเนาะ มะกะ
63073023700 นายชัยภัทร ศรีปรางค�ทอง

หน)า 790 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023701 นางสาวนิภาพร น)อยประถม
63073023702 นางสาววรางคณา เปลี่ยนสง�า
63073023703 นางสาวอรพรรณ อุปEชฌาย�
63073023704 นางสาววิไลวรรณ วันแก)ว
63073023705 นายจิรายุส คําพวงเพชร
63073023706 นางสาวชลธิชา อรัญศิริ
63073023707 นางสาวพร)อมศิริ พุ�มสกุล
63073023708 นางสาวจินจิรา แสนสาคร
63073023709 นางสาวพิชชาทร สมวัน
63073023710 นางสาวธิดารัก มะลิพรม
63073023711 นายทินกร พวงสร)อย
63073023712 นายธนพล กันยะหา
63073023713 นางสาวภัทราวดี เหล�าเขตรกิจ
63073023714 นางสาวขวัญฤดี วินไธสง
63073023715 นางสาวธนพร ภักดีบาง
63073023716 นางสาวมณฑกานต� ใจทัด
63073023717 นายมงคล ขันสัมฤทธ์ิ
63073023718 นางสาววราพร น)อยวงษ�
63073023719 นายภาณุวิชญ� ชนะรบ
63073023720 นายจักรกฤษณ� มณีโชติ
63073023721 นางสาวเบญจรัตน� ประคอง
63073023722 นางสาวกัลยธรณ� จินดาประดิษฐ�
63073023723 นางสาววันวิสาข� ถองทอง
63073023724 นางสาวพวงพร หวังวิวัฒนา
63073023725 นางสาวธณัฏฐา ประเสริฐศรี
63073023726 นายอัมรินทร� บุเวศวงค�
63073023727 นางสาวสุธาสินี จันตุลัง
63073023728 นางสาวหนึ่งฤทัย ฝoกฝน
63073023729 นางสาวอรวรรณ โตสุขศรี
63073023730 นายวิษณุ ท)วมเจริญ

หน)า 791 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023731 นายกฤษฏ์ิ ปฏิบัติธรรม
63073023732 นางสาวโชติกา สัสสินทร
63073023733 นางสาวกุสุมา พรโคกสูง
63073023734 นางสาวอัมพวัน ทองนพคุณ
63073023735 นางสาวกนกพร พัดผล
63073023736 นางสาวสิรีธร สกุลพอง
63073023737 นางสาวจุฬาลักษณ� บาลรัมย�
63073023738 นายเกรียงศักด์ิ ยาศรี
63073023739 นางสาวพัชรินทร� เฉียบแหลม
63073023740 นางสาวชาลิสา ดีมาลัย
63073023741 นางสาวนันท�ณรี ชมเชย
63073023742 นางสาวสุพัตรา แวงวรรณ
63073023743 นางสาวปรภัค ทรัพย�ผุด
63073023744 นางสาวอําพรรณ ดีเพ่ิม
63073023745 นายวรยศ คงรอด
63073023746 นางสาวปวีณา ยมจินดา
63073023747 นายอนุชา แก)วพวง
63073023748 นางสาวณัฐริการ� พูลเขตนคร
63073023749 นางสาวแสงนภา ทองสันต�
63073023750 นายเจษฎากร เกิดลาภ
63073023751 นางสาวนัชชา แพสุวรรณ
63073023752 นางสาวสิริวิภา หอยสังข�
63073023753 นางสาวจารุวรรณ สินธุ
63073023754 นายเหมันต� เกิดทอง
63073023755 นางสาวณัฐธิดา สังข�ทอง
63073023756 นางสาวชมภูนุท ขําเอนก
63073023757 นางสาวจิรภัทร พรมมาสิทธ์ิ
63073023758 นางสาวธนัชพร ดวงประทุม
63073023759 นางสาวมนสินี ทรัพย�ประดิษฐ�
63073023760 นางสาวปรัชญา รัตนานิคม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023761 นายศุภมิตร พงศ�ไพบูลย�
63073023762 นายคีรินทร� บุญล)อม
63073023763 นางสาวสุขุมาภรณ� แพงไพรี
63073023764 นางสาวปEทมวรรณ ศรีทอง
63073023765 นายพีรพล มีมาก
63073023766 นางสาวนิธินา อยู�แก)ว
63073023767 นางสาวนันท�นลิน นวาวัตน�
63073023768 นายรภัทกร อ�อนหวาน
63073023769 นางสาวกนกวรรณ เจRกสีหา
63073023770 นางสาววันวิสา เพชรวิเศษ
63073023771 นายปEญญา สมบัติมาก
63073023772 นางสาววัชรี ขันทอง
63073023773 นางสาวสลิลรัตน� สงคราม
63073023774 นายวรุฒม�เชษฐ� บุญช�วยเหลือ
63073023775 นางสาวนภัทรภรณ� เกษมสันต�
63073023776 นางสาวศุภกานต� สุภารัตน�
63073023777 นางสาวสุรัญชนา เจาะรัมย�
63073023778 นางสาวศีตลา เจนอ�าน
63073023779 นางสาววิลาวัลย� ตุ�นสระน)อย
63073023780 นางสาวกมลกานต� อาคมพัฒน�
63073023781 นายนรินทร� เรือนคํา
63073023782 นางสาวชไมพร เมฆมาก
63073023783 นางสาวชญานิษฐ� นนทพันธุ�
63073023784 นางสาวดวงกมล แผนคง
63073023785 นางสาวกมลวรรณ เนติมหาเมธี
63073023786 นายพรรษวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
63073023787 นางสาววีรยา โงนลี
63073023788 นายนพพล ดอกไม)คลี่
63073023789 นางสาวอาทิตย�ตรียา กาหะ
63073023790 นางสาวประพัฒณ�ศร แซ�จึง
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ระดับปริญญาตรี

63073023791 นางสาวทัณฑิกา ครองยุติ
63073023792 นางสาวกานต�นิพัทธ� ปุSนประเสริฐ
63073023793 นายธนภัทร ยอดวิเศษ
63073023794 นางสาวศริยา คําแสน
63073023795 นางสาวกนกวรรณ ขําเอนก
63073023796 นางสาวกนกวรรณ ทนุเสริม
63073023797 นางสาวสุภาพร มหาโหมด
63073023798 นายเพชรยืนยง นามวงษ�
63073023799 นางสาวขนิษฐา แก�นจันทร�
63073023800 นางสาวใจภัส ไข�แก)ว
63073023801 นายมาโนช มณฑา
63073023802 นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน�
63073023803 นางสาวศิรินันท� หวังคุ)มกลาง
63073023804 นายชัยวัฒน� โพธ์ิจันทร�ทอง
63073023805 นางสาวศุภวรรณ จ)อยแก)ว
63073023806 นางสาววรรณิภา พูลสวัสด์ิ
63073023807 นางสาวสุภาพร อินทโชติ
63073023808 นางสาวศิริทิพย� ไชยชนะ
63073023809 นางสาวกัลยา สิทธิดา
63073023810 นางสาวฤทัยรัตน� วงค�สวัสด์ิ
63073023811 นางสาวอนัญญา กัลยาวรณ�
63073023812 นางสาวจินตปาตี พรมสวัสด์ิ
63073023813 นางสาวรัชนีกร แก)วดวงตา
63073023814 นายฤทธิเกียรติ ถ่ินสุข
63073023815 นางสาวปGยตา กัญสุวรรณ
63073023816 นางสาวสุวนันท� วรรณภักด์ิ
63073023817 นางสาวปนัดดา สิทธิวงศ�
63073023818 นางสาวศิริลักษณ� คําบุญเรือง
63073023819 นางสาวกรุณา วิเศษ
63073023820 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสอน

หน)า 794 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023821 นางสาวกนกภรณ� สุขวารี
63073023822 นางสาวนลพรรณ ชมวงษ�
63073023823 นางสาวสุพรรษา สีลางาม
63073023824 นางสาวปฐมาวดี แก)ววันดี
63073023825 นายณัฐพล วรรณทะวงษ�
63073023826 นายประดิษฐ� เลิศปEญญา
63073023827 นางสาววริศรา สิทธิรส
63073023828 นางสาววิมลิน พงษ�ประเสริฐ
63073023829 นายจิตรภาณุ สร)อยโสภาเจริญ
63073023830 นายพัฒนา วิธรรมกิจ
63073023831 นางสาวอรพิณ อินเสาร�
63073023832 หม�อมหลวงมโนรถ เกษมสันต�
63073023833 นางสาวประภาพร ใจซ่ือ
63073023834 นางสาวจุฑามาศ อาจกล)า
63073023835 นางสาวรุ�งนภา งานบ)านผือ
63073023836 นายพงศ�ศิริ วัชวงษ�
63073023837 นางลัลน�ลลิต เพชรสุวรรณ
63073023838 นางสาววสุวี ขนรกุล
63073023839 นางสาวสุจิตตรา ก่ิงผา
63073023840 นางสาววรัชยา แก)วกัณหา
63073023841 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เกตุสาลี
63073023842 นายอหัสกรณ� ดิษเสถียร
63073023843 นางพัชชา คงทนแท)
63073023844 นางสาววนิดา โฮมวงศ�
63073023845 นางสาวกัญญาภัค พันธ�วงศ�
63073023846 นางสาวเบญจวรรณ หมวดธรรม
63073023847 นางสาวรุจิรา เงินประเสริฐ
63073023848 นายธีรศักด์ิ พันธุมาศ
63073023849 นางสาวกรรณิการ� อ)นศรีสวัสด์ิ
63073023850 นายปุณยวีร� เตชะอําไพ

หน)า 795 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023851 นางสาวภัทรกันย� หุนนารา
63073023852 นางสาวบุณยานุช สิทธิศร
63073023853 นางสาวสมรัก แก)วละมุล
63073023854 นายบวรนันท� ปEiนมา
63073023855 นายทิวา อารมณ�สาวะ
63073023856 นางสาวอนุธิดา ชาวขําแก
63073023857 นางสาวอนุสรา นาทะพันธุ�
63073023858 นางสาวจันทร�จิรา เจียวค)างพลู
63073023859 นายคงธัช ดีแสน
63073023860 นายพรเทพ อดทน
63073023861 นายนพรัตน� ภาวะดี
63073023862 นางสาวศรัณย�พร ชูลําภู
63073023863 นางสาวกุลธิดา สืบสิงห�
63073023864 นางสาวอรสา มีอิสระ
63073023865 นางสาวศิริปEญญา กลิ่นโสภณ
63073023866 นางสาววิไลพร ขอบขัน
63073023867 นางสาวอภิญญา ดวงดูสัน
63073023868 นางสาวปฏิมา ใยโพธ์ิทอง
63073023869 นางสาววิจิตรา ไพพงษ�
63073023870 นางสิร�ดาภัทร� บดินทร�รัตน�
63073023871 นางสาวกมลชนก พิไชยอ)น
63073023872 นางสาวบุศรินทร� สายสุวรรณ
63073023873 นายอติชาต พรมศรี
63073023874 นายวัฒนพงษ� สุพร
63073023875 นายศรัณย� ทิพนัส
63073023876 นางสาวณัฐมน บุตรคล)อ
63073023877 นางสาวชลธิชา ยินดี
63073023878 นางสาวสุรีย�พร วงษ�สุริยา
63073023879 นายสุทธิสาร คงจันทร�
63073023880 นางสาวสุวรรณา ทิพพามา

หน)า 796 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023881 นายวรณ�ชัย แสงธรรมรัตน�
63073023882 นางสาวสุนิตา สาและ
63073023883 นายเทพรังสรรค� ชิวขนาน
63073023884 นางสาวทิพวรรณ โลมรัตน�
63073023885 นางสาวปภาวี กตัญวิญXู
63073023886 นายอิสระพงษ� ผสมเงิน
63073023887 นางสาวจันทนีย� นพรัตน�
63073023888 นางสาววรรณวรางค� ปGOนสอน
63073023889 นางสาวพิชญา ศรีษะเเย)ม
63073023890 นายวัชราวุฒิ อุทัยอัน
63073023891 นางพรพิมล นิชิยามะ
63073023892 นางสาวสิรัชชา เก�งกาจไพศาล
63073023893 นางสาวหนึ่งฤทัย จันสวาสด์ิ
63073023894 นางสาวธีระดา กัลยา
63073023895 นายจิรัฏฐภัทร ทราฤทธ์ิ
63073023896 นายกัณฑ�พษิสฐ� อ�อนตาจันทร�
63073023897 นายวรวิทย� สุขวิเศษ
63073023898 นายภัทรารินทร� ใยสุข
63073023899 นางสาวสุรีย� เรืองศรี
63073023900 นางสาวธาริตา สถาน
63073023901 นางเบญจณัฏฐ� พุ�มสุวรรณ
63073023902 นางสาวธนัตฤนันท� บริวัน
63073023903 นางสาวณัฐจิรา บุตรนามดี
63073023904 นายถิรเดช เปBiยวนิ่ม
63073023905 นางสาวพิมพ�หทัย คงสิม
63073023906 สิบเอกสมเกียรติ ขุมทอง
63073023907 นางสาวมนทิพา แจ�มสว�าง
63073023908 นางสาวศจี คุณเอนก
63073023909 นายขันไชย� พ�วงสาย
63073023910 นางสาวน้ําฝน ทนันไชย

หน)า 797 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023911 นางสาวมลรัก หมวดสุคนธ�
63073023912 นางสาวเพ็ญพิชชา มหาผลศิริกุล
63073023913 ว�าที่ร)อยตรีหญิงปาริชาติ จินโนรส
63073023914 นายสัญญา ขันขึง
63073023915 นางสาวจุฑาทิพย� อรรคศรีวร
63073023916 นางสาวนัฐกานต� เขียวมณี
63073023917 นางสาวอลิสา เอิบสภาพ
63073023918 นางสาวมณีรัตน� จันทร�ฉาย
63073023919 นางสาวอารียา ศรีใจอินทร�
63073023920 นางสาววิภาวัลย� คะเลรัมย�
63073023921 นายซุลกิฟลี หมัดเหร็ม
63073023922 นางสาวยุพาวดี ภานุรักษ�
63073023923 นางสาวพรทิพย� กลิ่นบุบผา
63073023924 นางสาวนันทัชพร รัตนเลิศ
63073023925 นายสุรัตน เสมสฤษด์ิ
63073023926 นายพีรดนย� ประสมบุญ
63073023927 นางวิจิตรา สาทประภา
63073023928 นางสาวมะลิ ชะนะแก)ว
63073023929 นางสาวสรัสนันท� ไข�มุกข�
63073023930 นางสาวปวิตรา พฤทธิไพฑูรย�
63073023931 นางคชาภรณ� อินทร�ดี
63073023932 นางสาวณัฐศยาภา พวงมาลี
63073023933 นางสาวฦาทิตา ชัยไพบูลย�
63073023934 นายสุพิศ มากเหลือ
63073023935 นางสาวเจนจิรา พุ�มพวง
63073023936 นางสาวอนุธิดา บุญจรัส
63073023937 นางสาวณัฐกานต� ฮ)วนโสดา
63073023938 นายกฤษฏา คําบรรลือ
63073023939 นายวินณสิทธ์ิ งามประเสริฐ
63073023940 นายภาษิต นาคเจือ

หน)า 798 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023941 นางสาววราภรณ� ฉัตรบรรจง
63073023942 นางสาวลัดดาวัลย� กันทะกะ
63073023943 นางสาวศิริคําภา ยุทธโกษา
63073023944 นางสาวนิสา เลิศธัญญา
63073023945 นางสาวนิพัทธา ศรีฉํ่า
63073023946 นางสาวกลิ่นกมล โฮลอด
63073023947 นายวรท เหล�าสืบสกุลไทย
63073023948 นางสาวอาภาภรณ� ชัยแก)วขวัญ
63073023949 นางสาวอัญรินทร� เหมือนโพธ์ิ
63073023950 นางสาวศิริลักษณ� อินทจร
63073023951 นางสาวสุลักษณา ตาน)อย
63073023952 นางสาวษมาพร แซ�ชื้อ
63073023953 นางสาววริศรา เหลืองวงษ�
63073023954 นางสาวรัตนากร พ่ึงแสง
63073023955 นางสาวจณิสตา ใบคราม
63073023956 นางสาวอิสราภรณ� เมืองใจ
63073023957 นายยุทธนา แสนโคตร
63073023958 นางสาววรัญญา สังขจันทร�
63073023959 นางสาวสุพพัตรา สุขแสวง
63073023960 นายวรรธน�พล ศิริบุญลักษณ�กุล
63073023961 นายสุธินนท� ทองเจือ
63073023962 นายเฉลิมศักด์ิ ภิรมย�นาค
63073023963 นางสาวมัสธุรส เฮียงโฮม
63073023964 นางสาวฝนทอง รองเมือง
63073023965 นายอุดม สิงห�เชื้อ
63073023966 นางสาวศรัญญา ผาแก)ว
63073023967 นางสาวกัลยารัตน� กระแอ
63073023968 นางสาวสุกัญญา คะโร
63073023969 นางสาวกมลพร แสงบุญเรือง
63073023970 นายอลงกรณ� มะสุนสืบ

หน)า 799 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073023971 นางสาวจินตาภา พัฒนไพบูลย�วงศ�
63073023972 นางสาวนันทนา สุขอุดม
63073023973 นางสาวสุปราณี หอมกลิ่น
63073023974 นางสาวปGยะวรรณ สลางสิงห�
63073023975 นางสาวปณิชา แก)วกิจ
63073023976 นายศาศวัต บุญศรี
63073023977 นางสาวมนสิชา มีมณี
63073023978 นางสาวเพียงตะวัน สาคร
63073023979 นางสาวณัฐถิชา ขอบไชยแสง
63073023980 นายกมัยเทพ สุขสะอาด
63073023981 นายพันธวิศ จะโนภาษ
63073023982 ส.ต.ตธนันต�ทัศน� อินตRะแสน
63073023983 นางสาวภัทราภร ฉายจรุง
63073023984 นางสาวณัฐวดี วงษ�วานเจริญ
63073023985 นางสาวกิตติยา สีสิม
63073023986 นางสาวดวงกมล แสวงผล
63073023987 นางสาวกานต�ธีรา รักดํา
63073023988 นางสาวจิรนันท� ทิมแสง
63073023989 นางสาวนภสร กมลสรรพกิจ
63073023990 นางสาวชวนพิศ แสงปGติ
63073023991 นางจิรัชญา คําปEนปูS
63073023992 นางสาวพิจิตรา บุศราคํา
63073023993 นายณัฐพนธ� บุญสะอาด
63073023994 นางสาวพิรุณฤดี พ่ึงเจริญสกุล
63073023995 นางสาวรวิวรรณ ประวาสุข
63073023996 นางสาวณัฐสุดา มาระสา
63073023997 นางสาวนนทกานต� ระวังภัย
63073023998 นางสาวภัทราวรรณ จักรขัด
63073023999 นางสาวพนัชกร เพ่ิมวัฒนา
63073024000 นางสาวสุวิมล ชัยขุน

หน)า 800 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024001 นางสาวรัตนาพร บุญชู
63073024002 นางสาวสิริลักษณ� อรุณ
63073024003 นายพงศธร เดชธรรม
63073024004 นายณัฐวัฒน� กังวาลทรัพย�
63073024005 นายสุรวิชญ� พุ�มเถ่ือน
63073024006 นางสาวอรนุช เชาวนาธิคม
63073024007 นางสาวชนิดา อภิบาลศรี
63073024008 นางสาวชยาภรณ� นรากร
63073024009 นางสาวชุลีกร คีรีแลง
63073024010 นายสมยศ พันธวงค�
63073024011 นางสาวชไมพร แก)วพิลา
63073024012 นายอรุณ ใสย่ิง
63073024013 นางสาวภัทร�ลดา หน�องพงษ�
63073024014 นางสาวกมลชนก เกิดพงษ�
63073024015 นางสาววรวรรณ จิตม่ัน
63073024016 นางสาวพรณรินทร� คชมาศ
63073024017 นางสาวภัทราพร แสงแก)ว
63073024018 นางสาวพิชญานิน บั้งทอง
63073024019 นางสาวสุทธิดา ปEนตัน
63073024020 นางสุภารัตน� แสงปาน
63073024021 นางสาวอัมราณี มหันตกาศรี
63073024022 นางสาวรัชลิฎา ปEนบุญมา
63073024023 นายภควรรต ฝSายสัจจา
63073024024 นางสาวกรรณิการ� คงศิลา
63073024025 นางสาวสุวินันท� ลาดสลุง
63073024026 นายณัฐไวภพ หงษ�ชูเกียรติ
63073024027 นางสาวศิริพร วงษ�มหิง
63073024028 นางสาวรัตนากร ชญาทิพย�ประสิทธ์ิ
63073024029 นางสาวณัฐกานต� รักไทย
63073024030 นางสาวอรทิมา พัดสิทธ์ิ

หน)า 801 จาก 885               
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63073024031 นายวันฉัตร เหลืองพวงทอง
63073024032 นางสาวปวีณ�สุดา สุกใส
63073024033 นางสาวชวนชม ธรรมวงศา
63073024034 นางสาวจิราภรณ� หงษ�คง
63073024035 นางสาวยาใจ อนุสุริยา
63073024036 นางสาวกุลธิดา โคตรสมบัติ
63073024037 นายเนติธร ธรรมวิชชาบูรณ�
63073024038 นางสาวนุชนาฏ จําปาทอง
63073024039 นายอรรถวุฒิ ยงไธสง
63073024040 นายธีระพันธ� อินทชาตรี
63073024041 นางสาวสุริยาพร สิงห�โนนเชือก
63073024042 นายนิธิพัฒธ� วงษ�บํารุงจิตร�
63073024043 นายวชิรวิชญ� พัฒนมัณทิพย�
63073024044 นางสาวรัชนีกร ปุSงคําน)อย
63073024045 นางรุ�งนภา เจริญสวัสด์ิ
63073024046 นางสาวนฤวรรณ จันทร�สว�าง
63073024047 นางสาวนัยนา จันธิยะ
63073024048 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
63073024049 นางสาววรารัตน� หมอยาดี
63073024050 นายชัยวัฒน� ประทุมชาติ
63073024051 นางสาวสุพัตรา เจริญวัฒน�
63073024052 ว�าที่ร)อยตรี หญิงปุญชรัสม์ิ อะโรคา
63073024053 นางสาวภัชราวดี ปEดมฤทธ์ิ
63073024054 นางสาวชุติมา บัวชื่น
63073024055 นายภานุพงศ� วัฒนเชื้อ
63073024056 นางสาวกนกวรรณ ขวัญประภาภรณ�
63073024057 นางสาวอังสุมา ครุฑนาค
63073024058 นางสาวกัญญารัตน� ธาราศักด์ิ
63073024059 นายนิทัศน� บุญอยู�
63073024060 นางสาวอมิตตา เบ็ญจนาค
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63073024061 นางสาวนวลพรรณ ฉุนเฉียว
63073024062 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุวรรณ�
63073024063 นายนรากร วิยะ
63073024064 นางสาวศนันธฉัตร ทัตธนภาธร
63073024065 นางสาวขนิษฐา เอี้ยงกันหา
63073024066 นายธนพล ทองหล�อ
63073024067 นางสาวกัณฐิกา สุขรัตน�
63073024068 นางสาวกาษแก)ว ใจดี
63073024069 นายอนุชิต ภูมิพิพัฒน�
63073024070 นางสาวพนิดา แสงจําปา
63073024071 นางสาวธัญญวรรณ ต้ังม่ันธนบวร
63073024072 นางสาวเจนจิรา จ�ากลาง
63073024073 นายพุฒิพัฒน� สุขมหา
63073024074 นางสาวมนัสนันท� ศุทธิวัฒน�สกุล
63073024075 นางสาวฐิตาภา เหล็กเพชร
63073024076 นางสาววิภาวรรณ หอมบุญมา
63073024077 นางสาวพลอยนภัส โสภาบริบูรณ�
63073024078 นางสาววารีรัตน� คํามะนาด
63073024079 นางสาวพรพรรณ ขันรัฐบาล
63073024080 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สุทธินนท�
63073024081 นางสาวศิริกัญญา วรรณสุข
63073024082 นางสาวรจนา ชื่นพรม
63073024083 นางสาววิทิตา เจริญดี
63073024084 นางสาวนภจร เครือมาก
63073024085 นางสาววนัสนันท� บานชื่น
63073024086 นางสาวปรินทร เสนากิจ
63073024087 นางสุพรรษา อินทร�หอม
63073024088 นางสาวราตรี เจียมหทัยรัตน�
63073024089 นางสาวชณิมาศ สุขศานต์ิ
63073024090 นางสาวปGยะวัลย� บุญอํานาจ
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63073024091 นางสาวณัฐชยา เนระมิตร
63073024092 นายสราวีน� สินบัวทอง
63073024093 นางสาวณิชากร แหยมเกิด
63073024094 นางสาวศิริพร อ�วมแย)ม
63073024095 นายชัชชลล� ภาวะโคตร
63073024096 นางภัคภรณ� มิตรสุวรรณ
63073024097 นางสาวสุชาดา เอี่ยมซ้ิว
63073024098 นางสาวศิริวรรณ นาบุญ
63073024099 นางสาวชุติภาณี อัคลา
63073024100 นายพนัส โคตรสองคราม
63073024101 นางสาวมะลิวัลย� บึงไกร
63073024102 นายนิติกรณ� อาภรณ�ผล
63073024103 นายณัฐวุฒิ จันทร�นวล
63073024104 นางอัญชุตา คชรินทร�
63073024105 นายพิชชาทร พุดจีน
63073024106 นายสิทธิพงษ� สมจันทร�
63073024107 นางสาวจริญรัตน� ชัยเมือง
63073024108 นายพิสิษฐ� ศิริโชติอมรกุล
63073024109 นางสาวชลธิชา จีนประชา
63073024110 นางสาวขนิษฐา บริบูรณ�
63073024111 นางสาววิลาวัณย� บุญปก
63073024112 นางสาวดาหวัน สมสุข
63073024113 นายรชต สุวดิษฐ�
63073024114 นางสาวศิริญากรณ� อินเสมียน
63073024115 นางสาวปGยนุช เอนกดี
63073024116 นางสาวสมฤดี สีหาเวช
63073024117 นางสาวนุจรีย� บุญหลิม
63073024118 นายธนกร ธนัชโชติปรีดากุล
63073024119 นายสุชาติ วงษ�ศรีวรรณ
63073024120 นางสาววรินทร�ทิพย� เพ็ชรพลอย
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63073024121 นายวิชชากร ลําพงษ�เหนือ
63073024122 นางสาวปาริสา ธรรมสังวาส
63073024123 นายณัฐวร สิทธินิสัยสุข
63073024124 นายวัชรพงษ� โถรัตน�
63073024125 นายวุฒิพล เทียมสอาด
63073024126 นางสาวจิราพร โพธ์ิศรี
63073024127 นางสาวนพรัตน� จินตนา
63073024128 นางสาวสุธิมา มาละแซม
63073024129 นางสาวอารียา ดวงประภา
63073024130 นางสาวพัตราภรณ� แดนไธสง
63073024131 นายวโรดม ส�งสุข
63073024132 นางสาวรวีวรรณ จาดพันธุ�อินทร�
63073024133 นายสลักภพ ชุมปEญญา
63073024134 นางสาวจันทนา สีลาน้ําเที่ยง
63073024135 นายวีระชา สินธุรัตน�
63073024136 นางสาวพรสุดา ทองวิธิ
63073024137 นายกฤษฎา ประยงค�
63073024138 นางสาวอภิรดี ทิปEญญา
63073024139 นายปรัชญา เก้ียงกรแก)ว
63073024140 นางสาวรัตนาภรณ� คํานึง
63073024141 นายสุรเดช ดินแดง
63073024142 ว�าที่ร)อยตรีอภิภู เจดีย�กอง
63073024143 นายธันย� ธรรมวุฒิ
63073024144 นางสาวภัทรสุดา สินทรัพย�
63073024145 นางสาวทัศมณี วันคง
63073024146 นายณัฐภัทร ดวงดอกไม)
63073024147 นางสาวอินทิรา อุ�นคํา
63073024148 นายธนกร สิโนทก
63073024149 นางสาวศิริรัตน� คําใส
63073024150 นางสาวพิชญาพร สุภศร
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63073024151 นางสาวณัฐกมล ทรวดทรง
63073024152 นางสาวจันทิมา พาเมือง
63073024153 นางสาววรรณพร ดาวกระจ�าง
63073024154 นางสาวสริญญา ผิวอ�อน
63073024155 นางสาววาทินี แยบคาย
63073024156 นางสาวนันทิพร มากขุนทด
63073024157 นางสาวอุไรศรี สีคํา
63073024158 นางสาวอมรศรี มงคล
63073024159 นายอุดมศักด์ิ กันมหา
63073024160 นางสาววิไลวรรณ พันสนิท
63073024161 นางสาวฐนิตนันท� แสงจินดาธรรม
63073024162 นางสาวพิศนี จันทร�หนองฮี
63073024163 นางสาวปภาวี บริบูรณ�
63073024164 นางสาวนิตยา ตะวันข้ึน
63073024165 นางสาวพิชชา อนุรักษ�ลาภวงศ�
63073024166 นางสาวกชกร จิตร�โสภาส
63073024167 นางสาวเมษยา บัวแก)ว
63073024168 นางสาวชาลิสา ไหมทอง
63073024169 นายชนภัทร แปCนคง
63073024170 นางสาวจิระสุข พลรักษ�
63073024171 นางสาวนฤมล สิงหพันธ�
63073024172 นางรินรดา เจริญสุข
63073024173 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เปา
63073024174 นางสาวกัลยรัตน� เลนนาแซง
63073024175 นางสาวอุไรวรรณ ชูวงค�เจริญกุล
63073024176 นายมติรัฐ ปGOนประชาสรร
63073024177 นางสาวณัฐทิยา ยงตาบ
63073024178 นางสาวสุนันทา ขอดนอก
63073024179 นางสาวอุทัยรัตน� ย่ิงยวด
63073024180 นางสาวสุรียาวาตี ยะปา
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63073024181 นายนพคุณ อบอุ�น
63073024182 นางสาวเบญจวรรณ นิสกนิลกุล
63073024183 นางสาวจริยา ขํารัมย�
63073024184 นางสาวปริชญา สุริยะ
63073024185 นางสาวกนกวรรณ มากเจริญ
63073024186 นายวรสิษฐ� เมธากวินธรกุล
63073024187 นางสาวพิมล อุ�มมี
63073024188 นางสาวมาริสา แสนหูม
63073024189 นางสาวอาทิตยา ชื่นทรวง
63073024190 นางสาวพรนภา คําแปง
63073024191 นางสาวกาญจนาภรณ� อุทาวงษ�
63073024192 นายสิทธิศักด์ิ สิทธิสาร
63073024193 นางสาวสุวนันท� สุขพอ
63073024194 นายอรรถพล บางสร)อย
63073024195 นางสาวแคทรียา กอนสีลา
63073024196 นางสาวศศิวิมล บัวสอน
63073024197 นางสาวสร)อยสุณีย� ธนัญสถาพร
63073024198 นางสาวบุษบากร สารทรัพย�
63073024199 นางสาวนรียา พร)อมเพรียง
63073024200 นางสาวพรสวรรค� เย็นรัมย�
63073024201 นางสาวณัฐรุจา ชํานาญสูงเนิน
63073024202 ว�าที่ร)อยตรีหญิงธนิฎฐา จิตรักษ�
63073024203 นางวชิราภรณ� เลิศศิริพงศ�
63073024204 นางสาวกัญญารัตน� จันทะนนท�
63073024205 นางสาวกาญจนาพร ดาทอง
63073024206 นางสาวภัทราภรณ� บุญธรรม
63073024207 นางสาวสิรินยา มนปราณีต
63073024208 นางสาวอังศิริ จองโชติศิริกุล
63073024209 นางสาวณัฐวดี สามัคคี
63073024210 นางสาวสุกัญญา อรัญวงศ�
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63073024211 นายติณณ� สุวรรณเสถียร
63073024212 พันจ�าตรีประมวล มีหา
63073024213 นางสาวรัตนาภรณ� ทาลาว
63073024214 นางสาววราภรณ� ขานสันเทียะ
63073024215 นายวชิรวิทย� วงษ�สุวรรณ
63073024216 นายรักไทย ฮ)อธิวงษ�
63073024217 นางสาวศิริรัตน� วิระศรี
63073024218 นางสาวณิชาภัทร มานะกิจกลการ
63073024219 นายพีรวัส ร�มเกตุ
63073024220 นายธัชกร ประสิทธิผล
63073024221 นางสาวสุวรรณี ถ่ินวนา
63073024222 นางสาวกนกพร มาบัง
63073024223 นางสาวอมรรัตน� ยังแหยม
63073024224 นางสาวสุภาวดี จําปามูล
63073024225 นางสาวกนกวรรณ สร)อยเพชร
63073024226 นางสาวสิริกร ลีพิพัฒนกุล
63073024227 นายปริวรรต นิลวิเชียร
63073024228 นางสาวกมลวรรณ อิ่มเอก
63073024229 นายปGยะมินทร� ดินม�วง
63073024230 นายกฤษฎา ภูรัต
63073024231 นางสาวกัญญณัช มงคลธนจารุต
63073024232 นางสาวภัควิภา ผาสุขยืด
63073024233 นายนัฐวุฒิ แน�ประโคน
63073024234 นางสาวกังสดาล เทพเสนา
63073024235 นางสาวปาริชาต เณรแก)ว
63073024236 นางสาวกาญจนา สร)อยเสนา
63073024237 นายนพรัตน� ฝอยทอง
63073024238 นายสมปราชญ� หาดอ)าน
63073024239 นายอําพล พลเตชะ
63073024240 นางสาวณัฐชยา เพชรหม่ืนไวย

หน)า 808 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073024241 นางสาวปาริชาติ โชติกาญจนมณี
63073024242 นายนพดล เปBiยอุRด
63073024243 นางสาวเบญจมาศ ศรีอาคRะ
63073024244 นางสาวณัฐธิดา หุ)ยน้ํา
63073024245 นางสาวพิมล เชวงเขียดทอง
63073024246 นางสาววิไลพร แก)วหอม
63073024247 นางสาวกัลยาวดี สุพรรณคุ)ม
63073024248 นางสาวณัฐศธรณ� วรสาร
63073024249 นางสาวปวีณา จุงบุญษา
63073024250 จ�าเอกเอกประสงค� ภู�สอน
63073024251 นางสาวกนกพร กิจอภินันท�
63073024252 นางสาวประกายแก)ว ตรากูล
63073024253 นายเธียรธัญ ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
63073024254 นางสาวอัครยา ภูวรรณ�
63073024255 นายธนทัต สวัสด์ิพุก
63073024256 นายพีรวัส รัตน�ศรีจันทร�
63073024257 นางสาวสุพัตรา ทาชัย
63073024258 นางสาววิลาสินี แก)วเสน
63073024259 นางสาวจารุวรรณ รถทอง
63073024260 นางสาวจันทร�เพ็ญ ร�มโพธ์ิศรี
63073024261 นายพงศธร เก้ือมา
63073024262 นางสาวพิมพินันช� สุขประเสริฐ
63073024263 นายพีระศักด์ิ พงค�ดา
63073024264 นางสาวปราลัดดา จูเมา
63073024265 นายชูเกียรติ จันทร�แรง
63073024266 นางสาวพรทิพย� อนุวัฒน�
63073024267 นายฐปนัท บุษปฤกษ�
63073024268 นางสาวปาริชาติ จิตมณีธรรม
63073024269 นายวสันต� บูหัส
63073024270 นางสาวเพชรลดา แก)ววินัด

หน)า 809 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024271 นางสาวชนิดา คําเวียง
63073024272 นางสาวดวงใจ แก)ววิกย�กรณ�
63073024273 นางสาวนัดดานาฏ สุวรรณรูป
63073024274 นางสาวจิรัญญ�ณัฐฐา พุทธารักษ�สกุล
63073024275 นางสาวปาลิตา วงษ�พระจันทร�
63073024276 นางสาวธิดารัตน� ปรุงปลื้ม
63073024277 ว�าที่  ร.ต.อดิเรก มีทรัพย� 
63073024278 นางสาวกนกพรรณ แสนเสน
63073024279 นางสาวชนากานต� ศรีจักร�
63073024280 นางสาวรวิวรรณ เรืองครุฑ
63073024281 นายโยฮัน หะยีแสนูสี
63073024282 นางสาวศศิธร แข็งแรง
63073024283 นางสาวชลลฎา ย้ิมอ่ํา
63073024284 นางสาวสุขใจ หาญพยัคฆ�
63073024285 นางสาวสมสกุล จงกัน
63073024286 นางสาวมาริษา รัตนโชติ
63073024287 นางสาวองค�อร หน�องพงษ�
63073024288 นางสาวเยาวลักษณ� กุลภิรักษ�
63073024289 นางสาวสลิลทิพย� สิ้นโศรก
63073024290 นายรัชชานนท� มีเอี่ยม
63073024291 นางสาวปริชาติ สีเคน
63073024292 นางสาวศิวพร วงศ�ทา
63073024293 นางสาวสุรีย�รัตน� แสงจันทร�เพ็ญ
63073024294 นายธนกาญจน� ทองชุบ
63073024295 นางสาวอภิษฎา บดินทร�เดชาทร
63073024296 นางสาวปEทมาภรณ� เชียงล้ํา
63073024297 นางสาวณัฐกุล ใจตรง
63073024298 นางสาววรรัตน� จตุพรฆ)องชัย
63073024299 นางสาวปติมา จิตสมาน
63073024300 นายพีระพล แจ�มศิริพรหม

หน)า 810 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024301 นางสาวสุกัญญา แสงปEญญา
63073024302 นางสาวพรยมล ธรรมนิทา
63073024303 นางสาวชื่นกมล น้ําเจริญ
63073024304 นางสาวจารุภา เฟdOองดี
63073024305 นางสาววราลักษณ� ทนทาน
63073024306 นางสาวลัดดา บุตรศรี
63073024307 นางสาววิชิตา พันธ�คํา
63073024308 นายศรัณยศ ชูย่ิงสกุลทิพย�
63073024309 นายธีรโชติ จันทร�ฤาชัย
63073024310 นางสาวเนตรดาว ผลาผล
63073024311 นางสาวชรดาพร สังคนันท�
63073024312 นายเพ่ิมทรัพย� ไทยมานิตย�
63073024313 นางสาวอรรัญชนา ธรรมชัย
63073024314 นางสาวภรทิพย� ศรีอิ่นแก)ว
63073024315 นายวชิรวิทย� ขอวิจิตรไพศาล
63073024316 นายสิทธิกร ใจมูลวงค�
63073024317 นางสาวเนตรนภา ชื่นพงษ�
63073024318 นางสาวมาราตรี จินต�พัฒน�
63073024319 นางสาวพัชรี พุ�มโพธ์ิทอง
63073024320 นางสาวรสิตา คล)าย ณ รังษี
63073024321 นายอลงกรณ� ไตรรัตน�
63073024322 นางสาวธีริศรา แก)วลี
63073024323 นางสาววันวิสาข� ตาเปBiย
63073024324 นายอรรถพล คุ)มตระกูล
63073024325 นางสาวเกตน�นิภา มณีจันทร�
63073024326 นางสาวพุทธิตา มอญสวัสด์ิ
63073024327 นางสาวกรกนก สีลานน
63073024328 นางสาวนิชนันท� นรินญา
63073024329 นางชนากานต� ชะนากลาง
63073024330 นางสาวรุ�งทิวา นางาม

หน)า 811 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024331 นางสาวชุณห�พิมาณ ตาแก)ว
63073024332 นายชุมพล มันทะลา
63073024333 นางสาวพัชรินทร� หลุมทอง
63073024334 นางสาวรัตนาภรณ� นาเมืองรักษ�
63073024335 นายธนิกพงศ� เศรษฐหิรัญกุล
63073024336 นายเกรียงไกร นาสมโภชน�
63073024337 นางสาวศิรินทิพย� โสภา
63073024338 นางสาวศิริวิมล ทองกํ่า
63073024339 นางสาวชลิตา แสนจันทร�
63073024340 นางสาวเสาวคนธ� สาขา
63073024341 นางสาวอัจฉรา พรมทา
63073024342 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุภัสสร เกษมพิณ
63073024343 นางสาวอัญฌิรา ผลนิมิตรสกุล
63073024344 นางสาวทิฆัมพร กุลบุตร
63073024345 นายอดิพงษ� ปSองนัน
63073024346 นางสาวชุลี แซ�บุRน
63073024347 นางสาวเยาวลักษณ� แก)วสะอาด
63073024348 นายณัฐวุฒ์ิม� พาณิชย�กุล
63073024349 นางสาวภัทรานิษฐ� เลนุกูล
63073024350 นางสาวรัชวรรณ ชุตินันทกุล
63073024351 นายทินวุฒิ ขําสุนทร
63073024352 นางสาวทิพวรรณ ช�วยอรัญ
63073024353 นายณัฐวุฒิ แสงชัย
63073024354 นายวุฒิชัย พรมน)อย
63073024355 นางสาวพรพิมล คุณหงษ�
63073024356 นางสาวกนกวรรรณ นิตระ
63073024357 นางสาวนันทภัค มาศรัตน�
63073024358 นายศราวุธ บัวละคุณ
63073024359 นางสาวยุภาภรณ� แคล)วแก)ว
63073024360 นางสาวฑิมพิกา กันฆินันท�

หน)า 812 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024361 นางสาวพจนีย� แซ�คํา
63073024362 นายสุกฤษฎ์ิ กลัดแก)ว
63073024363 นางสาววิภาพร ไชยพันธ�
63073024364 นางสาวอธิปภา กุลบุตร
63073024365 นายชัยนันต� เชวงศิลปP
63073024366 นายทินภัทร สุทธิ
63073024367 นางสาวพิริยา สนUิทภักดี
63073024368 นายธนภัทร ปราบไพรี
63073024369 นายสุทธินันท� ปSางปู
63073024370 นางสาวกุลธิดา คามะนา
63073024371 นางสาวบุษกร แก)วประยูร
63073024372 นางสาวดนินทร� กลิ่นสุคนธ�
63073024373 นายกฤตติณ สุกใส
63073024374 นางสาวทัชวรรณ ธรรมวัติ
63073024375 ว�าที่ร)อยตรีหญิงมณีนภา หม่ืนรามสุข
63073024376 นางสาวสุทธิวรรณ คํามะณี
63073024377 นายภูริทัต สายชลทรัพย�
63073024378 นางสาวณัฐธิดา กิริรัมย�
63073024379 นางสาวชุตินันท� เทพชมภู
63073024380 นายอมรเทพ ปลายเนิน
63073024381 นางสาวเพชรชรินทร� สุทนต�
63073024382 นายธนวัฒน� สุวรรณมณี
63073024383 นางสาวปริยาภรณ� ศิริลาภ
63073024384 นายเข็มพร อ�อนสิลา
63073024385 นายณัฐกิตต์ิ ศิริวรรณ
63073024386 นางสาวสุภาณี ผลงาม
63073024387 นางสาวชนัญชิดา ชูเวชวงศ�
63073024388 นายจตุพล พรจาตุรงค�
63073024389 นางสาวกฤติยา บุราณรัตน�
63073024390 นางสาวอาทิตยา ศรีย)อย

หน)า 813 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024391 นางสาวอรนิชา กิติสกนธ�
63073024392 นางสาวพัณภัช สุขวงษ�
63073024393 นางสาวปEญญ�มัทนี ไชยธนวราเมธ
63073024394 นางสาวเสาวลักษณ� คําวงษ�
63073024395 นางสาวสุดาพร จุ)ยฮก
63073024396 นางสาวชนิกา ฉัตริสริยวงศ�
63073024397 นางสาวเจนจิรา ประกอบผล
63073024398 นายสมัชชา สุขคล)าย
63073024399 นางสาวปวีณ�รฎา เขียวสีทอง
63073024400 นางสาวรัชพร บุญปลูก
63073024401 นางสาวอัญชลี ใจแข็ง
63073024402 นางสาวอินทุอร อินแพง
63073024403 นายสุนิติ กันทาผาม
63073024404 นางสาวณัชชา เงินโต
63073024405 นางสาวธิดาวรรณ อนันโท
63073024406 นางสาวปาริชาติ โปร�งจิต
63073024407 นางสาวกัลยาณัฐ ขัดผาบ
63073024408 นางสาวประวีณา เปBยงแล
63073024409 นางสาวภัทรวรรณ บุญงามวงศ�
63073024410 นางสาวอมินทร�ตรา เครือแสง
63073024411 นางสาวกาญจนา สวนเพชร
63073024412 นางสาวชัชชฏา สิทธิรักษ�
63073024413 นางสาวยุวดี รัตนโชติ
63073024414 ว�าที่ร)อยตรีพิศุทธ์ิ ตงเจริญ
63073024415 นางสาวริญญ�รภัส รวีพัฒน�ศุภกุล
63073024416 นายวรวัฒน� สุวิไชย
63073024417 นางสาวประวีณา โคตรสุโพธ์ิ
63073024418 นางสาวลัดดา นรรักษ�สิงขร
63073024419 นางสาวมินทร�ตรา เหมศิริ
63073024420 นางสาวโสภา บุญทัด
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63073024421 นางสาวชวิศา ทองเรือง
63073024422 นายปรีชาพล บุญพรม
63073024423 นายกิตติ คําผุย
63073024424 นางสาวอภิญญา ชุ�มวงค�
63073024425 นางสาวญาณิศา ทิพกองลาด
63073024426 นางสาวพรไพลิน พันยา
63073024427 นางสาววริษฐา มาเอื้อย
63073024428 นางสาววันเพ็ญ ทิพย�โสตร
63073024429 นายอรรถกรณ� ราชคมน�
63073024430 นางสาวณัฐสุดา โอบโคกสูง
63073024431 นางสาวพรภิรมย� พรมมาลา
63073024432 นางสาวชมพูนุท พิมพา
63073024433 นายธนเดช กุลภาเมธาสิริ
63073024434 นางสาวอุลาวรรณ สายสี
63073024435 นางสาววิภาดา โคตศรี
63073024436 นางสาวพีรยาพร มาให)
63073024437 นางสาวพิมพ�วิมล พันธวงศ�
63073024438 นางสาวเพ็ญพิชญา มัญจะกาเภท
63073024439 นางสาวชญาดา ธาตุ
63073024440 นางสาวเพชรรินทร� หอมนาน
63073024441 นางสาวรังสิยา แก)ววิเชียร
63073024442 นางสาวปGยะพร ผลจันทร�
63073024443 นางสาวภัสวดี เตียววณิชกุล
63073024444 นางสาวอรไท โพธ์ิเจริญ
63073024445 นางสาวพัชราภรณ� เมืองมูล
63073024446 นายสนธยา หงษ�สามสิบหก
63073024447 นายมาโนช จําสัตย�
63073024448 นางสาวรัตติยากร วาปBกัง
63073024449 นางสาวสุกัญญา มะสันเทียะ
63073024450 นางสาวปทุมรัตน� อุปเท�ห�

หน)า 815 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63073024451 นางสาวลักษิกา ศักด์ิศุกล
63073024452 นายกัมปนาท แก)วลี
63073024453 นายบัณฑิต อ)นชนบท
63073024454 นางสาวเพ็ญนภา หาญเสมอ
63073024455 นางสาวตันหยง ผุยอ�อน
63073024456 นางสาววลีรัตน� ตะยาภรณ�
63073024457 นางสาวสุนันทา อุทัยทอง
63073024458 นายปฏิภาณ แปงคําใส
63073024459 นายวงศกร จันทร�ศิริ
63073024460 นางสาวสุพรรษา ศรีโมรา
63073024461 นางสาววีระนุช ทูลธรรม
63073024462 นางสาวสายธาร จันทร�เที่ยง
63073024463 นางสาวเบญจลักษณ� ตลับงา
63073024464 นายภูริภัทร สิริทัตสุนทร
63073024465 นางสาวศยามล คําเกษ
63073024466 นายภูวดล พรหมจันทร�
63073024467 นายสุริยา นนทะไชย
63073024468 นางสาวอัฉราภรณ� บวรกิจ
63073024469 นายวิทยา เนียมตะเคียน
63073024470 นางสาวประภัสสร นามมะปราง
63073024471 นางสาวบัวพันธ� สงค�ประหยัด
63073024472 นายวันเฉลิม นามเสนา
63073024473 นายณวุฑฒ� ไพรวิจารณ�
63073024474 นายสรศักด์ิ กํามา
63073024475 นางสาวสุวนันท� ม่ันคง
63073024476 นายบุณฤทธ์ิ เลี้ยงรอด
63073024477 นางสาวละมุล ลีประโคน
63073024478 นายณีฏฐพล แย)มละมัย
63073024479 นางสาวชนม�ชนก นพเทาว�
63073024480 นางสาวธนาภา ปEณนรศรี

หน)า 816 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024481 นางสาวจิรภัทร� เรืองหงษา
63073024482 นางสาวอรวรรณ นครจินดา
63073024483 นางสาวฐิติรัตน� อุบล
63073024484 นายก�อกุญช� ชูชัย
63073024485 นางสาวเบญจวรรณ พิรนนท�
63073024486 นายสมศักด์ิ แจ�มวิเชียร
63073024487 นางสาวอนัญญา จาร�วิส
63073024488 นางสาวอภิญญา เกล)าผม
63073024489 นางสาวจรัสพร วิภาคโยธิน
63073024490 นางสาวภัทรวดี มงคลธนายุทธ
63073024491 นายนพดล ศรีมุข
63073024492 นายปGยธร เพ่ิมพูล
63073024493 นางสาววราพร งามหลาย
63073024494 นายอนุชิต อุปชัย
63073024495 นางสาวสุพัตรา กัณทุกข�
63073024496 นางสาวกฤษณี ชื่นกมลรัตน�
63073024497 นางสาววันวิสาข� บัวพ�วง
63073024498 นายณฐกร หาญประสิทธ์ิ
63073024499 นายพัชร เทวะผลิน
63073024500 นางสาวอุมาภรณ� ทองลอย
63073024501 นางสาวธาริตา เกตุเพ็ง
63073024502 นายอลงกรณ� ทรัพย�เอนก
63073024503 นายวิสิษฐ� ประพันธ�
63073024504 นายศาสตราพนธ� ศรีสุข
63073024505 นายสมพล ทองพูล
63073024506 นายเทิดพงษ� ละลอก
63073024507 นายเกริก ศรีมงคล
63073024508 นางสาวสลิลทิพย� สุวรรณโชติ
63073024509 นางสาววราภรณ� เอี่ยมอ่ํา
63073024510 นายศุภวิชญ� สมบูรณ�สุข

หน)า 817 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024511 นางสาวกัญญาภัทร มานะการ
63073024512 นางสาวอรวรรณ โคตรมูล
63073024513 นางสาวพรรณพัทร� พานิชอํานวย
63073024514 นางสาวชาลิสา บรรลือทรัพย�
63073024515 นายภานุวัฒน� เจริญทวี
63073024516 นายสมชาย สุจิรพจีกุล
63073024517 นางสาวนันทิกา สุขสงวน
63073024518 นางสาวฝนทิพย� นาโสก
63073024519 นางสาวอภิญญา ทันจันทร�
63073024520 นางสาวโชติมา ฉํ่าผล
63073024521 นางสาวอภิชญา โสภาจารีย�
63073024522 นายกฤษฏ์ิพงศ� คําเมือง
63073024523 นางสาวอชิราญาณ� พุกเภา
63073024524 นางสาววิภารัตน� ศรีชมษร
63073024525 นางสาวภัทรภา แสนอุบล
63073024526 นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง
63073024527 นางสาวณัฐนิชา นพเก)า
63073024528 นายมารุต ภู�เพชร
63073024529 นางสาวพรนิภา พัดโท
63073024530 นางสาวอรพันธ� หอมพะนา
63073024531 นายอุดมศักด์ิ สุรินทร�
63073024532 นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล
63073024533 นางสาวกัลยารัตน� ภาคินนันท�วโรดม
63073024534 นางสาวพัชรินทร� ปาสาเน
63073024535 นางสาววิภาพร สุกิจพิพรรธกุล
63073024536 ว�าที่ ร.ต.สิทธิพล เพ็งแสงทอง
63073024537 นายขจรศักด์ิ หาวิชา
63073024538 นายกันต�กมน ประสิทธ์ิกุลไพศาล
63073024539 นางสาวอรพิน หงษ�ชมภู
63073024540 นายสิทธิชัย ใจไว

หน)า 818 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024541 นางสาวณัฐกฤตา กรกมนรัตน�
63073024542 นางลินนภัสร� ถ่ินเมธาเสฏฐ�
63073024543 นางสาวพัชรินทร� ธงศรี
63073024544 นางสาวนฤมล จันทาสั
63073024545 นางสาวกัชชลา คติคุปต�อนันต�
63073024546 นายจักรพัUนธ� ปGยมนต�
63073024547 นางสาวปEทมาพร บันรัมย�
63073024548 นางสาวปวริศา สระแก)ว
63073024549 นางสาวรุจิรา แจ�มใส
63073024550 นายภีมวัจน� เสรี
63073024551 นางสาวนลธิชา ศักดา
63073024552 นางสาวปEทมา เอี่ยมสกุล
63073024553 นางสาววันทนา เกตุวงค�
63073024554 นายศุภวิชญ� พิมวิลัย
63073024555 นางสาวนัคมน กุลหงษ�
63073024556 นางสาวสุธินี โตศิริ
63073024557 นางสาวสาริณี ธิตา
63073024558 นางสาวธนารีย� แสงเพชร
63073024559 นางสาวชลิตา วงค�ษา
63073024560 นางสาวกชกร พงษ�เจริญ
63073024561 นางสาวฐิติชญา น�านโพธ์ิศรี
63073024562 นางสาวณัฐนันท� แพทย�จันลา
63073024563 นายกิตติธร พินิจกิจ
63073024564 นางสาวโยธกา สังข�ทอง
63073024565 นางสาวธนวรรณ ลีหัวสระ
63073024566 นางสาวบุณยานุช ใบชา
63073024567 นางสาวปุณิกา เลิศวิไลทรัพย�
63073024568 นางสาวบุษยมาศ กลิ่นสวรรค�
63073024569 นายภัทรพงษ� ดํารงแดน
63073024570 นางสาวอาฟBนี ซอเฮาะ

หน)า 819 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073024571 นายจิราวุธ พิมพิณ
63073024572 นายนฤบดี ชัยอมรบดี
63073024573 นางสาวพัชรพร พรหมธนพันธ�
63073024574 นางสาวชัญญภัสส� คําตัน
63073024575 นางสาวสุภาพร สอนปEญญา
63073024576 นายสําเริง ใหญ�กล)า
63073024577 นางสาววริศรา พลเศษ
63073024578 นางสาวณัฐธิดา เรืองศรี
63073024579 นางสาวบุปผา เดือนสว�าง
63073024580 นางสาวณัฐวดี จุลทะกอง
63073024581 นางสาวกฤษฤดี ทองรอบ
63073024582 นางสาวพิจิตรา ชูสงฆ�
63073024583 นางสาวรัตติยา อยู�เย็น
63073024584 นางสาวทิพาวรรณ ฟEกเทศ
63073024585 นางสาวลักษิกา แสงทา
63073024586 นายสถาพร คําอินทร�
63073024587 นายกฤษณะ หลงมี
63073024588 นายพิษณุ กิมเล�งจิว
63073024589 นางสาวนัทธมน เงินเรืองโรจน�
63073024590 นางสาวหัทยา จันลา
63073024591 นางสาวอรอุมา สุรพัตร
63073024592 นางสาววิกานดา มาตย�คม
63073024593 นางสาวประมัณฑ�ญา ทรัพย�สุข
63073024594 นางสาววาศินี ทองพุ�ม
63073024595 นางสาววิชชุตา พิมพ�สกุล
63073024596 นางสาวสุนิสา วงค�พุทธคํา
63073024597 นางสาววาสนา มาสุข
63073024598 นางสาวจุฬามณี วรรณคีรี
63073024599 นางสาวพรรณนิภา ทองวิเชียร
63073024600 นายพีรพันธุ� พอกระโทก

หน)า 820 จาก 885               
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63073024601 นายวสิษฐา รวมสุวรรณ
63073024602 นางสาวอมรพันธุ� ปานชูสิงห�
63073024603 นางสาวพรรณภัทร ศรีสุข
63073024604 นางสาวณัฐรุจา นามวงษา
63073024605 นางสาววรรณวิมล สุมหิรัญ
63073024606 นางสาวกนกทิพ วัฒนพรพรหม
63073024607 นางสาวธนาภรณ� ศรีเมือง
63073024608 นายกฤษฎา ประจวบกลาง
63073024609 นางสาวนุนภา เทียนจันทร�
63073024610 นางสาวอารียา สิทธิวงศ�สิน
63073024611 นางสาวสุทธิลักษ� เศษโถ
63073024612 นายรณกร สมบูรณ�กิตติกร
63073024613 นางสาวนริศรา อุ�นเมืองใจ
63073024614 นายพชรนันท� จันทร�รักษ�
63073024615 นางสาวภัทราวดี โฉมเฉลา
63073024616 นางสาวอรอุมา แก)วศรีนวม
63073024617 นางสาวเกลียวพันธ� เกษสัญชัย
63073024618 นางสาวชยุดา กันศรี
63073024619 นายวุฒิภัทร รุจิวงศ�
63073024620 นางสาวณัชชา ละแมสอัด
63073024621 นางสาวราตรี ดีด)วยมี
63073024622 นางสาวธนวรรณ พันธุ�หงส�
63073024623 นางสาวณัฎฐนิช สมภพ
63073024624 นางสาวรจนา จันทร�สุข
63073024625 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุภาวดี อ�วมปลั่ง
63073024626 นางสาวฉัตรสุดา กะฐินเทศ
63073024627 นายนนทวัฒน� พรมโน
63073024628 นางสาวธัญญลักษณ� ศิลปศาสตร�
63073024629 นางสาวนิศาชล ศรีสุระ
63073024630 นายธีรกานต� โพธ์ิอิ่ม

หน)า 821 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024631 นางสาวพีรยา เทพภิรมย�
63073024632 นางสาวนีระชา ชาติแดง
63073024633 นายสุทธิศักด์ิ ศรีราตรี
63073024634 นายสุรศักด์ิ พวงสมบัติ
63073024635 นางสาวกรรณิกา จันทร�เพ็ญ
63073024636 นางสาวพรพิมล คนโต
63073024637 นางสาวฐนิชา เผื่อนถํ้าแก)ว
63073024638 นางสาวอุรัสยา จันทสิน
63073024639 นางสาวพิชญภา ดอกเด่ือ
63073024640 นางสาวจิราญา หัตถพรหม
63073024641 นางสาวเอมวิกา พูลเกษม
63073024642 นางสาวเสาวภา ภูมิชิน
63073024643 นางสาวมธุรส เหมือนเลี้ยง
63073024644 นางสาวณัชชา สายบุญเคียง
63073024645 นางสาวทักษพร โตหนองหว)า
63073024646 นางสาวจริญญา สุรินทะ
63073024647 นางสาววันวิสาข� นาคเกิด
63073024648 นายชยกร สุวรรณโชติ
63073024649 นางสาวกฤติกา หิรัญกุล
63073024650 นางสาวเสาวลักษณ� ผลผกา
63073024651 นางสุจิตรา จําเนียร
63073024652 นางสาวอัจฉราภรณ� เยาวเรศ
63073024653 นางสาวอภิสรา โยธา
63073024654 นางสาวรุ�งทิวา สุปGนะ
63073024655 นางสาวมินตรา ปุkดพรม
63073024656 นางสาวนิภาพร ทองธรรม
63073024657 นางสาวรสริน มะหลัด
63073024658 นางกนกลักษณ� อัครพลไพศาล
63073024659 นายสุริยันต� ดาราชู
63073024660 นางสาวไพลิน เรืองเดช
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63073024661 นางวีรยา แซ�ว�าง
63073024662 นายพรอนันต� เชื้อคําเพ็ง
63073024663 นายทศพร รามณี
63073024664 นางสาวจิราภรณ� ประกอบดี
63073024665 นางสาวเสาวนีย� จองคํา
63073024666 นางสาวปารวี จันทมาศ
63073024667 นางสาวสุธีกานต� ฐานะประสิทธ์ิ
63073024668 นางสาวสุภาวดี ยาประสาท
63073024669 นางสาวสุวรรณี สะเลมัน
63073024670 นางสาวเวธิตา ช�วยชุม
63073024671 นายสิทธิศักด์ิ ม�วงทอง
63073024672 นางสาวสิริญา ยศกันโท
63073024673 นายณรงค�ศักด์ิ โกรธกล)า
63073024674 นางสาวชลิตา จิตร�ภักดี
63073024675 นางสาวณิชาภัช ทรัพย�ใส
63073024676 นางสาวจินตนา คํานวน
63073024677 นางสาวพิชชาอร ฟEกเขียว
63073024678 นางผานิจ อําไพ
63073024679 นางสาวนิตยา หวังทรัพย�
63073024680 นายวุฒิชัย คณาญาติ
63073024681 นางสาวลลิตา ศรีประเสริฐ
63073024682 นางสาววริศรา อินทร�อุดม
63073024683 นายสิทธิชัย ไชยพิณ
63073024684 นางสาวเกษราภรณ� สีตาลแก�
63073024685 นางสาวขวัญชนก ทะวันเวช
63073024686 นายจตุรงค� สะมาลี
63073024687 นายสกนธ� ตานะเศรษฐ�
63073024688 นางสาวสายใจ นามธรรม
63073024689 นายชาญชัย ยอดโพธ์ิ
63073024690 นางสาวอุไรพร ชินชา

หน)า 823 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024691 นางสาวทักษณภรณ� สําเร็จ
63073024692 นายศตายุ ลิขิตตานนท�
63073024693 นายพิทักษ� อารีวงษ�
63073024694 นางสาวฉัตรฤดี เมืองสุด
63073024695 นายอัครวัตร ภูอนันต�
63073024696 นางสาวศศธร เจตน�มงคล
63073024697 นายยุทธพงษ� กุลสานต�
63073024698 นางสาววิภาวี ชุ�มเย็น
63073024699 นางสาวสุจิตรา สุขจิตต�
63073024700 นางสาวสุมิตรา เนาวะราช
63073024701 นางสาวนิตยา โสวจัสสตากุล
63073024702 นางสาวเกตน�นิภา เทพปGนตา
63073024703 นายวุฒิไกร แก�นจันทร�
63073024704 นายพลวัฒน� ศรีบัวลา
63073024705 นายนิติศาสตร� กันยะมี
63073024706 นางสาวศศิประภา สงวนสิน
63073024707 นางสาวนิตยา บุญเต็ม
63073024708 นางสาวรัศมิมาน จองน)อยแสง
63073024709 นางสาวชญาณิศวร� พาณิชกุลเศรษฐ�
63073024710 นางสาวกุลธิดา บัวโทน
63073024711 นางสาวดารารัตน� วิชุมา
63073024712 นางสาวดารุณี ชัยโชคดี
63073024713 นางพรรณิษา สายสืบ
63073024714 นางสาวดวงกมล สิทธิโกษีย�
63073024715 นางสาวณัฐมน ฉินสิน
63073024716 นายณัฐภัทร อินทโชติ
63073024717 นางสาวณัฐวิภา ดิษย�รัตน�
63073024718 นางสาววนิดา ศิริรักษ�
63073024719 นายปรินทร� เหล�าชินชาจิ
63073024720 นางสาวนลนลินี กมลรัตน�
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63073024721 นางสาวสุชันณิชา แซ�ลิ้ม
63073024722 นางสาวจิตตราภรณ� มหาพรม
63073024723 นางสาวปาริฉัตร รันดร
63073024724 นางสาวชนกพรรณ สําราญสุข
63073024725 นางสาวชมัยพร ฝEนเทพ
63073024726 นายกฤษณะ พรมฟCา
63073024727 นางสาวอัมพร สระหอม
63073024728 นายภูวดล อัตฤทธ์ิ
63073024729 นายธันวา เรียนใหม�
63073024730 นางสาวมัลลิกา รจนา
63073024731 นายธีรพงษ� มาณะน)อย
63073024732 นายพงศกร ตะติ
63073024733 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฐธยาน� โทธกานันท�
63073024734 นางสาวพัชยา จินดา
63073024735 นางวนัสสุดา บัวจูม
63073024736 นางสาวสุธาวี ธัญญะสิทธ์ิ
63073024737 นายคมศักด์ิ หล�อเถิน
63073024738 นางสาวสิริวรรณ ศรีวารินทร�
63073024739 นางสาวณัทชลิดา ตราสําโรง
63073024740 นางสาวธวัลพร คงกลาง
63073024741 นางสาวสิริพร ชื่นวัฒนา
63073024742 นางสาวพนิดา เกิดผล
63073024743 นางสาวภัทรวดี นิรันดรางกูร
63073024744 นางสาวผกามาส กาญจนบุรางกูร
63073024745 นางสาววีรญา เกษมชัยชุติพันธ�
63073024746 นางสาวอมรรัตน� อินธิราช
63073024747 นายพีรวัส นิลเทศ
63073024748 นายภาณุวิชญ� จุ)ยนคร
63073024749 นางสาวณัฐริกา ฟองวรรณา
63073024750 นางสาวสุทธิดารัตน� ดาบุตร
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63073024751 นางสาวพัชราภรณ� ตันติโน
63073024752 นางสาวผกามาศ เขียวขจี
63073024753 นางสาวชัญญา อ�อนทอง
63073024754 นางสาวอภิสรา กาต๊ิบ
63073024755 นายนพพล เศรษฐิศักด์ิโก
63073024756 นางสาวธมลวรรณ ประเสริฐผล
63073024757 นางสาวนลินรัตน� อุ�นรัมย�
63073024758 นางสาวศิริพร มังคะลา
63073024759 นางสาวสุจารี อิ่มบุญสุ
63073024760 จ.อ.อนุชา กรงทอง
63073024761 นางสาวจิตมณี มณียศ
63073024762 นางสาวมลทิรา อินทร�พิทักษ�
63073024763 นายไกรวิชญ� จันหา
63073024764 นางสาวอัจฉราพรรณ ทิศอาจ
63073024765 นายธนธร วุฒิสิทธิญาณ
63073024766 นางสาวอาทิตยา พรหมน)อย
63073024767 นางสาวปวีณา สวัสด์ิมาก
63073024768 นางสาวพรนภัส วังคีรี
63073024769 นางสาวกัญญณัช อุดมศิลปP
63073024770 นางสิริพร รอดเกลี้ยง
63073024771 นางสาวจิราภรณ� รวมพร
63073024772 นายนําพล ขุนทอง
63073024773 นายกิติกร เพชรคง
63073024774 นางสาวปองปรางค� สําฤทธ์ิ
63073024775 นางสาวอรอนงค� ปานไธสง
63073024776 นางสาวกุลวดี ชะชา
63073024777 นางสาวศศิกา ปEตตังเว
63073024778 นางสาวดวงดาว แสงแก)ว
63073024779 นางสาวรวีวรรณ ภักคีรี
63073024780 นางสาววรัญญา อึ้งวรตระกูล
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63073024781 นางสาวนันทนัช คงสง�า
63073024782 นางสาวณัฏฐณิชา วัลลา
63073024783 นางสาวจารุวรรณ ไพบูลย�
63073024784 นางสาวลักษณ�กมล อัศวไมตรี
63073024785 นางสาวพัชรินทร� อุ�นศรี
63073024786 นางสาวเพ็ญนภา คําลอยฟCา
63073024787 นางสาวพรทิพา พรมท�อน
63073024788 นางสาวนิภาภรณ� ธิธรรมมา
63073024789 นายธนพล จบศรี
63073024790 นางสาวภัทรศรี ทองแย)ม
63073024791 สอ.ทวีวัฒน� โคตรสมบัติ
63073024792 นางสาวชนาภา สุวรรณธนชัย
63073024793 นางสาวนิลาวรรณ รุประมาณ
63073024794 ส.ต.อ.หญิงอภันตรี อภิบาลศรี
63073024795 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง
63073024796 นางสาวอารีรัตน� ฤทธ์ิเปBOยม
63073024797 นางสาวระพีพร ด�านอุดม
63073024798 นางสาวพิชญา อยู�อ)น
63073024799 นางนิภาพักตร� ไชยเรือน
63073024800 นายจักรพงษ� ฤทธ์ิฤาไกล
63073024801 นายอภิวัฒน� มีสติ
63073024802 นางสาวนุชรีย� เตมีศักด์ิ
63073024803 นายศราวุฒิ ปราสัย
63073024804 นายชัยฤทธ์ิ น้ําชุ�ม
63073024805 นายวัชระ ทองสุข
63073024806 นางสาวสิริลักษณ� จิวประสาท
63073024807 นางสาวศศิธร แก)วไพฑูรย�
63073024808 นางสาวมินทรา แสงฉาย
63073024809 ว�าที่ ร.ต.ธีรศักด์ิ ชุยรัมย�
63073024810 นายดุลยฤทธ์ิ สีดํา
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63073024811 นางสาวเขมวิภา มณีฉาย
63073024812 นายชิตณรงค� วงษ�ทองคํา
63073024813 นางสาวเกศรินทร� เมืองเกตุ
63073024814 นางสาวภรณ�ทิพย� บุตรตาสี
63073024815 นายจารุวัฒน� ทิพย�สีหา
63073024816 นางสาวอัญชลี รัตนธรรม
63073024817 นางสาวเจริญตา เอี่ยมสะอาด
63073024818 นางสาวพิณรัตน� บัณฑิต
63073024819 นางสาวธารทิพย� พรงาม
63073024820 นางสาวอริศรา ใหม�ชุ�ม
63073024821 นางสาวชุติกาญจน� พงษ�สถิตย�
63073024822 นายศักด์ิชัย ศิริสงค�
63073024823 นางสาวจีริชุฎา เปรมประสงค�
63073024824 นางสาวรดานวินท� เกรียงไกรนาวิน
63073024825 นางสาวเกสรี พรหมอยู�
63073024826 นางสาวนภาพร มะหะหมัด
63073024827 นางสาวแสงดาว นุชลา
63073024828 นายนําโชค สว�างพบ
63073024829 นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
63073024830 นางสาวกมลชนก บัวเนี่ยว
63073024831 นางสาวสโรชา ธีระวิวัฒนกิจ
63073024832 นางสาวพัชราภรณ� เสนรังษี
63073024833 นางสาวณัฐมล สุขพานิชย�
63073024834 นายภาคิน วะดีศิริศักด์ิ
63073024835 นางสาววิยะดา ไวยศรีแสง
63073024836 นางสาวธัญพัฒน� ศรีสุนันท�โชติ
63073024837 นางสาวพัชรินทร� จันทร�แขม
63073024838 นางสาวชาลินี สุธากุณ
63073024839 นายประพันธ� พลวงค�
63073024840 นางสาวพิมพกานต� แซ�ย�าง

หน)า 828 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024841 นางสาวธานิชา มุลอามาตย�
63073024842 นางสาวสุพรรษา ประทุมสา
63073024843 นางสาวพิชญ�สินี จันทร�เพ็ญ
63073024844 นางสาวชรินทร�พร หอมทอง
63073024845 นางสาวกรรณิการ� คําใฮ
63073024846 นางสาวอรทัย ชมพูนุท
63073024847 นายดุสิต บุญคง
63073024848 นางสาวฉัตรนิดา พรมมาโอน
63073024849 นางสาวศศิภา เพ�งพิศ
63073024850 นางสาวนิตยา พัดจ๋ิว
63073024851 นางสาวกาญจนา เส็งเอี่ยม
63073024852 นายณัฐพงษ� จงกล
63073024853 นางสาวฐิณัฏฐ�ชญา แก)ววิเชียร
63073024854 นางสาวณิชกมล บางเกิง
63073024855 นางสาวเสาวณัฐ เบี้ยสัมฤทธ์ิ
63073024856 นางสาววรัญญา ศิริเพ่ิมพูล
63073024857 นางสาวสิริยากรณ� พลบุตร
63073024858 นางสาวอรจิรา แซ�ต๊ัน
63073024859 นางสาวสุภาพร วัฒนเกษตรกุล
63073024860 นางสาวนฤมล นาคสุวรรณ
63073024861 นางสาวปนัชดา ฟองสมุทร
63073024862 นางสาวณัฐนรี แก)วสีนวล
63073024863 นางสาวพรทิพย� ใยมะเด่ือ
63073024864 นายทวีศักด์ิ วงค�หินกอง
63073024865 นางสาวมณฑิตา สังข�มงคล
63073024866 นายทวีศักด์ิ นิลโต
63073024867 นางสาวกัญญาณี ปCองแก)ว
63073024868 นายพันธ�ชัย แซ�อื้อ
63073024869 นายเกียรติชัย คํายอง
63073024870 นางสาวกรกนก บัวช�วง

หน)า 829 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024871 นางสาวสุพิชฌาย� อยู�คง
63073024872 นางสาวเต็มศิริ เจริญพันธ�
63073024873 นายอนุวัฒน� ถาวรรุ�งรัตน�
63073024874 นายสุทธิพงศ� รวดเร็ว
63073024875 นางสาววันเพ็ญ หน�วงกลาง
63073024876 นางสาวภูษณิศา หอมเจริญ
63073024877 นายประดินันท� ศุภรัตน�
63073024878 นางสาวกัลยกร สุตาโย
63073024879 นางสาวจินตหรา ทัศนศาสตร�
63073024880 นางสาวมาณวิกา ต้ังมนัสสุขุม
63073024881 นางสาวธีรารัตม� ศรีวรรณ
63073024882 นางสาวอนิดา ต�ออ�อน
63073024883 นายเทอดทูน แถวทิม
63073024884 นายโชคชัย จิตสุรผล
63073024885 นางสาวณภรณ� ดํารงสกุลโภคิน
63073024886 นายชาญวิทย� ศรีอุดม
63073024887 นายปรัชญา ศรีสะอาด
63073024888 นางสาวสุภาพร พิมพ�พิเศษ
63073024889 นางสาวญาณัจฉรา ภิลัยวัลย�
63073024890 นางสาวภณัชนันท� อินทรไทย
63073024891 นางสาวฐานิตารัศม์ิ ประทับศักด์ิ
63073024892 นางสาวสุภวรรณ ไชยศรี
63073024893 นางสาวสิริวิภา แสงเมฆ
63073024894 นางสาวอชิรญาณ� เจียมเกตุ
63073024895 นายบุญนิธิ สาธราลัย
63073024896 นางสาววริศราพร ลีนาลาด
63073024897 นางสาวกนกวรรณ ฤษี
63073024898 นางสาวนิชากร คมใส
63073024899 นางสาวสาธิตา คงแตง
63073024900 นางสาวกาญจนาภรณ� หาญจําปา

หน)า 830 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024901 นางสาวรุ�งอรุณ ศรีนางใย
63073024902 นายธิติสรรค� ยางนิยม
63073024903 นายวชิรวิทย� มาลัยเลิศกุล
63073024904 นางสาวสุธัญญา ประวาทวิน
63073024905 ส.อ.ชัยณรงค� สุทธสม
63073024906 นางสาวนพรัตน� พบบ�อเงิน
63073024907 นางสาวภาวิณี งามบุญช�วย
63073024908 นายภราดร วงศ�ใหญ�
63073024909 นางสาวจิดารัตน� เจษฎาไพโรจน�
63073024910 นางสาวสรัญญา คงสุข
63073024911 นายกิตติพงษ� สุดชะดา
63073024912 นางสาวภัชรีญา นมัสศิลา
63073024913 นางสาววรัญญา ทรวงชัย
63073024914 นายพงษ�นิรันดร� ขยันขาย
63073024915 นายธีระศักด์ิ อุสาหะ
63073024916 นางสาวสาริกา พละศักด์ิ
63073024917 นางสาวมาณวิกา มาณะกิจ
63073024918 นางสาวสุภัทรา เพียรปรุ
63073024919 นางสาวศิรินันท� สุกกลม
63073024920 นางสาวนันทิกานต� ชัยเดช
63073024921 นายพัฒนพงศ� สาน)อย
63073024922 นางสาวเพ็ญนภา แก)วโย
63073024923 นางสาวดารารัตน� กะฐิน
63073024924 นางสาวนวพร ไกรอาบ
63073024925 นางสาวตรีชฎา วงษ�ศรี
63073024926 นายกฤตสรณ� เอี่ยมสําอางค�
63073024927 นายพรพรหม สมบูรณ�เงิน
63073024928 พันจ�าเอกประดิษฐ ยศปEญญา
63073024929 นายวัชรเกียรติ พลแก)ว
63073024930 นายกิตติพงษ� สุขปEน

หน)า 831 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024931 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ
63073024932 นางสาวสิรีทิพย� ภุมรินทร�
63073024933 นางสาวกาญจนา เมฆกกตาล
63073024934 นางสาวปาริชาต เงาฉาย
63073024935 นายพีรบูรณ� นวลเปCา
63073024936 นางสาวกนกวรรณ ผลสุข
63073024937 นางสาวจิราภรณ� โสมสวย
63073024938 นางสาวภาณิกา ผาสุข
63073024939 นายเอกชัย เลิสดี
63073024940 นายปุณพจน� ภิเศก
63073024941 นายอนุวัฒน� จรูญธวัชชัย
63073024942 นางสาวโสภิตา สุขกฤต
63073024943 นางสาวชลทิตย� พรมเพ็ชร
63073024944 นางสาวชุลีพร ธาราดล
63073024945 นางสาวอุษา หร�ายเกษม
63073024946 นายธีรนาถ รัตนะวัน
63073024947 นางสาวเกดนภา ไวจําปา
63073024948 นายอติกันต� ตันตราภรณ�
63073024949 นางสาวตรีนุช โพธ์ิศรี
63073024950 นางสาวสุธารัตน� ขันคํา
63073024951 นางสาวญาณิศา ใจเที่ยง
63073024952 นางสาวกุลดา มหาโกลากุล
63073024953 นางสาวทยิดา อิ่มอุรัง
63073024954 นางสาวยุพา วรวงษ�
63073024955 นายณัฐสิทธ์ิ หมานพิวงค�
63073024956 นางสาวภิญญาดา พันธุ�มา
63073024957 นางสาววนันฐญา ชิดบุรี
63073024958 นางสาวจิรภา หลวนเกียว
63073024959 นางสาวมาริสา ดําดิน
63073024960 นางสาวธนาภรณ� หนูสวัสด์ิ

หน)า 832 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024961 นางสาวพัชริน สว�างชาติ
63073024962 นางสาวธันย�ชนก อ)ายด)วง
63073024963 นางสาวอรุณรัตน� แตงสวัสด์ิ
63073024964 นายณัฐพัชร� สังขะวินิจ
63073024965 นางสาววิลาวัณย� แดงทุ�ง
63073024966 นางสาวชญานิศ จันสา
63073024967 นางสาวนุชจรินทร� สิมมา
63073024968 นายปEญญากร ลาสูงเนิน
63073024969 นางสาวโชติลดา เทียมทวีกุล
63073024970 นางสาวกมลวรรณ ศรีธรรมศร
63073024971 นางสาววัชรี พนาเกตุเพชร
63073024972 นางสาวนลินนาถ วานิชพูล
63073024973 นางสาวสุนิสา อภิชัย
63073024974 นายจอมพล วีระเสถียร
63073024975 นายธีรเดช ธนวานนท�
63073024976 นางสาวสุมาลี เปลี่ยนแจ�ม
63073024977 นางสาวรัฐภรณ� ปะรุมรัมย�
63073024978 นางสาวณัฐณิชา ตรีเดช
63073024979 นายรตนนท� ชัยยะสมุทร
63073024980 นางสาวเกตุฤดี จันทร�สุนีย�
63073024981 นายธีรภัทร� ธูปบูชา
63073024982 นายจักรวาลย� บุตรสามาลี
63073024983 นางสาวปEณฑ�ชนิต สุรกิจบวร
63073024984 นางสาวมาลิดา พุฒพิมเสน
63073024985 นางสาวชินานาถ จิรวัตรวงศ�
63073024986 นางสาวนัธมล แสนนาใต)
63073024987 นางสาวอุษา แช�มเชย
63073024988 นายธีรภัทร ปลื้มผล
63073024989 นายธนดล ธารมงคล
63073024990 นายชลธิศ ณ ชาตรี

หน)า 833 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073024991 นายอภิเวช สุกใส
63073024992 นางสาวจิระดา มลาขันธ�
63073024993 นางสาวเรวดี บุรีสูงเนิน
63073024994 นางสาววริษฐา บุญสู
63073024995 นางสาววราภรณ� เขตผดุง
63073024996 นางสาวนันทิชา พ่ึงทอง
63073024997 นางสาวเบญจวรรณ ขันรัฐบาล
63073024998 นางสาวธนภรณ� ศรอากาศ
63073024999 นายทศวรรษ โตทรงศักด์ิ
63073025000 นางสาวชุดาภา กอบกิจวัฒนา
63073025001 นางสาวศิริพร ทองแบบ
63073025002 นางสาวพรนภัส เสือดอนกลอย
63073025003 นางสาวอรพรรณ อ�อนสมพงษ�
63073025004 นางสาวภัทรวดี พรรณศักด์ิ
63073025005 นางสาวปาฏลี ธนะวัฑฒโก
63073025006 นางสาวสุธาสินี ฉลูทอง
63073025007 นางสาวมณัชญา แก�นโส
63073025008 นายสุนันท� เกลี้ยงกลิ่น
63073025009 นางสาวจรรยา บุญสุข
63073025010 นายวัชระ ย้ิมศรี
63073025011 นางสาวฟCาประทานพร คูปEนคํา
63073025012 นางเกศกัญญา จันรอด
63073025013 นางสาวนีรเนตร แสงวงศ�
63073025014 นางสาวกนกกาญจน� บุตรดี
63073025015 นางสาวอรวรรณ เนาวบุตร
63073025016 นางสาวเนตรสรา วันดี
63073025017 นางสาวปานวาด แสงสุระ
63073025018 นางสาวอมรรัตน� กลิ่นทอง
63073025019 นางสาววรดา นานิคบุตร
63073025020 นางสาวศุจินธรา นาเมืองรักษ�

หน)า 834 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025021 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน�
63073025022 นายณัฐชญานันท� สว�างสารี
63073025023 นางสาวฐิติรัตน� เชิงการ
63073025024 นางสาวสุนิตา ขัดเรียบ
63073025025 นางรัตนา งามบุณยรักษ�
63073025026 นางสาวรัฏฐาภรณ� คงแสนคํา
63073025027 นายจิรายุ วงศ�ใหญ�
63073025028 นางสาวจิราภรณ� วงค�แสงคํา
63073025029 นายธราธร กรรณสูต
63073025030 นางสาวรวีนันท� จึงสงวนสิทธ์ิ
63073025031 นางสาวรัชชา ฉิมวิลัยทรัพย�
63073025032 นางสาวสุพรรษา บุตรทศ
63073025033 นางสาวกชกร รัตนสุข
63073025034 นางสาวสิรภัทร โภคสมบัติ
63073025035 นางสาวพิสุดา ม่ันคําสี
63073025036 นางสาวปาณิสรา อินหา
63073025037 นางสาวพิชญา แสงสว�าง
63073025038 นางสาวณิชาภัทร มุขดี
63073025039 นางสาววินิทรา สุตวงค�
63073025040 นางสาวสุภาพร โยธานนท�
63073025041 นางสาวณัฐสุดา ไวศยะ
63073025042 นางสาวสิริลักษณ� ปลื้มผล
63073025043 นางสาวฉวีวรรณ ยาวิราช
63073025044 นางสาวนุรไอนี ดะเกRะ
63073025045 นางสาวณัฐพร วะชุม
63073025046 นางสาวพรไพลิน วรทัต
63073025047 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร�
63073025048 นางสาวเนตรชนก กะเสาทอง
63073025049 นางสาวนิตญา โพธ์ิศรี
63073025050 นางสาวสุดาวรรณ อรุณใหม�

หน)า 835 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025051 นายณัฐภัทร� อินทร�มงคล
63073025052 นางสาวพิมพ�พิศุทธ์ิ กระแสร�ชล
63073025053 นายจุลจักร� ภูผานี
63073025054 นางสาวณัฐชากรณ� นิติกรกุล
63073025055 นางสาววัชรี ต้ังแต�ง
63073025056 นางสาวพิรุณภรณ� สิทธิศาสตร�
63073025057 นางสาวชนากานต� ปEญญา
63073025058 นางสาวธันยพร ลาภธนกิจ
63073025059 นางสาวภัสนันท� ลักขษร
63073025060 นายศิริชัย ปGยา
63073025061 นางสาวอนุธิดา ไชยวิฑูรย�
63073025062 นางสาวชญานันท� สกุลมาก
63073025063 นางสาวอาภาภัทร พรรณนา
63073025064 นางสาวกฤษณี ขันจอก
63073025065 นางสาวสุกัญญา กล�อมจิต
63073025066 นางสาวสรรสุณีย� ศรีสอาด
63073025067 นายภุชงค� หนูน)อย
63073025068 นางสาวแก)วตา ปานย้ิม
63073025069 นายนราธร เหลื่อมอุไร
63073025070 นางสาววรัญญา บ)านเนิน
63073025071 นายนวพงษ� วิรัตน�
63073025072 นายกฤษฎา กลิ่นเนียม
63073025073 นางสาวปาลิสา กาบแก)ว
63073025074 นางสาวระพีภรณ� เกิดรอด
63073025075 นายวุฒิชัย ทิวาพัฒน�
63073025076 นายบูรณ�พิภพ รังษี
63073025077 นางสาวสุจารี อาสายศ
63073025078 นางสาวจุฬารัตน� สุขศรี
63073025079 นางสาวธนิตา พูพิลึก
63073025080 นางสาวอรณิชา จันทรสิงห�

หน)า 836 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073025081 นายอธิวัฒน� แสนบุตร
63073025082 นางสาวศศิธร เจริญผล
63073025083 นางสาวธัญลักษณ� อิ่มบุณยวัฒน�
63073025084 นายนําโชค แสงรื่น
63073025085 นางเนตรนภา จันทะวงศ�
63073025086 นางสาวธันวา ใบนานา
63073025087 นางสาวจิราพร อังคะหิรัญ
63073025088 นางสาวอรุณรัตน� กองสุข
63073025089 นางสาวอรชุมา หอมมาลัย
63073025090 นางสาวสุธิดา สุขเสถียร
63073025091 นางสาวนัฐกานต� พรหมบุตร
63073025092 นางสาวภาณุมาศ ปวนมณี
63073025093 ว�าที่ ร.ต. หญิงวรพัทธ� สุขนันตพงศ�
63073025094 นางสาวสุกัญญา พุ�มพวง
63073025095 นางสาวรัชนีกร ทองรินทร�
63073025096 นางสาวสุจิน รุ�งเรืองวนาศรม
63073025097 นางสาวเจนจิรา โสพิมพ�
63073025098 นางสาวฐิติกานต� ธนวัตมากมี
63073025099 นางสาวฐิติยาภรณ� อินธิชิต
63073025100 นางสาวกุลธิดา ชุมยางสิม
63073025101 นางสาววนิดา สารสุข
63073025102 นางสาวประไพพรรณ ปBหล)า
63073025103 นางสาวธันยพร รัตนา
63073025104 นางสาววราภรณ� ใจกระเสน
63073025105 นางสาวณัฐริกา นาขะม้ิน
63073025106 ว�าที่ ร.ต.ทิพย�รัตน� วงศ�เฉลิม
63073025107 นางสาวณัชชา ถาวรวงศ�
63073025108 นางสาวนภสร หนูแก)ว
63073025109 นางสาวศิริวิมล เง็กลี้
63073025110 นางสาวปพิชญา ตลับทอง
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ระดับปริญญาตรี

63073025111 นางสาวแพรพลอย คําอินทร�
63073025112 นายอัศวอาสน� อุดมยง
63073025113 นายอิศรุต โภชาคม
63073025114 นางสาวสลิลทิพย� จันทะคุณ
63073025115 นางสาวเกษราพรรณ ปEOนสันเทียะ
63073025116 นางสาวสิริรักษ� ทองดีนอก
63073025117 นางสาวจิราวรรณ แก)วสีขาว
63073025118 นางสาวชนนิกานต� นาสวน
63073025119 นางสาวศศิธร วิจิตร
63073025120 นายภูมิพัฒน� พุทธโส
63073025121 นางสาวสุรสา หม่ืนรอด
63073025122 นางสาวพัชรินทร� เพ็ชรกุล
63073025123 นายพิสิฐ สุวรรณพจน�
63073025124 นางสาวขนิษฐา เทียนสงค�
63073025125 นางสาวพนิดา ด)วงคง
63073025126 นายณัฐชนน นันทวาศ
63073025127 นางสาวณัฐสินี ชูช�วย
63073025128 นางสาวเจนจิรา ลาภดล
63073025129 นางสาวนิราวัลย� เตจะสุภา
63073025130 นางสาวอุบล นัยจิตร
63073025131 นายณัฐพล ล)อมรอบ
63073025132 นางสาวสิรินทรา ปEญญาวงค�
63073025133 นายศรราม กลมเกลี้ยง
63073025134 นางสาวอัญชัญ เทียนเงิน
63073025135 นางสาวชุติมา สกุลพงษ�
63073025136 นายพรสวัสด์ิ มะรุมดี
63073025137 นายศุภฤกษ� คล)ายหนองสรวง
63073025138 นายพัตธิพงค� สังข�เพชร
63073025139 นางสาวพิมพ�พร ทวยทา
63073025140 นายสุภาพ อินเที่ยง

หน)า 838 จาก 885               
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ระดับปริญญาตรี

63073025141 นางสาวชนานันทน� ศรีสร)างคอม
63073025142 นางสาวนันทนัช อินทรบุตร
63073025143 นายบุญฤทธ์ิ เกิดพุ�ม
63073025144 นางสาวดุษยา บุญสิมมา
63073025145 นางสาวชวัลญา โสภาชีวะ
63073025146 นางสาวชุลีรัตน� สุธากุณ
63073025147 นางสาวอรพร แซ�ลี้
63073025148 นางสาวเสาวลักษณ� พานเรือง
63073025149 นางสาวกรรณิการ� เขียวเสน
63073025150 นางสาวดารารัตน� มาฆะสิทธ์ิ
63073025151 นางสาวภัทรพร รักที่พึ่ง
63073025152 นายศิวฤทธ์ิ ปานภู�
63073025153 นางสาวปาจรีย� ปานท�าไข�
63073025154 นางสาวจุฑารัตน� ประสมสุข
63073025155 นางสาวนันธิดา คงแก)ว
63073025156 นางสาวศิริลักษณา ยมจินดา
63073025157 นางสาววารีวรรณ เดชพฤฒานันทากูร
63073025158 นายชาญณรงค� ปานพรม
63073025159 นางสาวเลิศลักษณ� จันทร�บัณฑิตย�
63073025160 นายนนธกานต� เที่ยงทิศ
63073025161 นางสาวกิตติยา กุลสิริวาณิช
63073025162 นางสาวชลธิชา แนวทวิต
63073025163 นางสาวชลธิชา พรหมศิริ
63073025164 นางสาวสุกัญญา สุทัดสัน
63073025165 นายวรัญXู จุปะมะนัย
63073025166 นางสาวนีรนุช จรบุรมย�
63073025167 นางสาวชนิสรา อุนาพรม
63073025168 นายอนันต� ทองทา
63073025169 นายวรพงศ� ศิริวรรณ
63073025170 นางสาวกาญจนา ทองแก)ว
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ระดับปริญญาตรี

63073025171 นางสาววิราวรรณ ดอกแย)ม
63073025172 นางสาวจุรีย�พร ไชยเลิศ
63073025173 นายอาเธอร�นนทนันท� วุนเดอเรอ
63073025174 นางสาวอริศรา ดาทอง
63073025175 นายอัตตพล ธงไชย
63073025176 นางสาวรัตชฎาพร คชประเสริฐ
63073025177 นางสาวนิรชา สิงห�คํา
63073025178 นางสาวชรินรัตน� มหายศ
63073025179 นางสาวกาญจนา อินทะแสง
63073025180 นางสาวศุภรัสม์ิ ทนันชัย
63073025181 นางสาวมัญชริณ ขวัญประเสริฐ
63073025182 นายปรีชา ผํานอก
63073025183 นางสาวนิชาภา นิลคน
63073025184 นายพีรพล ใจสะอาด
63073025185 นางสาววนิดา พลเมือง
63073025186 นายกฤษณ� บัวกล)า
63073025187 นางสาวภัทริน ศรีมันตะ
63073025188 นางสาวภานุชนารถ สัจจา
63073025189 นางสาวนริศรา ภูจํานงค�
63073025190 นางสาวอรรัมภา ขลุ�Uยโนรี
63073025191 นางสาววาสนา พรมพุฒ
63073025192 นางสาวพิมพกานต� รัตนา
63073025193 นางศิริลักษณ� พิพัฒนสุข
63073025194 นางสาวกฤษณา เหมือนนึก
63073025195 นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน�
63073025196 นางสาวอรวรรณ นาคทอง
63073025197 นายจตุพร ปราเวช
63073025198 นายชาตวิทย� อินรัตน�
63073025199 นางสาวนันทิชา ธนโสภิต
63073025200 นางสาวอทิตยา มากเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

63073025201 นางสาวภรภัทร วรรณชมภู
63073025202 นางสาวนงคราญ พ�วงความสุข
63073025203 นางสาวศิริริญญา พันอินจอง
63073025204 นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ�
63073025205 นางสาวศรีสุดา สิทธิสาร
63073025206 นายกวีวัฒน� หงษ�ดําเนิน
63073025207 นางสาวเสาวลักษณ� ปฏิสังข�
63073025208 นางสาวกริยากร อรรคโสภา
63073025209 นายอภิณัฐ เรืองประโคน
63073025210 นางสาวกษมา หม่ันหมาย
63073025211 นางสาวกุลสตรี สวัสดิไชย
63073025212 นางสาววรรณิดา นพสิทธ์ิ
63073025213 นายนิติ ศิริมหา
63073025214 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ
63073025215 นางสาวอุมากร สวดมาลัย
63073025216 นายวรายุทธ ขันติธีระโฆษิต
63073025217 นางสาวนิษาชล จับใจนาย
63073025218 นางสาวตวงพร คํานึงผล
63073025219 นางสาวอภิชยา มีพร)อม
63073025220 นางสาวดวงดาว สุปEญโญ
63073025221 นางสาวพิมพ�พร วรรักชาติ
63073025222 นางสาวอณิยา ม)าสินกูล
63073025223 นางสาวรินญาภรณ� ก)านจักร�
63073025224 นางสาวจุฑามาศ บุญมาก
63073025225 นางสาวแสงอรุณ แซ�หอ
63073025226 นางสาวศุทธินี สิงห�อุตสาหะชัย
63073025227 นางสาวมัณฑนา สวัสดี
63073025228 นางสาวศิริสุข เทียนเล็ก
63073025229 นายบุญญรักษ� ม่ังอ)น
63073025230 นายปGยะวัฒน� ภู�มณี
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ระดับปริญญาตรี

63073025231 นายประสพสุข เหลืองอ�อน
63073025232 นางสาวนิภาพร สมปอง
63073025233 นางสาวอมรรัตน� เสถียรวัฒนกุล
63073025234 นางสาวจินตนา จันทร�ทอง
63073025235 นางสาวสมใจ ช)างภู�
63073025236 นางสาววีรญา บุญเปรม
63073025237 นางสาวชวิศา วาดถนน
63073025238 นางสาวเยาวเรศ หล)าตeานะ
63073025239 นางสาวสิรินภา รัตนวงศ�
63073025240 นางสาวจันทร�ดี โตสุข
63073025241 นางสาวทัศนีย� ไพรพนากุล
63073025242 นางสาวกมลฉัตร เผ�าชวด
63073025243 นางสาวพรรณปพร วิหวา
63073025244 นางสาวพนิดา อินทร�เสนา
63073025245 นายวีระพงศ� บุญโต
63073025246 นางสาวธัญภา รัตนาคณหุตานนท�
63073025247 นางสาวอังสุมา นาคนางรอง
63073025248 นางสาวปภากร ไทยย่ิง
63073025249 นางสาวจุรีรัตน� โกมลไสย
63073025250 นางสาวศศิวิมล ดีกัง
63073025251 นางสาวพราวพร ศรีโสภา
63073025252 นางสาวดุษฎี เสือช�อ
63073025253 นางสาวกัญญาภัทร ประเสริฐสังข�
63073025254 นายทวนยุทธ ชาติสาย
63073025255 นางสาวกรรณิการ� มาทรัพย�
63073025256 นางสาวสุภารัตน� ช�างไม)
63073025257 นางสาวแคทรียา การะบัตร
63073025258 นางสาวพิมพ�พร จรบุรมย�
63073025259 นางสาวธัญวรัตน� คําก)อน
63073025260 นายศราวุธ กันทะเปfง
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ระดับปริญญาตรี

63073025261 นางสาวนุชาดา ชูเผือก
63073025262 นางสาวอภิชญา สว�างเมฆ
63073025263 นางสาวรัชนก คนขยัน
63073025264 นางสาวกานต�พิชชา เทศไทย
63073025265 นางสาวมาริสา เทพภักดี
63073025266 นางสาวพิมพิลาไร ปองไป
63073025267 นางสาวรุจิรา แปCนจันทร�
63073025268 นางสาวนดาชล สิทธิวงศ�
63073025269 นางสาวอนุสรา ต)นทอง
63073025270 นางสาวกนกวรรณ ราชานาค
63073025271 นางสาวอัมพวัน อุทรักษ�
63073025272 นายวรไชย พูลสวัสด์ิ
63073025273 นางสาวธีรยา หงษาวงศ�
63073025274 นายทศพล ใจเย็น
63073025275 นางสาวพิจิตรา นามกาศรี
63073025276 นายศิริวัฒน� ตันต)าว
63073025277 นางสาวนิมัสนา นิตีมุง
63073025278 นายนราพงษ� วงศ�อินทร�อยู�
63073025279 นางสาวธัญญรัตน� พวงเกาะ
63073025280 นางสาวศุภลักษณ� สุ�มแช�ม
63073025281 นางสาวพิรุณพร ใจเย็น
63073025282 นางสาวศิริทรัพย� กิตติถิญโญวัฒน�
63073025283 นายสมชาย สุขสถิตย�
63073025284 นางสาวปรัชญาณี มีตน
63073025285 นางสาวธิติยา รูปใหญ�
63073025286 นางสาวอรณี ต้ังธรรมสถิตย�
63073025287 นางสาวแวววลี แว�วเสียง
63073025288 นางสาวมัณฑนากร มีใหม�
63073025289 นายภูษิต สุขุมมังคลารัตน�
63073025290 นางสาวรุ�งอรุณ ช)างจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63073025291 นางสาววรรณิศา เกตุแก)ว
63073025292 นางสาวสุภัสสร สุภาพ
63073025293 นางสาวศิลาวรรณ ดีดวงพันธ�
63073025294 นางสาวโชติกา ตันอึ๊ง
63073025295 นางสาวศศิธร ชัยสุริน
63073025296 นางสาวกัลยา ช�างโคตรพะเนา
63073025297 นางสาวณัฐฐิณี รอดคล)ายขลิบ
63073025298 นายอมรเทพ เงินสัจจา
63073025299 นายนัทธพงศ� อินทรแย)ม
63073025300 นางสาวณัฐณิชา ไพบูลย�โรจน�รุ�ง
63073025301 นางสาวภัทรวรินทร� โพธิรุกษ�
63073025302 นางสาวพิศชา อินทโชติ
63073025303 นางสาวรุจิรดา มีประโคน
63073025304 นายพีรณัฐ ขาวพรหม
63073025305 นางสาวเกศิณี กองกาญจนานันท�
63073025306 นางสาววริศรา ศรีบุญมา
63073025307 นางสาวฐิติวรดา อุไรล้ํา
63073025308 นางสาวนันท�นภัส ลีเอื้อ
63073025309 นางสาวสุภาพร จําปาทอง
63073025310 นางสาวเอื้อมพร ก�อศิริมงคลชัย
63073025311 นายธนพงษ� ลาดนาเลา
63073025312 นางสาวสิรีธร รื่นจิต
63073025313 นายอรรถสิทธ์ิ สุวรรณมณี
63073025314 นายณัฐดนัย ตารินทร�
63073025315 นายชวลิต ถนอมใจ
63073025316 นางสาวขนิษฐา มีปEญญา
63073025317 นางสาวเมณู ลิ้มต้ังสกุล
63073025318 นางสาวปGญาพร นามเข็ม
63073025319 นางศิรินทร�รัตน� จันทะ
63073025320 นางสาวกชกร คงเงิน

หน)า 844 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025321 นายณัฐนนท� ไกรดํา
63073025322 นางสาวปณิธิดา บํารุงราษฎร�
63073025323 นายจีระศักด์ิ เงินย่ิง
63073025324 นางสาวจุฑามาส บุญฤทธ์ิ
63073025325 นางสาวมุกดาทิพย� เมืองพร)อม
63073025326 นางสาวฐิติรัตน� ย่ิงชล
63073025327 นางสาวดวงกมล แพงดี
63073025328 นางสาวรัตติยา ทองอตม�
63073025329 นางสาวกาญจนา พ่ึงนาม
63073025330 นางสาวพัชรีวรรณ สุทธิ
63073025331 นางสาววรางคณา ราชานนท�
63073025332 นายวัชรินทร� ไผ�แสวง
63073025333 นางสาวอรพรรณ กุลองคณานนท�
63073025334 นายเอกลักษณ� เชื้อสอาด
63073025335 นางวิไลพร มูลผึ้ง
63073025336 นายธีรพงษ� หาญหนองแวง
63073025337 นางสาวภัทรา ทองทวี
63073025338 นางสาววรัญญา วัฒนาศุภโชค
63073025339 นางจินตนา ยะแสง
63073025340 นางสาวอภิญญา สิงลี
63073025341 นางสาวอัจฉริยา สุริยวรรณ
63073025342 นางสาวสุภาวดี สุระขัน
63073025343 นายรัชชัย ม่ังค่ัง
63073025344 นายธนกฤต ยังกมลโสภา
63073025345 นางสาวนภิสรา เกตุมี
63073025346 นางสาวสุวภัทร สุทธิวงศ�
63073025347 นางสาวกรวลี สุจริต
63073025348 นางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ
63073025349 นายณัฐพล โพธ์ิกราน
63073025350 นางสาวศิริรัตน� จันประสิทธ์ิ

หน)า 845 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025351 นางสาววารุณี ชมสมุทร
63073025352 นางสาวกาญจนา กงทอง
63073025353 นายปGยวัฒน� พบร�มเย็น
63073025354 นางสาวปรียา นิลพัฒน�
63073025355 นางสาวขวัญกมล สระทองแก�น
63073025356 นายณัฐพงศ� จันตRะวารี
63073025357 นางสาวกัลยกร สุขเจริญ
63073025358 นายณัฐวุฒิ น)อยเรือน
63073025359 นางสาวฐิตา จิตเมตตา
63073025360 นางสาวอนุธิดา พันธุ�ประเสริฐ
63073025361 นางสาวสมฤทัย ดรบ)านเขียว
63073025362 นางสาวปEทมา ดอนไพรตุ�น
63073025363 นายฉัตรติชัย เกิดแสงสุริยงค�
63073025364 นางสาวรัชนีกร มอญใหม
63073025365 นางสาวธัญวรรณ ใจหงิม
63073025366 นางสาวรอฮานี ดอลี
63073025367 นางสาวเกศราพร สังเถิน
63073025368 นางสาวอักษร พูลชัย
63073025369 นางสาวชนิภรณ� มณีรัตน�
63073025370 นางสาวพัศธนัญญา จันทอง
63073025371 นายสัชฌวรรษ บุญจําภู
63073025372 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�ไพร
63073025373 นายภัทรพงศ�UU รุจิพูนพงศ�
63073025374 นายบุญช�วย ชะมารัมย�
63073025375 นางสาวศิรินันท� หรั่งปรางค�
63073025376 นางดวงตะวัน นวลฉวี
63073025377 นางสาวสุพรรณี แสงกุศล
63073025378 นายตุลา งามแฉล)ม
63073025379 นางสาวศิตางศ� โคตพันธ�
63073025380 นางสาวศศินิภา เกษราธิกุล

หน)า 846 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025381 นางสาวสิริรักษ� ทองบาง
63073025382 นางสาวดวงหทัย ทองหญิง
63073025383 นายศุภวิชญ� เครือเตียว
63073025384 นายจิระพงค� สมบัติเปBOยม
63073025385 นายชาตรี โขลา
63073025386 นางสาวนุชจรี พลอยศรี
63073025387 นางสาวสาวิตรี บุตรสุ)ย
63073025388 นางสาวกรกนก จ�างมณี
63073025389 นางสาววรัทยา ธัญญะชาติ
63073025390 นางสาวปพิชญา บุญญาผลา
63073025391 นางสาวทิพวรรณ บุญเพ็ชร
63073025392 นางสาวปพัชญานันทน� เพ็งแจ�ม
63073025393 นางสาวเบญจวรรณ บัวน)อย
63073025394 นายวีระยุทธ บุษภาค
63073025395 นายธีรภัทร ปรัชญานนท�
63073025396 นายศิวกร พงษ�ไพดิษฐ
63073025397 นางสาววาสนา พัฒดํา
63073025398 นายพัลลภ กลิ่นดี
63073025399 นายสรวิช อินเรือง
63073025400 นางสาวสุดาภา จรัล
63073025401 นางสาววิมลศิริ เมืองพรหม
63073025402 นางสาวพิมพิศา ภัทราภรณ�ไพบูลย�
63073025403 นางสาวพิชญา จุลมานะ
63073025404 นางสาวนาฏภิญญา ศรัณยนิติกุล
63073025405 นางสาวรุ�งทิวา หนองหลิ่ง
63073025406 นายลภน ทองโสภา
63073025407 นางสาวฉวีวรรณ เอ)งฉ)วน
63073025408 นางสาวสุพนิดา ไทยเจีย
63073025409 นางสาวกัญญ�กุลณัช ตาอ)ายเทือก
63073025410 นางสาวเกตุชฎาภรณ� โคตรสมบัติ

หน)า 847 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025411 นางสาวศศิกช อุปนันชัยชนะ
63073025412 นางสาววริศรา ติยวัฒน�
63073025413 นางสาววิรัญญา จันทร�นี
63073025414 นายภาสกร บุญวงษ�
63073025415 นางสาวเจนจิรา อินเสนา
63073025416 นางสาวพรเพ็ญ เทียนทอง
63073025417 นายวรพจน� ก)อนพรหม
63073025418 นางสาวอภิสรา ฉายาชวลิต
63073025419 นางสาวชนันท�ธิดา หมวกเทศ
63073025420 นางสาวพัชทรา งามสง�า
63073025421 นางสาวปEณฑ�ชนิต สุทธิบูรณ�
63073025422 นางสาวสุธิดา สุดดี
63073025423 นางสาวกมลชนก สอนทอง
63073025424 นางสาวเจนจิรา พูลทรัพย�
63073025425 นางสาวอภิชญา แก)วงาม
63073025426 นางสาวกฤษฎา บุญน)อย
63073025427 นางสาวนุชจรินทร� ภู�ทอง
63073025428 นางสาวณัฐชานันท� สุดแก)ว
63073025429 นางสาวอาทิตา ปGยะวงศ�
63073025430 นายสิปปภาส เพชรประกอบ
63073025431 นางสาวปGยะลักษณ� ฤทธ์ิงาม
63073025432 นางสาวณัฐวดี ย่ิงเจริญ
63073025433 นางสาวชุมแพ รัตนะ
63073025434 นางสาวกมลวรรณ ตันติพงศ�ธารอน
63073025435 นางสาวมัจนันท� วันบุญ
63073025436 นางสาวอภิญญา พรมหล)า
63073025437 นางสาวอุษณีย� จินะโสติ
63073025438 นางสาวรุ�งอรุณ เยาวรัตน�
63073025439 นางสาวประทุมพร วรรณรงค�
63073025440 นางสาวอุทุมพร สวงโท

หน)า 848 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025441 นางสาวจันธิมา ฉันทพิริยกุล
63073025442 นางสาวภัททิยา รุ�งโรจน�
63073025443 นางสาวศิริวรรณ แฝงผักแว�น
63073025444 นายพงษเจริญ มงคลโชคดี
63073025445 นางสาวเบ็ญจวรรณ ภูมาศ
63073025446 นางสาวก่ิงแก)ว บัวเลิง
63073025447 นางสาวประณยา มณีวรรณ
63073025448 นางสาวมาฆมาศ จุลนิพัฒน�
63073025449 นายบุรินทร� ธรรมนาม
63073025450 ส.ต.อ.ทวีศักด์ิ ยวงสุวรรณ
63073025451 นางสาวบุพชาติ แสงทอง
63073025452 นายปริญญา จันทร�ศรี
63073025453 นางสาวอัจจิมา พลสําโรง
63073025454 นายสําเริง สังข�สุทธ์ิ
63073025455 นางสาวศุภาลัย สนธิรีกษ�
63073025456 นางสาวสมัยพร เสียมไหม
63073025457 นางสาวนิชา อยู�ดี
63073025458 นางสาวสุรีรัตน� ขจัดโรคา
63073025459 นายภุรพงศ� นิลทวิก
63073025460 นายพสธร สัตยวงค�
63073025461 นางสาวธนพร กระแจะจันทร�
63073025462 นางสาวพัชรนันท� พัสนัยกุลวรรณ
63073025463 นายจตุทิศ พรมจันทา
63073025464 นางสาวฐิตตินันท� หอมจีน
63073025465 นางสาวสิริวิภา ช�วยสงเคราะห�
63073025466 นายวรพล สงชุม
63073025467 นางสาวกรรณิการ� กิรัมย�
63073025468 นางสาวภิรมยา สุดการุญ
63073025469 นายไกรวุฒิ ปEญญาลําปาง
63073025470 นางสาววราภรณ� ศรีผาย

หน)า 849 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025471 นายกัมปนาท เภกะสุต
63073025472 นางวรรณภา จันทร�เจริญ
63073025473 นางสาวจุฑามาศ เอิบสําโรง
63073025474 นายนิติภัทร ฐานะ
63073025475 นางสาวพิสชา เทอดตระกูล
63073025476 นายประวิทย� มะปราง
63073025477 นายบงกรด ดีพา
63073025478 นายสุภากร ธิลิ้นฟCา
63073025479 นางสาวกัญญ�ฐภัค โสธนะ
63073025480 นางสาวธันยพร สุขประเสริฐ
63073025481 นางสาวสกานต� ชัยมงคล
63073025482 นายอานนท� คงสม
63073025483 นายศุภกร พืชพูล
63073025484 นางสาวอรพิน ปานเพชร
63073025485 นายศิณวิชญ� เรืองขํา
63073025486 นางสาววราภรณ� เอี่ยมสุภา
63073025487 นางสาวกัญญารัตน� น)อยศรี
63073025488 นายพงษ�ศิริ ศิริเทศ
63073025489 นางสาวปGยะวรรณ กล)าผจัญ
63073025490 นายวัชรพงษ� สมสกุล
63073025491 นางสาวกัญญาภัค บุปผา
63073025492 นายกิตติชาติ วราอัศวปติ
63073025493 นางสาวณัชชา วงศ�ชู
63073025494 นางสาวสุทธิดา อึ่งปา
63073025495 นางสาวสุพัตรา อ�อนอนงค�
63073025496 นางสาวกรองทอง ทรัพย�สิน
63073025497 นางสาวก่ิงกาญจน� พอกสนิท
63073025498 นางสาวปารวี ศิลาภานุวัฒน�
63073025499 นางสาวกชกร วิเชียร
63073025500 นางสาวมัสยา รัตพันธ�

หน)า 850 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025501 นางสาววนUิดา สายสุ�ย
63073025502 นางสาวเจนจิรา ชลปฐมพิกุลเลิศ
63073025503 นายอภิสิทธ์ิ มงคลวรเดช
63073025504 นางสาวรชตะ มงคล
63073025505 นางสาวภูวรรณ จําปาไชย
63073025506 นางสาวสุณิสา ศรีบุ
63073025507 นางสาวภัทรชญา เบญจศิริโชติ
63073025508 นายทักษิณ เติมโชคทรัพย�
63073025509 นางสาวนันทิตา ชูช�วย
63073025510 นายศรัณยู จันทรัศมี
63073025511 นางสาวยุพดี สมนิยาม
63073025512 นางสาวสุมาลี คุ)มทอง
63073025513 นางสาวอริศรา พลท)าว
63073025514 นางสาวปวีรา บุญยเกียรติวัฒนา
63073025515 นายชนกานต� งอนไปล�
63073025516 นายวัฒนชัย ไชยอําพร
63073025517 นางสาวจันทร�จิรา ศรีคํา
63073025518 นายมิตร สัมโย
63073025519 นายสิรพัฒน� มหาผล
63073025520 นายเกียรติก)องธนพัฒน� สวัสด์ิรักษ�
63073025521 นางสาวรักชนก เพ็ญโฉม
63073025522 นายธัณย�นภัทร หอมประเสริฐ
63073025523 ว�าที่ร)อยตรีหญิงณัชชา ใจทําดี
63073025524 นายสุรเชษฐ� สิงห�อ)าย
63073025525 นางสาวสุภานัน แก)วปEญญา
63073025526 นางสาวสุธินี วงศ�แสง
63073025527 นางสาววรรณภรณ� พุฒิพิรุฬห�วงศ�
63073025528 นางสาวกรรณิการ� ดวนขันธ�
63073025529 นางสาวกรวิสา สีนวล
63073025530 ส.ต.ต.ณัฐพล ศรีเขียวรัตน�
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63073025531 นางสาวธิดารัตน� คุณสุทธ์ิ
63073025532 นางสาวสุนิษา ปGนะดวง
63073025533 นางสาวสุวรรณรัตน� รัตนสิทธ์ิ
63073025534 นายเฉลิมพล พฤกษ�เกษม
63073025535 นางสาวภาวิณี พงษ�นัยรัตน�
63073025536 นางสาวลัดดาวัลย� กรัญญิรัตน�
63073025537 นางสาวเอมิกา รักขิตตะธรรม
63073025538 นางสาวสุดารัตน� ชมชื่น
63073025539 นางใจยา หมวดจุ)ย
63073025540 นางสาวสุพรรษา พรมหงษ�
63073025541 นางสาวชนานันท� วรรณศิริลักษณ�
63073025542 นางสาวสุนิสา ใหมทอง
63073025543 นางสาววิจิตรา ดอนสมโภชน�
63073025544 นางสาวรัตนวารี รักภูเสน
63073025545 นายประกาศิต บุญปลอด
63073025546 นางสาวลัญฉกร วัฒนชัยธนิน
63073025547 นายจีรศักด์ิ เพียพยัคฆ�
63073025548 นางสาวบุญรักษ� สุดธะสงค�
63073025549 นายนวพล บุญถนอม
63073025550 นายกรกช บุญมี
63073025551 นายพุฒิพงศ� แพรชาย
63073025552 นางสาวภัทชนก เข่ือนคํา
63073025553 นายภูริเดช สิงห�สัตย�
63073025554 นางสาวเมธาวี ปGมผะโร
63073025555 นางสาววาสนา ไหมทอง
63073025556 นายอรรถพล ยืนยง
63073025557 นางสาวกุลสตรี ทรงศรี
63073025558 นางสาวภัทธิรา เทียนงาม
63073025559 นางสาวสิริพร พลอยแหวน
63073025560 นายการุณย� ฤกษ�จันทร�

หน)า 852 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025561 นางสาวฉายนภา ภูมิประสาท
63073025562 นายณัฐวุฒิ จันทร�เชียงมา
63073025563 นางสาวธารารัตน� เจริญสวัสด์ิ
63073025564 นางสาวขวัญฤทัย วงษ�สินธุ�
63073025565 ด.ต.เพทาย บรรเลงส�ง
63073025566 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุธรรม
63073025567 นางสาวธนาภรณ� วงค�สุวรรณ
63073025568 นางสาวลลิตา แสนแก)ว
63073025569 นางสาวรจนา เพิกสร)อยแก)ว
63073025570 นางสาวมณีนุช วันคง
63073025571 นายสุกนต�ธี ไชยวงศ�คํา
63073025572 นายธัญธวัช พรมมา
63073025573 นางสาวสกาวรัตน� พรมมินทร�
63073025574 นายสันติชัย บัวปCอม
63073025575 นางสาวนาฏยา นาทิพย�
63073025576 นางสาวณัฐศิริ เชาว�วิวัฒนากุล
63073025577 นายพีรยุทธ จอมทอง
63073025578 นายวรพัฒน� มงคลกาวิล
63073025579 นายพรหมินทร� ตะเคียนงาม
63073025580 นางสาวสุพัตรา สมบัติ
63073025581 นางสาวจินต�จุฑา คล�องขยัน
63073025582 นางปEทมาพร อ�อนบุญ
63073025583 นางสาวสุปรียา แซ�เอี๊ยบ
63073025584 นางสาวปุณยาพร สถาน
63073025585 นางสาวสุดารัตน� เพชรดง
63073025586 นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร�
63073025587 นางสาวธิติมา ทองพันธ�
63073025588 นางสาวศศิธร โสระธิวา
63073025589 นางสาวณินญา ไชยรักษ�
63073025590 นายกฤษฎ�ขจร กฤษฎาธีระ
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63073025591 นางสาวมยุรฉัตร บุญส�ง
63073025592 นายปวริศศ� วิถีธรรม
63073025593 นายศรรตวรรต จุเนี่ยว
63073025594 นายภาณุเดช ธานีณรงค�
63073025595 นางสาวแสงดาว กล)าสูงเนิน
63073025596 นางสาวพัชนิตดา เสือแก)ว
63073025597 นางสาวธัญวรัตน� วรบุตร
63073025598 นางสาวณัฐธยาน� บุญจูง
63073025599 นางสาวประภัสสร เปรมศรี
63073025600 นางสาวทวินันท� เศษศรี
63073025601 นางสาวกัลยา ลวดเงิน
63073025602 นางสาวศิริญากร ผิวทอง
63073025603 นางสาวสิรินรัตน� งามทรัพย�
63073025604 นางสาวธิวา วิริยะมานะม่ัน
63073025605 นายดนัย แสนพันนา
63073025606 นางสาวกนกอร พันธ�ดี
63073025607 นางสาวอิสราภรณ� อุดจันทึก
63073025608 นางสาวชไมพร คิดสม
63073025609 นายพีรพันธ� ดวงใส
63073025610 นางสาวชิดชนก ศิริธรรม
63073025611 นางสาวเนตรชนก สีงาม
63073025612 นางสาวภาพิมล พรหมรักษ�
63073025613 นางสาววริศรา จ)อยเจริญ
63073025614 นางสาวสิริรัตน� ขันทยศ
63073025615 นางสาวหทัยภัทร แก)วสว�าง
63073025616 นางสาวอุษาวดี ชัยประวัติ
63073025617 นางสาวดนุนุช อธิปEตยะวงศ�
63073025618 นางสาวธัญวรัตน� สามีญ
63073025619 นายอนันต� นักเทศน�
63073025620 นางสาววรวรางค� ศรีภูธรสถิตย�
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63073025621 นางสาวอัชดา ศรีรักษา
63073025622 นายภาณุวัฒน� รัตติโชค
63073025623 นายพรชัย พิริยะสันติ
63073025624 นายธนโชติ เสน�ห�พูด
63073025625 นางสาวปรียาภรณ� เจียรพีพันธ�
63073025626 นางสาวสิริภา เขมานุวงศ�
63073025627 นางสาวกรรณทิมา ปEญญาวรพงศ�
63073025628 นางสาววารุณี สมโศก
63073025629 นายธีรฉัตร สุขสําราญ
63073025630 นางสาวหนึ่งฤทัย พลปCอง
63073025631 นายเตชพัฒน� นุ)ยปรี
63073025632 นางสาวกานต�มณี สุขมะดัน
63073025633 นายสุพัฒน� บัวสิม
63073025634 นางสาวธัญลักษณ� ทองชูศรี
63073025635 นางสาวสุพิชญา สุริยะธํารงกุล
63073025636 นางสาวพนิตสุภา กะวันทา
63073025637 นางสาวณัฐณิกาญจน� กัญหา
63073025638 นางสาวณปภัช ชมพักตร�
63073025639 นางสาวปริยาภัทร เขียวพุ�มพวง
63073025640 นางวรรณิศา ฤกษ�มงคลศิลปP
63073025641 นายศุภชัย วัฒนากังชัย
63073025642 นางสาวณัฐติญาภรณ� เพ็งภูงา
63073025643 นางสาวนวรัตน� สุวรรณโยธี
63073025644 นางสาวภัทรวรรณ ณุวงษ�ศรี
63073025645 นางสาวรัตนภรณ� อักษรศรี
63073025646 นางสาวณัฐกฤตา คงศรี
63073025647 นางสาวปGยะนุช คําศรีระภาพ
63073025648 นายสุวัตร กระจุยกระจาย
63073025649 นายพรพิทักษ� แสงพระจันทร�
63073025650 นางสาวจันจิรา ฉายาชวลิต

หน)า 855 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073025651 นายชญานิน หุ�นนอก
63073025652 นางสาวสโรชา ปานเนาว�
63073025653 นางสาววรรณเพ็ญ วรรณโสภา
63073025654 นางสาวอาทิติยา หาลากรณ�
63073025655 นางสาววรัญญา วรชุตินธร
63073025656 นางสาวสาริศา ฉิมทัด
63073025657 นางสาวจิราภรณ� เปรมภู�
63073025658 นางสาวปะราลี หอมจําปา
63073025659 นางสาวดวงสมร ธํารงคุณากร
63073025660 นางสาวจุฬารัตน� โยธี
63073025661 นางสาวศิริพร มากเหลือ
63073025662 นางสาวกฤษณา สุพรรณวงค�
63073025663 นายชนันนิพัฒน� มีทรัพย�
63073025664 นางสาวกรรณิการ� สมทรัพย�
63073025665 นางสาวพิมพ�ผกา คําขาว
63073025666 นางสาวเบญจรัตน� มา
63073025667 นางสาวดวงสุดา สินธุรักษ�
63073025668 นางสาวเบญจมาภรณ� คําปEญโญ
63073025669 นายชัยณรงค� รัตนสร)อย
63073025670 นางสาวรัตนา ทัพมาก
63073025671 นางสาวอุไร เขียวเปBOยว
63073025672 นายสุรศักด์ิ มากซุง
63073025673 นางสาวชูลีวรรณ อินทปEญโญ
63073025674 นายกิติภูมิ บุญญานุวัตร
63073025675 นางสาวปภัชญา ศรีชาติ
63073025676 นายทศพร บุญพัดส�ง
63073025677 นางสาวสิริรัตน� ไชยสีมา
63073025678 นายพงศกร คงสง
63073025679 นายธีรพงษ� รีวงษา
63073025680 นายนวนคร เกิดศิริ
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63073025681 นางสาวสุดาทิพย� มังลา
63073025682 นางสาวสิริวิภา ชิณพันธ�
63073025683 นางสาวรุ�งศิริ แซ�เจ็ง
63073025684 นางสาวพิมลพรรณ ราชวงษ�
63073025685 นางสาวชิดชนก ฤาชัย
63073025686 นางสาวพนินทรา โชคโสด
63073025687 นางสาวสโรชา แซ�หลิม
63073025688 นางสาวสไบแพร ไชยวงค�คต
63073025689 นางสาวกฤษณา แกล)วกล)า
63073025690 นายวุฒิชัย พัฒนชาญสกุลชัย
63073025691 นางสาวพรรณงาม รอดเสียงล้ํา
63073025692 นางสาวมาลินี ศิริโภค
63073025693 นางสาวสราวรรณ� ปEญญาพร
63073025694 นางสาวกาญจนา วงศ�ชมภู
63073025695 นางสาววิภาวรรณ ทองคํา
63073025696 นางสาวเนตรกมล เหมือนสุทธิวงค�
63073025697 นายธีมภณ กิจวาที
63073025698 นางสาวนัฐยา นิลฉวี
63073025699 นายกิตติศักด์ิ พรหมพารักษ�
63073025700 นางสาวพฤษภาพร พันธมาศ
63073025701 นายอนุมัติ เถาวันวงค�
63073025702 นางสาวจณิสตา เวชการ
63073025703 ว�าที่ร)อยตรีธนายุส สวัสดี
63073025704 นางสาวปรียานุช แก)วก�อง
63073025705 นายนที กองจินดา
63073025706 นายเรืองฤทธ์ิ สอนโพธ์ิ
63073025707 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็ชรอินทร�
63073025708 นายคมน�ชิษณุ พุทธประเสริฐ
63073025709 นางสาวกาญจนาพร กาญจนสรรพกิจ
63073025710 นางสาวเบญจวรรณ สุขสีดา
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63073025711 นางสาวสุภัทรา พันแพง
63073025712 นางสาวศุภนิดา แสนวงศ�วัน
63073025713 นางสาวรัตติกาล หน�วงกระโทก
63073025714 นางสาววนิดา กุสุมาลย�
63073025715 นายพีรวุฒิ ภู�ท)วม
63073025716 นางสาวจารุวรรณ จันทร�เพชร
63073025717 นางสาวจิราพร ศิลปศร
63073025718 นางสาวปGยาภรณ� กังหัน
63073025719 นางสาวพัชนี เนื่องโนราช
63073025720 นางรัชฎาภรณ� ชาวดร
63073025721 นางสาวจุฑารัตน� กิตติบัณฑิต
63073025722 นางสาวฝนแก)ว ศิริมายา
63073025723 นางสาวศิวนาถ ราชยศ
63073025724 นางสาวจุฑารัตน� สมบูรณ�ธรรม
63073025725 นางสาวสุธาสินี ปEญญาศรี
63073025726 นายณัฐสิทธ์ิ เจนวิจารณ�
63073025727 นางสาวอังคณา อาจหาญ
63073025728 นางสาวธิติมา นนทเลิศ
63073025729 นางสาวจุรีรัตน� สุขสําราญ
63073025730 นางปGยมน นนทแก)ว
63073025731 นางสาวปEทมา จ่ันจีน
63073025732 นางสาวกตติกา ธนัชปณชัย
63073025733 นางสาวอิศราภรณ� กองรส
63073025734 นายอาทิตย� วงษ�บุญเพ็ง
63073025735 นายเมธาสิทธ์ิ สัตรัตน�
63073025736 นางสาวจุฑามาศ จันทะคูณ
63073025737 นางสาวกมลวรรณ ฉัยยากูล
63073025738 นางสาวจนัสวรรณ วิลาวรรณ�
63073025739 นางสาวบุษกร แสนองอาจ
63073025740 นางสาวภัทรวดี ยามานนท�
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63073025741 นางสาวอัจจิมา จิตต�อารี
63073025742 นางสวรรยา คงถอด
63073025743 นางสาวสมสมร ทัฬหะ
63073025744 นางสาวอภิญญา เอี่ยมเงิน
63073025745 นางสาวณัฐินี กลางประพันธ�
63073025746 นางสุทธิกานต� แปCนบูชา
63073025747 นางสาวพิมพ�อร คุณยัง
63073025748 นางสาวกิตต์ิลภัส เผ�าสูง
63073025749 นางสาวทิพย�สุดา จันทนุช
63073025750 นายณัฐชัย ศรีสุโข
63073025751 นายพีรวัส นครพัฒน�
63073025752 นางสาวชุติมา วันทะยา
63073025753 นางสาวกมลรัตน� อุ�นวงค�
63073025754 นายจรูญ แซ�เอี้ยว
63073025755 นายเขตโสภณ กีระสี
63073025756 นางสาวศิริญญา ไตรพรม
63073025757 นางสาวปGยะธิดา ชื่นตา
63073025758 นางสาวเพชรดา กลั่นใจ
63073025759 นางสาวขวัญชนก แพงพันตอง
63073025760 นางสาวชนนิกานต� แก)วจันทร�
63073025761 นางสาวรัตยา ทองลอย
63073025762 นางสาวปGOนอนงค� หงษ�ทอง
63073025763 นายพิชญ� บํารุงบุญ
63073025764 นางสาวกาญจนา เสนาดี
63073025765 นางสาวกัฏญาภรณ� พุ�มเกษม
63073025766 นางสาวปEญจพร พานิชอัตรา
63073025767 นางสาวจุฑามาส แสงชมภู
63073025768 นางสาวกนกรัตน� บุญโกย
63073025769 นางสาวชนันภรณ� สิงห�ศิริ
63073025770 นายวรินทร คูบูรณ�
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63073025771 นายปริวัตร สามารถ
63073025772 นางสาวศิรินทร�นา บุญอ�อน
63073025773 นางสาวณกนกนันท� เก)าลิ้ม
63073025774 นายสุเมธ ผลาหาญ
63073025775 นางสาวลัดดาวัลย� ยาศรี
63073025776 นางสาวสุรีรัตน� กิลี
63073025777 นางสาวสุกัญญา จําลองเพ็ง
63073025778 นายพงศธร คําจันทร�
63073025779 นางสาวปนัสยา หอมหวล
63073025780 นางสาวกาญจนา ทองดํา
63073025781 นางสาวชมพูวันทน� คาระวะ
63073025782 นายภัทรพล พชรวงศ�สกุล
63073025783 นางสาวอาภัสรา จันโท
63073025784 นายธนิชช� บุญสุวรรณ�
63073025785 นางสาวณัฐนี ก่ึงวงษ�
63073025786 นางสาวสุรัญชนา ไชยประทุม
63073025787 นายรัตนชัย บุญศรี
63073025788 นางสาวศิริภัสสร หลวงเกตุ
63073025789 นายเกียรติพงศ� พลประถม
63073025790 นายพัฒนพงศ� เพ็งพินิจ
63073025791 นางสาวนิธิมา ฟองจามร
63073025792 นางสาวจารีรัตน� รสดี
63073025793 นางสาววันวิสาข� สมุทรชีวะ
63073025794 นายชัชชัย เจริญกัลปP
63073025795 นางสาวอตินุช เถาเกลือ
63073025796 นางสาววิภาพรรณ พิมพ�บรรเจิด
63073025797 นางสาวชนิญา อินทรประเสริฐ
63073025798 นางสาวนฤมล จันทร�พร
63073025799 นางสาววริสรา ศรีสาคร
63073025800 นางสาวจีรานัตร สิทธิเลิศ
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63073025801 นางสาวลําดวน สาระกุล
63073025802 นางสาวสรินนา อินทรักษ�
63073025803 นายวรเชษฐ� มหาวัน
63073025804 นางสาวยุพารัตน� บุญสังข�
63073025805 นางสาววงเดือน เคหัง
63073025806 นางสาวกชพร เกตโล
63073025807 นายภูสิทธิ คําเที่ยง
63073025808 นางสาวธนัญญา พระแก)ว
63073025809 นางสาวอาทิตยา บัวเจริญ
63073025810 นายจักรพันธ� ใจสี
63073025811 นางสาวภัชชา พุ�มศิริ
63073025812 นางสาวอัญชลีรัตน� จันทรานนท�
63073025813 นางสาวอารีนี สะมูเดง
63073025814 นางสาวสุพรรณี เปCงชัยโม
63073025815 นางสาวสุทธนุช อินศิริ
63073025816 นายธวัชชัย ฟองต๊ิบ
63073025817 นางสาวชไมพร ศรีพรหมทัต
63073025818 นายวัชระ หอยสังข�
63073025819 นางสาวสุทธิชา สุริวงค�
63073025820 นายพลวัต บังทอง
63073025821 นางสาวอริตตา รอดน)อย
63073025822 นางสาวณัฐชา แสงใส
63073025823 นางสาววิลาวัลย� ไชยสาร
63073025824 นายสหนันท� สกุลสิริวิทย�
63073025825 นายวิทยา เอียนรัมย�
63073025826 นายอธิกานต� ทองเชื้อ
63073025827 นางสาววรางคณา ไกรยา
63073025828 นางสาวจิราภรณ� หันตุลา
63073025829 นางสาวพรณกษิมน แทนพลกรัง
63073025830 นายสมชาย อ�อนมี
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63073025831 นางสุมาลี มหานาม
63073025832 นางสาวกัญญารัตน� รัตนะสิน
63073025833 นายอธิวัฒน� บุญเมือง
63073025834 นางสาวพรพนา มะลิวัลย�
63073025835 นางสาวจิราพร ดรุณ
63073025836 นายถาวร พุฒหอม
63073025837 นายปGติพงษ� สาลี่
63073025838 นายวันเฉลิม แดงทําดี
63073025839 นางสาวศรีจันทร� ประกิตกิตติกุล
63073025840 นางสาวจันทิวา กํ่าจัตุรัส
63073025841 นางสาววนัดดา อติโรจนกิจเจริญ
63073025842 นายยงยุทธ รูปแก)ว
63073025843 นางสาวปGยาภรณ� บูราณศีร
63073025844 นางสาวสุพรรณิการ� แก)วจันทร�เงิน
63073025845 นางสาววรภรณ� ศุภประเสริฐ
63073025846 นางสาวสุพรรณี กองไชยสงค�
63073025847 นางสาวยัสมีน มณีวงษ�
63073025848 นางสาวเนตรนภา พิมพ�หอม
63073025849 นางสาวเสาวลักษ� เกิดเจริญ
63073025850 ส.อ.อุเทน ขวัญพันธุ�งาม
63073025851 นางสาวปEณณิกา กลิ่นเกษร
63073025852 นายวัฒนา หีบเงิน
63073025853 นางสาวศิริพร ไพโรจน�
63073025854 นางสาวกนกพชร ตัณฑะพานิชกุล
63073025855 นางสาววิชชุดาพร นาโล
63073025856 นางสาวศศิประภา ตรีมิตร
63073025857 นางสาวชุติมา กุลสําโรง
63073025858 นางสาวลักษณวีร� สืบสิงห�
63073025859 นางสาวเสาวณีย� มโนน)อม
63073025860 นางสาวอาทิตยา ขานถม
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63073025861 นางสาวทิพย�ไปรยา ภรปGยมณฑ�
63073025862 นายอธิวัฒน� เลี้ยงรักษา
63073025863 นางสาวพิชชา เทพวงศ�ษา
63073025864 นางสาวจินตนา คําขะ
63073025865 นางสาวธิดารัตน� ทองรัตนา
63073025866 นางสาวจันทร�แก)ว แสงสุรินทร�
63073025867 นางสาววีนัส เทศถมยา
63073025868 นางสาวปรารถนา เดชสุข
63073025869 นางสาวพิชญดา ขันงาม
63073025870 นางสาวทิศวรรณ มณีวงษ�
63073025871 นายวีรชาติ สิริอนันตระกูล
63073025872 นางสาวสุดาวรรณ สมประสงค�
63073025873 นางสาวพรพิน ถ่ินนคร
63073025874 นางสาวพนัชกร รัตนพันธ�
63073025875 นางสาวจันวิกา แคนลาด
63073025876 นายเพชร อารยะรุ�งเจริญกิจ
63073025877 นายณัฐดนัย ไชยเลิศ
63073025878 นายสมศักด์ิ จักวาโชติ
63073025879 นางสาวสุธาทิพย� รัตนภู�เพ็ชร
63073025880 นางสาวปGยพรรณ พวงภู�
63073025881 นางสาวณัฐพร วรรณทวีสุข
63073025882 นายประดิษฐ� มารื่น
63073025883 นายสิรวิชญ� สุปราการ
63073025884 นางกมลลักษณ� กุลพลาวัสถ�
63073025885 นางสาวปริญญา เถาทอง
63073025886 นางสาวนัฐจิรา ชลาลัย
63073025887 นางสาวนาถชฎา บุญโพธ์ิกอง
63073025888 นายกุลพัทธ� แพงสา
63073025889 นางสาวนัญฐพร สมบัติวงศ�
63073025890 นายวรพล สุขสว�าง
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63073025891 นางสาวชฎาธร ส�งศรี
63073025892 นางสาวอาภาภรณ� เที่ยงตรง
63073025893 นางสาวนภาพร พันธุพาน
63073025894 นายธนวัฒน� โกนตะสิงห�
63073025895 นางสาวฑิฆัมพร โตอ�อน
63073025896 นางสาวพรพิมล ธีร�ธวัชธนกร
63073025897 นางสาวศิริพร ธิอามาตย�
63073025898 นางสาวมินตรา ไชยชมภู
63073025899 นายกสานต์ิ ม่ันจิตร
63073025900 นางสาวธิติสุดา ไชยณรงค�
63073025901 นางสาวกุสุมา ไตรยสุทธ์ิ
63073025902 นางสาวฐิตาภรณ� ไชยชาติ
63073025903 นางสาวสาวิตรี สุทธา
63073025904 นางสาวนิศา ประสารการ
63073025905 นางสาวพรรณนภา รัตนทิภากร
63073025906 นายธวัชชัย พรมแก)ว
63073025907 นางสาวชนิสรา แก)วกานก
63073025908 นางสาวฐิติมา ฤาเดช
63073025909 นางสาวจิตรลดา บุรีรัตน�
63073025910 นางสาวณัฐชยา อินธิดา
63073025911 นางสาวนฤมล พังคยาน
63073025912 ว�าที่ร)อยตรีนพรัตน� สามารถ
63073025913 นายสิทธิโชติ ด)วงสังข�
63073025914 นายวชิรวิทย� เชษฐบุรี
63073025915 นางสาวสุกัญญา อินทร�สว�าง
63073025916 นางสาวมณีรัตน� อินทร�อ�อน
63073025917 นางสาววรรษมน รัตนศรี
63073025918 นางสาวสุชาดา พวงทอง
63073025919 นางสาวชลิสา สุขศิลา
63073025920 นางสาวธัญญารัตน� เกิดสิน
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63073025921 นางสาวม�านฟCา แก)วละมุล
63073025922 นายภานุวัฒน� ศรีแก)ว
63073025923 นางสาวอริสรา สุวรรณโฆษิต
63073025924 นางสาวธนาวดี ขวัญแก)ว
63073025925 นายสุวัฒน�พงศ� สลางสิงห�
63073025926 นางสาวเสาวภา พุทธา
63073025927 นางสาวน้ําฝน สUิงหะบุตร
63073025928 นายฌายิน หนูฤทธ์ิ
63073025929 นางสาวรัตนภรณ� อ)มจันทร�หอม
63073025930 นางสาวอาภาภรณ� อึ่งน�วม
63073025931 นางสาวศิริรัตน� เทียกทอง
63073025932 ส.อ.ปGยะวัฒน� เลาเลิศ
63073025933 นางสาวอัญมณี โพธ์ิโต
63073025934 นางสาวรัตนากร ถาวรสุจริตกุล
63073025935 นางสาวกัญญ�วรา ตาคํา
63073025936 นางสาวมินทร�ตรา สุขประเสริฐ
63073025937 นางสาวสายพิณ ทะโพนชัย
63073025938 นายภามิน กระแสร�ชล
63073025939 นางสาวณัฐภรณ� พิมพาเลีย
63073025940 นางสาวยุวดี ขันตี
63073025941 นางสาวพัชราภา คงดี
63073025942 นางสาวสิทธิณี พรหมย้ิม
63073025943 นายพงศกร สืบตระกูล
63073025944 นางสาวปGยนุช ทรงพระ
63073025945 นางสาวศิวพร โคตุธา
63073025946 นางสาวพิกุล ฉายมุณี
63073025947 นางสาวดวงพร เปรมพิพัฒน�
63073025948 นางสาวอรจิรา บุญกว)าง
63073025949 นายกิตติพงษ� อิ่มสอาด
63073025950 นางสาวรัตนาภรณ� ปรือปรัง
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63073025951 นายณัฐวรรธน� ประพาศพงษ�
63073025952 นายกฤตเมธ เชื้อกลาง
63073025953 นางสาวอาทิตยา ลีลานันทวงศ�
63073025954 นางสาวชิสา มูลอามาตย�
63073025955 นางสาวนิชาภา เล็กวิญญาณ
63073025956 นายกฤตติณณ� ด�านจิตร�ตรง
63073025957 นายอาบูบากัส ฮามีต
63073025958 นางสาวพันทิพา ภูสมศรี
63073025959 นางสาวสุดารัตน� แก)วคลิ้ง
63073025960 นายวีรยุทธ ศิริโม)
63073025961 นายนัฐวุฒิ หงษ�ทองคํา
63073025962 นางสาวชุติกาญชน� สลีอ�อน
63073025963 นายเอกพันธ� คงชีพา
63073025964 นายศศกร ขันเชียง
63073025965 นางสาวเบญจมาศ ทองนาคะ
63073025966 นางสาวพิมพ�พิมล มูลแก�น
63073025967 นางสาวสิริยาภรณ� สุขประเสริฐ
63073025968 นางสาวประภัสสร ปรินแคน
63073025969 นางสาวทักษพร ปEญญาคม
63073025970 นายวรกานต� ตุ)มทอง
63073025971 นายพงศา เอี่ยมสอาด
63073025972 นางสาววรัญญา สุมะโน
63073025973 นางสาวชลิตา ใจอิน
63073025974 นางสาวกัญญาวีร� สุจวิพันธ�
63073025975 นางสาวทิพวรรณ ไทยเจริญพร
63073025976 นายคิณวัฒน� ศิริรักษ�
63073025977 นายอัศวนนท� วรรณศิลปP
63073025978 นายธีรศักด์ิ สุทธิเจริญ
63073025979 นายอดิศร สายแก)ว
63073025980 นางสาวอรุณวรรณ นกเทศ
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63073025981 นางสาววาริศา บุญประเสริฐ
63073025982 นางสาวจุไรรัตน� ลาธุลี
63073025983 นายต)นสกุล ตาบุญ
63073025984 นายสุชน ปEญโญปGติกร
63073025985 นายพาสุข อินสมบัติ
63073025986 นายรุ�งโรจน� คูณวงษ�
63073025987 นางสาววราภรณ� ธนะปEด
63073025988 นางสาวเมธิณี แวงวรรณ
63073025989 นางสาวอรณี มุกขุนทด
63073025990 นางสาวณัฐกาญจน� อุตส�าห�ดี
63073025991 นางสาวอรวรรณ ขอนรัก
63073025992 นางสาวภัคจิรา แก)วสีงาม
63073025993 นางสาวพัชรวี พุ�มทอง
63073025994 นางสาวสุภนิชา สนิทกูล
63073025995 นางสาวเมธาวี แสงขาว
63073025996 นางสาวเนตรดาว ศิริอุทัย
63073025997 นางสาวรินรดา ยุทธนากุล
63073025998 นางสาวภาวินี สิงห�โตทอง
63073025999 นางสาวธีรนุช ศรีภักดี
63073026000 นางสาวกาญจนา หงษ�ตะใน
63073026001 นางสาววิมล เพ่ิมทรัพย�
63073026002 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีชัย
63073026003 นางสาววรรณกานต� กินรี
63073026004 นายวรัญXู ธิโสภา
63073026005 นายพิชXุตม� ภัทรอาภากร
63073026006 นางสาวพิมพ�รวิภา ไชยชนินทร�
63073026007 นายจักรกฤษณ� เบ็ญจะญาติ
63073026008 นางสาววิภา สายทิพย�บัวแก)ว
63073026009 นางสาวสาวิณี นวลมณี
63073026010 นางสาวโชติกา ชัชมณีกานต�
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ระดับปริญญาตรี

63073026011 นายสุวิทย� บุญมาศ
63073026012 นายฐากร บัวบุตร
63073026013 นางสาวนิสารัตน� โหลนอก
63073026014 นายพรชัย เอี่ยมอาด
63073026015 นางสาวศุภิสรา เพ็ญพิบูลรัตนา
63073026016 นางสาวณัฐนิช สืบสันต�
63073026017 นางสาวพิริยา นิยมสมาน
63073026018 นางสาวพรพรรณ ปEกกาโล
63073026019 นายขจรยศ จันดาว
63073026020 นางสาวสุนิสา ปองแท)
63073026021 นางสาวภณิดา พวงสมบัติ
63073026022 นายเดชฤทธ์ิ คมสัน
63073026023 นางสาวกรรณิการ� เชิงกราย
63073026024 นางสาวรัตนาพร ตลอดนอก
63073026025 นายกัมพล ประจันตะเสน
63073026026 นางสาวอรวรรณ นฤภัย
63073026027 นายจิรายุ ทวีพจน�
63073026028 นางสาวสุนิษา สุขขัง
63073026029 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ชาลี
63073026030 นายสาวิน ต�างสกุล
63073026031 นายชูศักด์ิ หอมหวาน
63073026032 นางสาวสุภัคชภรณ� สอนทรง
63073026033 นางปGยธิดา จวงไธสง
63073026034 นางสาวณัฐภร พิมพ�แมน
63073026035 นางสาวปGยวรรณ อเนกเวียง
63073026036 นางสาวอภิวนา สุวรรณภูมิ
63073026037 นางสาวสุภาพร ศรณรงค�
63073026038 นางสาวธนวรรณ คําแหง
63073026039 นางสาวฉมามาศ มาชื่น
63073026040 นางสาวดวงทิพย� บุญอยู�
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ระดับปริญญาตรี

63073026041 นายอํานาจ ชนะศักด์ิ
63073026042 นายสิรวิชญ� โกกะบูรณ�
63073026043 นายวัชรพงศ� กุลโรจน�ชลาลัย
63073026044 นางสาวศศิรดา เศษผักหวาน
63073026045 นางสาวอัสยา สัญญา
63073026046 นางสาวอุทุมพร สุทนต�
63073026047 นางสาวพีรดา ศรีวงรักษ�
63073026048 นายศตวรรษ วรวงษ�
63073026049 นางสาวสิริรัตน� ถีระวงษ�
63073026050 นายภาณุพงศ� จุลเจริญ
63073026051 นางสาวเก้ือกูล กึกก)อง
63073026052 นายวัชรพล คําโท
63073026053 นายจักรกฤษณ� คัลลัย
63073026054 นางสาวพรเทียน ปEกเกตุ
63073026055 นายวิรชา อยู�สมบูรณ�
63073026056 นางสาวพรรัตน� วรรณาการ
63073026057 นายธีรศักด์ิ ถาวรธนาชัย
63073026058 นายปEญญา ฉํ่าแก)ว
63073026059 นางสาวทอฝEน ผาสีดา
63073026060 นางสาวโชติกา จักษุกรรฐ
63073026061 นายมณฑล พรรคอนันต�
63073026062 นางสาวนงลักษณ� ทวยแก)ว
63073026063 นางสาวนัฐริณี แสงระยับ
63073026064 นางสาวญาดา วิถีธรรมศักด์ิ
63073026065 นางสาวจิราพร กังกูล
63073026066 นางสาวภัทราพรรณ ขวัญสุด
63073026067 นายกิตติพันธ� บํารุงชัยกุล
63073026068 นางสาวณัฐณิชา เผือกพิพัฒน�
63073026069 นายฉัตรชัย แสนพินิจ
63073026070 นางสาวสุวรรณี สารเนตร
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63073026071 นางสาวกัญญาภัค จําปาทอง
63073026072 นางสาวน้ําฝน บุญช�วย
63073026073 นายชนกันต� ไชยวงศ�สุริย
63073026074 นางสาวจรรยมณฑน� สุพรรณ�
63073026075 นางสาวทิฆัมพร รัตนพิทักษ�
63073026076 นางสาวศิรินันท� รุ�งวัฒนากร
63073026077 นางสาวกตชกร อินทรสกุล
63073026078 นายฐิติพันธ� ธิติภมรรัตน�
63073026079 นางสาวสุชาดา จามชาติ
63073026080 นายอรุณ เต�าทอง
63073026081 นางสาวไอรดา หนูกระแสร�
63073026082 นางสาวสุรีพร ดลเจริญนนท�
63073026083 นางสาววิภาวัลย� โมรารัมย�
63073026084 นางสาวมีนา คํารอด
63073026085 นางสาวกาญจนา ขันสุภา
63073026086 นางสาวพรสวรรค� อินทร
63073026087 นายธัญจิรา สิงห�เรือง
63073026088 นางสาวณัฐพร กลิ่นอ�อน
63073026089 นางสาวชุติกาญจน� เอกจิต
63073026090 นายธนากร อ�อนวงษ�
63073026091 นางสาววิไลวรรณ สมภาร
63073026092 นางสาวนงลักษณ� ผสมทรัพย�
63073026093 นางสาวภัทรจิดาภา สุวรรณ�
63073026094 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�ไตร
63073026095 นางสาวดิศรินทร� พร)อมเพรียง
63073026096 นางสาวสิริกาญจน� สาตรจีนพงษ�
63073026097 นางสาววรกมล แสงจันทร�
63073026098 นางสาวธนาพิช รุ�งปรวัฒน�
63073026099 นางสาวไอลดา กันชะธง
63073026100 นางสาวธนัชชา พลวงศ�ษา
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63073026101 นายวศิน นามวงศ�
63073026102 นางสาวธนัชชา นูสีหา
63073026103 นางสาวนฤทัย ศรีแสงจันทร�
63073026104 นางสาวสุพารัชฏ� ปEกษี
63073026105 นายประกิจ นพศรี
63073026106 นางสาวชฎาภรณ� ประเชษฐา
63073026107 นางสาวทิพลักษณ� รุ�งวิชานิวัฒน�
63073026108 นางสาวภัณฑิรา รุจาคม
63073026109 นางสาวศรัณยา สมใจ
63073026110 นางสาวธนัญญา หอมกลิ่น
63073026111 นางสาวดนัยา ศิลปชัย
63073026112 นายสุเมธ หวานคําเพราะ
63073026113 นางสาวภาณุมาศ ภูพัฒธนทรัพย�
63073026114 นายวิทยา เมืองมา
63073026115 นางสาวโชติกา ทองแสงแก)ว
63073026116 นางสาววิไลพรรณ บุญคํา
63073026117 นายจักรพันธ� ภิบาลรักษ�
63073026118 นายกฤษฎา พ�วงรักษ�
63073026119 นายปรัชญา สัตตะโส
63073026120 นางสาวพัชรินทร� เพลียโคตร
63073026121 นายกันณภัค วันชา
63073026122 นางสาวนพรัตน� คําโสมศรี
63073026123 นางสาวปาริชาติ บุญมา
63073026124 นางสาวกมลวรรณ สุภีย�
63073026125 นางสาวอุไรวรรณ ปEนตาทิพย�
63073026126 นางสาวตรีรัตน� บุญแก)ว
63073026127 นางสาวพรทิพย� แซ�เฒ�า
63073026128 ว�าที่ร.ต.หญิงสิริรัตน� สุดสงวน
63073026129 นางสาวสาวิตรี คํายัง
63073026130 นางสาวนภสร ไชยานนท�
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63073026131 นายสุธิพงษ� เนียมศรีเพชร
63073026132 นายสุรเชษฐ� เวชกามา
63073026133 นายณัชญ�ชนน ชาญบัณฑิต
63073026134 นางสาวเพชรรัตน� แว�นแก)ว
63073026135 นางสาวเรณุภา มากศิริ
63073026136 นายคณาธิป พิลาปุรณะ
63073026137 นางสาวณัฐกานต� โลหิตะ
63073026138 นางสาววิลาวรรณ พิมพาสูง
63073026139 นายอานนท� แสงวิจิตร
63073026140 นางสาวนุดมีซา หUีบจัน
63073026141 นางสาวสุริย�ฉาย ทรงโท
63073026142 นางสาวพนิดา คําคง
63073026143 นางสาวณัฐวดี ชนะใจพรหม
63073026144 นางสาวอรณิชา ดวงอุปะ
63073026145 นายฐาปนิก ศรีชนะ
63073026146 นายกฤษฎา บุญมายวง
63073026147 นางสาวออรดา ไหมน้ําคํา
63073026148 นางสาวศรัณยา จันรอด
63073026149 นายอภิเดช บุตรโคตร
63073026150 นายกิตติพงษ� เพ็งมา
63073026151 นายรุจิกร ชุติมาแสงตระกูล
63073026152 นายอาสาฬ ริมคีรี
63073026153 นางสาวสุดารัตน� แสงโชติ
63073026154 นางสาวอนัญพร ศรีธิ
63073026155 นางสาวศศิสุมณ ยังชุ�มชื่น
63073026156 ส.ต.ท.สมประสงค� โคตรมงคล
63073026157 นางสาวเนตินีย� เชื้อฉลาด
63073026158 นางสาวอมรรัตน� ลิ้มประภากร
63073026159 นายวัชระ ชัยเลิศ
63073026160 นางสาวญาณิศา เนื่องจํานงค�
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026161 นางสาวมุกดา แสงพินิจ
63073026162 นายภาดา กองมะณี
63073026163 นายสุรศักด์ิ สมเพชร
63073026164 นายกิตติธัช ทองแย)ม
63073026165 นางสุพัตรา ตRกควรเฮง
63073026166 นายรณชัย บรรจง
63073026167 นางสาวตรีรัตน� พุ�มขจร
63073026168 นางสาวศรวณีย� สรสวัสด์ิ
63073026169 นางสาวเมรัตน�ดา สีดํา
63073026170 นายสิทธิพัฒน� นาขยัน
63073026171 นางสาวภัควิภา วิชัยกูล
63073026172 นางสาวกุลธิดา ตระกูลพิทักษ�กิจ
63073026173 นางสาววรรณิศา ตาลทองเทียน
63073026174 นางสาวอาภาภรณ� ศรีชลายนต�
63073026175 นางสาวกุศาวดี ทองแถม
63073026176 นายวินิจ วรวงค�
63073026177 นางสาวณัฐกานต� บุญสูตร
63073026178 นางสาวจิราภรณ� ขัตติยะ
63073026179 นางสาวสุพิมฐกานต� พาเทพ
63073026180 นางสาวณัฎฐณิชา พรมจันทร�
63073026181 นางสาวศิริวรรณ โชติพินิจ
63073026182 นายณัฐนพ พลแสน
63073026183 นางสาววันเพ็ญ จันดีแก)ว
63073026184 นางสาวฝนหลวง สุขโข
63073026185 นางสาวสินีนาถ โพธ์ิจิตร
63073026186 นางพรรณิภา คําดี
63073026187 นางสาวกรชวัล เลื่อนเชย
63073026188 นางสาวน้ําผึ้ง ทวีโชคสิริกุล
63073026189 นางสาวกรรณิการ� ชุ�มนาค
63073026190 นายสุรศักด์ิ แก)วแดง
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ระดับปริญญาตรี

63073026191 นางสาวภาวนา ซุยสกุล
63073026192 นายวุฒิไกร ถานะวุฒิพงค�
63073026193 นางกนกพร กวางทอง
63073026194 นางสาวณัฐสุดา บุญเลิศ
63073026195 นางสาวรัศมี เจริญศิริ
63073026196 นายสรยุทธ บ)านใหม�
63073026197 นางสาววินทภัสร� ผาเหลา
63073026198 นางสาวศิริลักษณ� กระแสโสม
63073026199 นางสาวทิพาวรรณ อยู�บุรี
63073026200 นางสาวกุสาวดี ขาวสอาด
63073026201 นางสาวสร)อยสุดา แต)มวงค�
63073026202 นายฐิติวัฒน� กeาแก�น
63073026203 นางสาวพัชรี ภุมรินทร�
63073026204 นางสาวฐิติรัตน� เอี่ยมสะอาด
63073026205 นางสาวศศิวรรณ ล้ําเลิศ
63073026206 นายชาตรี ชุนดี
63073026207 นางสาวชนัฐพร ยางธิสาร
63073026208 นางสาวภัทราพร ทองดี
63073026209 นางสาวกนกวรรณ ทีน้ําคํา
63073026210 นายณิธิณัณท� มนทมาส
63073026211 นางสาวศิรินาท คําพิพากษ�
63073026212 นายเกรียงไกร ปางค�า
63073026213 นางสาวนุชรา บุพศิริ
63073026214 นายกฤษฎา ไกรแก)ว
63073026215 นางสาวอรอุมา พุทไทสงฆ�
63073026216 นายวิสิษฐ� โสภณอดิศัย
63073026217 ว�าที่ร)อยตรีหญิงสุรีย�มาศ อ)ายเตรียม
63073026218 นางสาวธณาพร ใจไทย
63073026219 นางสาวสุทธินาถ ยอดไม)งาม
63073026220 นางสาวชุติมา พรหมเมฆ
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ระดับปริญญาตรี

63073026221 นางสาวอรอนงค� ศิวะประภา
63073026222 นางสาวธิดารัตน� แสนทอง
63073026223 นางสาวจิรภัทร แสงสุวรรณ
63073026224 นายพงศ�พันธ� แก)วกลั่น
63073026225 ส.ต.ต.สกุลวงค� พรหมพรรณ
63073026226 นายธนกร โวหาร
63073026227 นายกิตติวัฒน� แว�นแก)ว
63073026228 นางสาวนิชานาถ บุตรภักดี
63073026229 นางสาวอัญชลี พรมศรี
63073026230 นางสาวศุทธินี พรมสังข�
63073026231 นางสาวณัฐยา ผลจันทร�
63073026232 นางสาวรุ�งทิพย� แสงวงค�
63073026233 นายยงยุทธ ผดุงโชค
63073026234 นางสาวจารุวรรณ สุทธา
63073026235 นางสาวสุภาวดี บุญส�ง
63073026236 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนจันทร�
63073026237 นางสาวทวีพร ต�อโชติ
63073026238 นายปกรณ� มณีโชติ
63073026239 นายรัตนชัย บัวทอง
63073026240 นางสาวปุณลวีร� ทองทวี
63073026241 นางสาวเบญจมาส วินิจฉัย
63073026242 นางสาวนาถรพี น)อยพิทักษ�
63073026243 นายธราเทพ รัตนรัตน�
63073026244 นางสาววรรณิศา กิตติยายาม
63073026245 นางสาวณิชารีย� ฉันทพจน�
63073026246 นายวัชรพงษ� สมจิตต�
63073026247 นางสาวอรภัทร ละม�อม
63073026248 นางสาวกนกรัตน� หฤทัยธรรม
63073026249 นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง
63073026250 นายอธิคม หงษ�เหมือน
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ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026251 นายณัฐพล วานิชชา
63073026252 นายภริต สมานเมือง
63073026253 นางสาวอังสุมา คําทอง
63073026254 นายกิตติชัย โพธ์ินาเเค
63073026255 นางสาวธาราทิพย� มูลศาสตร�
63073026256 นายณัฐชนนท� รัชชปกรณ�
63073026257 นายธีรวุฒิ โพธ์ิทองติยานนท�
63073026258 นางสาวทักษพร บัวตูม
63073026259 นางสาววินัด บุญวงศ�
63073026260 นายฐิติกร ไฝSแจ)คํามูล
63073026261 นางสาวณัฐวรรณ แพงมา
63073026262 นางสาวศาณุมาศ ทองนวน
63073026263 นางสาวสุวรรณี ภิรมย�พลัด
63073026264 นางสาวกรรณิการ� มะลิลม
63073026265 นางสาวสุวรรณี แสงสีห�
63073026266 นายวิทยา ทองบาน
63073026267 นางสาวกนกวรรณ หนองเสนา
63073026268 นายศรายุทธ เข็มเงิน
63073026269 นายวินิจ สลางสิงห�
63073026270 นางสาวพนิดา อุราแก)ว
63073026271 นางสาวสุภาวดี แช�มชื่น
63073026272 นางสาวศรัญญา ลาโกตร
63073026273 นายกรกต จอมสถาน
63073026274 นางสาวหริณโรจน� ทวยไธสง
63073026275 นางสาวญาณิดา ฤทธิรุตม�
63073026276 นางสาวสุจิตรา ตะเพียนทอง
63073026277 นางสาวกุลวดี ลพเมฆ
63073026278 นางสาวเบญจพร ทองภูธรณ�
63073026279 นางสาวสุกัญญา เพ็งพา
63073026280 นางสาวอัณณ�ภวิกา รอดภัย
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ระดับปริญญาตรี

63073026281 นายพลรัช สนองบุญ
63073026282 นายรณกฤต วราเศรษฐกุล
63073026283 นางสาวแพรวนภา สืบวัฒนศิลปP
63073026284 นางสาวทัศวรรณ คงศรี
63073026285 นางสาวฐิติพร สุภา
63073026286 นางสาวศิวพร พัฒนวสันต�พร
63073026287 นางสาวปุณณดา ทีอุทิศ
63073026288 นางสาวอุไร หาทวี
63073026289 นายวัชรพงษ� แซ�อึ๋ง
63073026290 นางสาวฉัตรฑริกา บุญนํา
63073026291 นางสาวขวัญนภา เพ็งคุ�ย
63073026292 นายธีรสิทธ์ิ อุดมวิชัยวัฒน�
63073026293 นางสาวนิศารัตน� จันตาใหม�
63073026294 นางสาวเบญจภรณ� สุขประเสริฐ
63073026295 นางสาวสิริรักษ� แสนกล)า
63073026296 นางสาววรินทร อิงชัยภูมิ
63073026297 นายกิตติภพ พรมเจือ
63073026298 นายสุขสวัสด์ิ นวลจันทร�
63073026299 นางสาวณัฐวดี สมณวัฒนา
63073026300 นางสาวจุภฑามาส พวงทอง
63073026301 นางสาวเมธิณี สังข�เงิน
63073026302 นางสาวนิตยา สายเพีย
63073026303 นางสาวฐิติพร นุดสมบัติ
63073026304 นางสาวจิสราพร จันทร�จริต
63073026305 นางสาวอฐิติมา วิมลรัตน�
63073026306 นายวิทยา พิมเครือ
63073026307 นางสาวปติมา ประสพศิลปP
63073026308 นางสาวพนิดา พุกอูด
63073026309 นางสาวหทัยชนก วังวร
63073026310 นางสาวฺUปรางชนก ทองเปCา
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ระดับปริญญาตรี

63073026311 นายวีระชัย พอใจ
63073026312 นางสาวพสชนัลค� ณ ระนอง
63073026313 นางสาวชนาพร จ่ันเปBOยม
63073026314 นางสาวณาตยาณี ตริยาวนิช
63073026315 นางสาวสุกัญญา จิตร�ชนะ
63073026316 นางสาวพาณิภัค กระโห)ทอง
63073026317 นางสาวปGยะนุช หรุ�นงาม
63073026318 นางดาวรุ�ง งามแสงแข
63073026319 นางสาวนันทนา เดือนเพ็ง
63073026320 นางสาวศิลายุ เจริญชล
63073026321 นางสาวยุภาพร ลีแก)ว
63073026322 นายชุติพงศ� จตุนาม
63073026323 นายสิทธิชัย หลีกพาล
63073026324 นางสาวเจนมิล�า ใบเย็มหมะ
63073026325 นางสาวมัลลิตา ดวงโสภา
63073026326 นางสาวญาณิศา ทิมประเทือง
63073026327 นางสาวอรไพลิน ถนอมกล�อม
63073026328 นางสาวปริยาภรณ� เพชระบูรณิน
63073026329 นางสาวประภาภรณ� นาโควงค�
63073026330 นายสุริยา ศรีมงคล
63073026331 นายอนุพงษ� จันตาคํา
63073026332 นางสาวฐิติมา ราชเจริญ
63073026333 นางสาวอัยลดา ขันเรือน
63073026334 นายปวีร� เจียมกุล
63073026335 นายธนกฤต ยุบลภาศ
63073026336 นางจาริวัฒน� สลับเพชร
63073026337 นางสาวกรกนก รู)สรรพกิจ
63073026338 นางสาวจิตลดา ขีนสันเทียะ
63073026339 นายเกรียงไกร แก)วมูลมุข
63073026340 นางสาวแก)วตา ศรีเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

63073026341 นางสาววรรณรวี วงษ�ศรีแก)ว
63073026342 นายอภิสิทธ์ิ วุฒิพันธ�
63073026343 นายมนตรี เมืองสนาม
63073026344 นายสุรชัย กายสูงเนิน
63073026345 นางสาวชัญนภัค นวนิชกรณ�
63073026346 นายณัฐวุฒิ สอนชา
63073026347 นางสาวจรรยาพร ทองเต็ม
63073026348 นางสาวเกษกมล ทนุพงษ�
63073026349 นางสาวสุพัตรา ชุ�มแจ�ม
63073026350 นางสาวณภชนก นิธิธนสมบัติ
63073026351 นางสาวบุหลัน จันทร�สุข
63073026352 นายณัฐวุฒิ เวชสถล
63073026353 นายธนิก มิลินทสูต
63073026354 นางสาวชัญญา บังพิมาย
63073026355 นายณัฐพล เวียนประโคน
63073026356 นางสาวสาลินี รัตนวิจิตร
63073026357 นางสาววิรตี ภังคานนท�
63073026358 นางสาวกัลยกร ธรรมโชติ
63073026359 นางสาวนาถลดา ม�วงทอง
63073026360 นางสาวศุภกานต� ฉายเพชร
63073026361 นางสาวจันทนิภา สุขสงวน
63073026362 นายภัทรพงษ� เทพพิทักษ�
63073026363 นางสาววัชรินทร� คําภูษา
63073026364 นางสาวชนกนาฏ วันดี
63073026365 นางสาวเนตรนภา ลําลอง
63073026366 นางสาวกสิณา วิจิตรสมบัติ
63073026367 นางสาวลภัสรดา เหล็กเพ็ชร
63073026368 นายทศพล ไชยวรรณ
63073026369 นางสาวกมลรัตน� ลิ้มประเสริฐ
63073026370 นางสาวอารีญา จันทะกล

หน)า 879 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026371 นางสาวมาลัยรัตน� ชูเชิด
63073026372 นางสาวธัญญาภรณ� กาญจนประกิจ
63073026373 นางสาวรัชนีกร คําแก)ว
63073026374 นางสาวกฤติมา มงคลวิทย�
63073026375 นายนฤดล ประสมสาสตร�
63073026376 นางสาวสุดารัตน� สถิตย�ไชยนนท�
63073026377 นายสุธิพงศ� สุระเสียง
63073026378 นายเอกพงษ� เปfนสุขเหลือ
63073026379 นายก)องเกียรติ บุญนํา
63073026380 นางสาวรัตนาวดี เทียนโพธ์ิ
63073026381 นางสาวชลิตา มณีพรรณ�
63073026382 นางสาวกัญชลี กินาบุญ
63073026383 นางสาวจันทร�จิรา เลบ)านแท�น
63073026384 นางสาวศิริวรรณ ทองห�อ
63073026385 นายชัยชนก ตระกูล ดาบ ทอง 
63073026386 นางสาวพฤกษา วรนาม
63073026387 นางสาวพัชรี ศรีเนินกล)วย
63073026388 นางสาวขนิษฐา บุญไสว
63073026389 นางสาวสวนีย� สันติภราดรกุล
63073026390 นางสาวสุธาสินี โพธ์ิศรี
63073026391 นายปริญญ� สุภาพุฒ
63073026392 นางสาววรัญญา สุวรรณจิตน�
63073026393 นางสาวสุพรรณี ปEสสาพันธ�
63073026394 นายสุปรีชาธรณ� นาห�อม
63073026395 นายพชรดนัย สิทธิพิพัฒนกิจ
63073026396 นางสาวรัตติยากร เอี่ยมสะอาด
63073026397 นายปรมินทร� กระไรภูมิ
63073026398 นางสุวิชา กิจอุดม
63073026399 นางสาวรัตนาภรณ� ลาภเงินเฉลิม
63073026400 นางสาวอุไรรัตน� มาตรสันต�

หน)า 880 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026401 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ทรง
63073026402 นางสาวสุธิดา บุญประเสริฐ
63073026403 นางสาวรัศณีภรณ� ยืนยง
63073026404 นางสาวสุดารัตน� ชมวงค�
63073026405 นางสาวณัฐกฤตา ชาดีกรณ�
63073026406 นางสาวอุทัยทิพย� คชรัตน�
63073026407 นางสาวฐานิตา ชูคันหอม
63073026408 นางสาวนัสริน ชําปฏิ
63073026409 นางสาวชลัญญา ปEญญา
63073026410 นายทักษ�ดนัย ไพฑูรย�
63073026411 นางสาวสุนันทา บุญสอน
63073026412 นางสาวเบญจรัตน� สร)อยขจิตกุล
63073026413 นางสาวหัสยา บุหงารัตน�
63073026414 นางสาวปุญชรัศมี โชติมณีทรัพย�
63073026415 นางสาวณัฐธิดา กันตะเพ็ชร
63073026416 นางสาววัชราภรณ� มาชัยภูมิ
63073026417 นางสาวสุกัญญา รองหานาม
63073026418 นางสาวภาวินี ตันอึ่ง
63073026419 นายธัญวรัตม� เอกจิตร
63073026420 นางสาววรินกาญจน� ศตวรานนท�
63073026421 นางสาวสุดารัตน� ชไมบุปผา
63073026422 นางสาวพิชชาพร วัดแจ)ง
63073026423 นายณัฐวุฒิ จันทร�แขวง
63073026424 นายธีรเจตต� ผดุงตระกูล
63073026425 นางสาวสุวพัชร วอเพ็ชร
63073026426 นางพนัชกร ใจกว)าง
63073026427 นางสาวปวีณา แสงรูจี
63073026428 นางสาวมินลดา พรมนวล
63073026429 นางสาวสุพรรณี เอี่ยมสอาด
63073026430 นายศรัณย�ภัทร สีดาทอง

หน)า 881 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026431 นางสาวอนุรัชนก จันทโยธี
63073026432 นายพัฒน� ภักดีเจริญ
63073026433 นางสาวณัฐชา จ�าพิชม
63073026434 นางสาวสมจินตนา ประธาน
63073026435 นายศุภกฤต เพ็ชรฉกรรจ�
63073026436 นางสาวมัทนา เอี่ยมเอกพจน�
63073026437 นางสาวเปรมจิต ภารพันธ�
63073026438 นางสาวประลิตา จรุงพัฒนานนท�
63073026439 นางสาวสุพรรณนิการ� กําจัด
63073026440 นางสาวชนัดดา จันทระ
63073026441 นางสาวจันทรารัชต� คําวะเนตร
63073026442 นางสาวนภัสสร ยอดแก)ว
63073026443 นางสาวณัฐภรณ� แสนวงษา
63073026444 นางสาวปุญชรัศม์ิ จิตมุ�งมโนธรรม
63073026445 นางสาวนันทพร กลิ่นบุบผา
63073026446 นางสาววรเนตร สายสิน
63073026447 นายอรรถสิทธ์ิ ผิวเหลือง
63073026448 นางสาวจินตนา เค)พวง
63073026449 นางสาวปEทมากรณ� ทองเชื้อ
63073026450 นางสาวขวัญจิต ทวีเพ่ิม
63073026451 นางสาวณัฐทิกา โมขทิพย�
63073026452 นางสาววริศรา ฟEกทอง
63073026453 นายธนกฤต จันทร�รุ�งศรี
63073026454 นายภานุพรรษ� แสงเจริญ
63073026455 นายพงศ�ธร จันทรวิโรจน�
63073026456 นายอภิสิทธ์ิ กลัดกันแสง
63073026457 นางสาวนุชจรี บรรฑิตชาติ
63073026458 นางสาววรากร เพียรสุขเจริญชัย
63073026459 นางสาวชนิกา กันทะวงศ�
63073026460 นายอิทธ์ิศักด์ิ อิทธิเดชวัฒนะ

หน)า 882 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026461 นายโกเมน ดลชม
63073026462 นางสุพิชฌาย� นนท�ประเวศน�
63073026463 นางสาวกนิตา ไชยนอก
63073026464 นางสาวเพชรรัตน� หงษ�สวัสด์ิ
63073026465 นางสาวขวัญใจ ศรีน)อย
63073026466 นางสาวสุภารัตน� แสงทอง
63073026467 นางสาวกฤติมา ภิรมย�พลัด
63073026468 นางสาวจิตรลดา ปEญญาใส
63073026469 นายอานนท� สมบูรณ�
63073026470 นางสาวนามิกา โพธ์ิใส
63073026471 นางสาวกชพรรณ หม่ืนพล
63073026472 นางสาวสุวนัน นิตย�เจริญ
63073026473 นางสาวอรัชพร จันทร�กระจ�าง
63073026474 นางสาวอรทัย ธรรมวิเศษ
63073026475 นายเตชนิธ์ิ ศรีโกศล
63073026476 นางสาวพันธกานต� ลมฮือหวล
63073026477 นางสาวอาจรีย� ธนเศรษฐ�สุธี
63073026478 นางสาวณัฐพร สุขจิต
63073026479 นางสาวนีรนุช รินทรานุรักษ�
63073026480 นางสาวนภัสสร เจริญขันธ�
63073026481 นางสาวมนัสนันท� สอนดี
63073026482 นางสาวธัญพิชา พรหมวัชรสกุล
63073026483 นางสาวธาราทิพย� ขจรสัตย�
63073026484 นางสาวทักษพร ริยาพันธ�
63073026485 นายกรกฎ รัตน�วัฒนชัยกุล
63073026486 นางสาวปGยวรรณ สุรเมธากุล
63073026487 ว�าที่ร)อยตรีอาทิตย� พุทธปEญญา
63073026488 นางสาวศิริรัตน� สิทธิวงษ�
63073026489 นายิอิสสระ งามกระจ�าง
63073026490 นางมะลิวัลย� วงศ�สุรินทร�

หน)า 883 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026491 นายอมรชัย ทองดี
63073026492 นางสาวกวินทรา จรุ�มเครือ
63073026493 นางสาวณิชา เที่ยงตรง
63073026494 นางสาวณัฐธิดา นาคะอินทร�
63073026495 นายอุดมพงษ� เมืองจีน
63073026496 นางสาวนันทวัน ปBนัง
63073026497 นายสุริยา วงษาศักด์ิ
63073026498 นางสาวภัทราภรณ� ลิ่มต๋ี
63073026499 นางสาวไพลิน แช�มชื่น
63073026500 นางสาวมณีรัตน� เพชรเพ่ิมพูน
63073026501 นางสาวพจวรรณ ภิญโญ คง
63073026502 นางสาวสรวิสา เสนาธรรม
63073026503 นางสาวนฤมล สนิทผล
63073026504 นางสาวรมิดา ลอยสุวงค�
63073026505 นางสาวจันทนา ตันประยูร
63073026506 นางสาวจิรารัตน� ประสงค�สุข
63073026507 นางสาวยาวีร�า ดาหมาด
63073026508 นางสาวกาญจนาภรณ� แม�นใจ
63073026509 ว�าที่ร)อยตรีหญิงชนันพัทธ� อุ�นอารีย�
63073026510 นางสาวธันย�วรัชญ� พัฒนประเสริฐ
63073026511 นางสาวชาลินี ศิลารัตน�
63073026512 นางสาวศศินา กัณโสภา
63073026513 นางสาววิจิตรา จิโนวงษา
63073026514 นายอดิศักด์ิ มาผาบ
63073026515 นางสาวกฤษณา มีกําเหนิด
63073026516 นางสาวศิริพร งอกศิลปP
63073026517 นางสาวนภัสวรรณ โลหะพืช
63073026518 นางสาวสินาภรณ� แสนวงศ�
63073026519 นางสาวนัสรีน ศรีสะอาด
63073026520 นางสาวทิพย�สุดา พรหมโลก

หน)า 884 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

63073026521 นางสาวกฤติกา วรภัย
63073026522 นายธนชัย สมบูรณ�
63073026523 นางสาวลลิตา โฉมวัฒนา
63073026524 นางสาวศิรินภา พูลน)อย
63073026525 นางสาวศลิตา เพ็ชรเจริญ
63073026526 นายสุทธินันท� สุวรรณสังข�

จํานวน 26,526 ราย

หน)า 885 จาก 885               



เลขประจําตัวสอบ

63074000001 นายนเรศ จ�ายยัง

63074000002 นายธนิต คงวัฒนะ

63074000003 นางสาวชลันรัชย� ธีรเวโรจน�

63074000004 นางสาวนิอร ลีรัตน�

63074000005 นายชลรัฐ สาระจรัส

63074000006 นางสาวอัจฉรา เด�นเจริญโสภณ

63074000007 นายภานุพงศ� จีระธรรมเสถียร

63074000008 นางสาวปุญญาภา นาคสินธุ�

63074000009 นางสาววาสนา วิไลนุวัฒน�

63074000010 นางสาวบุณยวีร� ช�อชูหิรัญ

63074000011 นางสาวจรรยพร จารุอารยนันท�

63074000012 นางสาวนัทธมน บ�างกองกูล

63074000013 นางสาวป4ยากร ผดุงศรี

63074000014 นางวัณยรัตน� คุณาพันธ�

63074000015 นางสาวอัญชิศา มูลสัน

63074000016 นางสาวพัณณ�ชิตา สุวรรณบริรักษ�

63074000017 นางสาวอารียา ธีรชัย

63074000018 นางสาวภัคศินีย� ศิริผล

63074000019 นางสาวกัญญภัชร ช�างไม7

63074000020 นางสาววรรณฉัตร พวยพุ7ง

63074000021 นายอมรพงศ� วรรธนะภูติ

63074000022 นางสาวชิดชนก มากจันทร�

63074000023 นางสาวสุจิตรา อินนันชัย

63074000024 นายกิตต์ิธเนศ ธนัสอัธยานนท�

63074000025 นายปกรณ� บุญล7อม

63074000026 นางจรัสศัลย� วุทิเจริญโกศล

63074000027 นางสาวณัฏฐชญา ลีอาริยะวัฒนกุล

63074000028 ว�าที่ ร.ต.อิสระ การะเกตุ

63074000029 นายอุเทน แย7มบาล

63074000030 นายศิวรุตม� จุลพรหม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาโท

หน7า 1 จาก 18               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาโท

63074000031 นายเชาว� ชนะดี

63074000032 นางสาวชลธิขา อิทธินราเดช

63074000033 นายสมเจตร พันธ�เฉลิมชัย

63074000034 นายจิรกฤต จินดาสวัสด์ิ

63074000035 นายพุฒิพันธุ� วรกุล

63074000036 นายวรวุฒิ วงศ�อัมพรพินิต

63074000037 นางสาวศรัยชนน เชิดชัยสถาพร เชิดชัยสถาพร

63074000038 นางสาวอภิญญา โกปริญญา

63074000039 นายชนะ สร7อยศรี

63074000040 นางสาวศิรินทร� สังข�ทอง

63074000041 นางสาวธนัชพร ช7างน้ํา

63074000042 นางสาววัชรีพรรณ กาศคําสุข

63074000043 นางสาวสุวิมล เจริญสุข

63074000044 นางสาวกิตติมา สุระสิทธ์ิ

63074000045 นางสาวสุพัตรา กลางถ่ิน

63074000046 นายณัฐธพงษ� แสงสุวรรณธนาภา

63074000047 นางสาวปรฑิชา ทองสอาด

63074000048 นางสาวปฐมาวดี ศิลาลาย

63074000049 นางสาวปริยากร สุบันทมา

63074000050 นายมิตร สุขขาม

63074000051 นางสาวชลลดา มะโน

63074000052 นางสาวธิษิรินทร� ปCญญายุทธศักด์ิ

63074000053 นางสาวดวงกมล บูรณเพ็ง

63074000054 นางสาวฐิติพร เสถียรพันธุ�

63074000055 นายจิโรจ ไชยสาร

63074000056 นางสาววรรณวิไล ปCญญาวิชา

63074000057 นางสาวสุธนี เรืองขจิตร

63074000058 นางสุมิตรา กลมกล�อม

63074000059 นางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน�

63074000060 นายกิตต์ิธเนศ ธนัสอัธยานนท�
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63074000061 นายวศิน ไพบูลย�

63074000062 นายพนา พจนาพันธ�

63074000063 นางสาวภาฎา อุยะศิริ

63074000064 นางสาวบุษยา ลิ้มงาม

63074000065 นางสาววริษฐา เจริญสุข

63074000066 นางสาวพรนภัส ฟCกฟูม

63074000067 นายเศรษฐ�ปวีร� รินทะวงศ�

63074000068 นางสาวสุธาศินี ธนสงวนวงศ�

63074000069 นางสาวธนัญญา ฉมารัตน�

63074000070 นางศิริรัตน� เกียรติกูลานุสรณ�

63074000071 นางสาวขวัญฤทัย แตงหนู

63074000072 นายทรงพล ครุฑชูชื่น

63074000073 นายสุวรรณ พรมโม7

63074000074 นายวรมันต� อิทธิพัฒน�อมร

63074000075 นายบุญชนะ สุรกานนท�

63074000076 นางสาวศศิวิสาข� โหสุวรรณ

63074000077 นางสาวณิชกุล โพธ์ิศิริกุล

63074000078 นางสาวเสาวลักษณ� อินแพง

63074000079 นางสาวจริยา อุบลรัตน�

63074000080 นายวรชัย อัจฉราวงศ�ชัย

63074000081 นางสาวกัลยพัชร จินนาคุณ

63074000082 นายกฤตวิชญ� ป4Hมไพบูลย�

63074000083 นายอภิชา ฉาไธสง

63074000084 นางสาวป4ยะพร บุปผาชาติ

63074000085 นางสาวกันติศา กันทจันทร�

63074000086 นางสาวปรัชญาธร สิงหล

63074000087 นายจตุพร สุขศรี

63074000088 นายบุญเลิศ พิทักษ�เสถียร

63074000089 นางสาวขวัญชนก แตงชุ�ม

63074000090 นางสาวนันทนาพร วงศ�ใหญ�
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63074000091 นางสาวขวัญหทัย กิจปกรณ�สันติ

63074000092 นางสาวรชตะ สารีศรี

63074000093 นางสาวสราภรณ� ประโคทัง

63074000094 นายสกนธ� รัฐนันทมงคล

63074000095 นางสาวณัฐวี แก7วประดิษฐ�

63074000096 นางสาวปฏิมา ศรศิริ

63074000097 นางสาววิศนี จุลไทย

63074000098 ว�าที่ร7อยตรีณัฐพล ธูปหอม

63074000099 นางสาวบวรลักษณ� มาราช

63074000100 นางสาวอุบลวรรณ เกณิกานนท�

63074000101 นางสาวจุฬา พรหมแดง

63074000102 นางสาวอาทิตยา บุญชัย

63074000103 นายพศวีร� นาคประสิทธ์ิ

63074000104 นายพงษ�ปกร รัตนโสภณ

63074000105 นางสาวสรียา แซ�ลิ้ม

63074000106 นายชานนท� รัตนา

63074000107 นางสาวพิมพ�พัชร ชมเชย

63074000108 นางสาวธีรญา ศรีใส

63074000109 นายสุพจน� ธรรมนิทา

63074000110 นางสาวสิริกร โสนนิล

63074000111 นางสาวอังคณา เปLHยมพร7อม

63074000112 นางสาวชลาลัย กิจโกศล

63074000113 นางสาวกรวิภา ตันวัฒนกุล

63074000114 นายป4ยะพงษ� โสดา

63074000115 นางสาวณธษา แซ�เตียว

63074000116 นายณัฐพล สุขสําราญ

63074000117 นายเจษฎา นิลบุตร

63074000118 นางสาวนภารัตน� เนาวนัด

63074000119 นางสาวอุษณิษา แก7วคราม

63074000120 นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
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63074000121 นางสาวฐิติพร เจียมศรีชัย

63074000122 นางสาวอรพรรณ ทรงสุวรรณ

63074000123 ว�าที่ ร.ต.เทพศักด์ิ อมรวัฒนวงษ�

63074000124 นายกัณธวิพันธ� กาญจนเตมีย�

63074000125 นางสาวญาณิศา ส�องประทีป

63074000126 นางสาวเลิศลักษณ� โอฬารศิริกุล

63074000127 นางสาววิไลลักษณ� อัตชู

63074000128 นางสาวศรัญญา สุขเกษม

63074000129 นางสาวณัฐสุดา ภิรมย�มาก

63074000130 นางสาวเมธาวี พวกอินแสง

63074000131 นางสาวนฤมล ธูปบูชา

63074000132 นายศุภศิลปM ภาษี

63074000133 นายธานี ชาวคูเวียง

63074000134 นางสาวพชรพรรณ ทองคํา

63074000135 นายทยาวิชญื ธีรสุขประเสริฐ

63074000136 นายภัทร ฉายเทียมรัศ

63074000137 นายศักรินทร� ไวยกูล

63074000138 ว�าที่ ร.ต.หญิงธันยลักษณ� ปCจจัยโย

63074000139 นางสาวแสงเดือน เสาร�ม่ัน

63074000140 นายเศร�ษฐา ศิริเวช

63074000141 นางสาวณภัทร มัจฉากล่ํา

63074000142 นางสาวกัญญาณี หนูสกุล

63074000143 นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ�

63074000144 นางสาวกัลยาณี บุญหล7า

63074000145 นางสาวศุทธิรัตน� หวานสนิท

63074000146 นางสาววริฤฐา บุญทนาวงค�

63074000147 นางสาวสุภรดา สุริยะพรหม

63074000148 นายธนพล ม่ันศิลปM

63074000149 นางสาววนิดา ศรีเหนี่ยง

63074000150 นายไพศาล ริมชลา
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63074000151 นายณัฐพล เจริญนาน

63074000152 นางสาวกุลธิดา ทับทิมศรี

63074000153 นายพณภัทร เกิดสมุทร

63074000154 นางสาวอรุชา รุ�งอินทร�ปาน

63074000155 นางสาวพีรยา สันติดํารงพันธุ�

63074000156 นางสาวทิตยา งามแสง

63074000157 นายบัญชา อิสริยะอาภา

63074000158 นางสาวป4ยธิดา หฤทัยปรีดากุล

63074000159 นางสาวสุกัญญา อักษรถึง

63074000160 นางสาวธรินทร�ญา เสนางาม

63074000161 นางสาววัชราพร ธรรมโชติ

63074000162 นายศิวรุฒ ลายคราม

63074000163 นายปวริศ นักปLH

63074000164 นายสุเมธา ศรีละคร

63074000165 นายอนุสิทธ์ิ บุญมา

63074000166 นางสาวพัชรีภรณ� ก่ิงสร

63074000167 นางณัฐฌา อินทร�คง

63074000168 นางสาวมาริศา ปกครอง

63074000169 นางสาวนิตยา ยอดสาร

63074000170 นางสาวพรทิพย� อินทะโก

63074000171 นายพงศ�ธัญญ� ศรียะวงศ�

63074000172 นางสาวน7องส7ม ศรีสวัสด์ิ

63074000173 นางสาวคณิตตา บุปผาชาติ

63074000174 นางวัลยา ศรีหอม

63074000175 นางสาวรุ�งฟPา โตQะถม

63074000176 นายภานุ อินทร�งาม

63074000177 นางสาวชนิฎา ช�วยนะ

63074000178 นางสาวกมลพร สรสิทธ์ิ

63074000179 นางสาวกรรณพร สมสถาน

63074000180 นางสาวพรพรรณ แสงเมือง
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63074000181 นายเอกลักษณ� แซ�อRอง

63074000182 นางสาวอิงอร เฮงพัฒนาพงศ�

63074000183 นางสาววรฉัตร รอดเพชร

63074000184 นางสาวธนิษฐา มีสม

63074000185 นายณัฐวุฒิ มาคุ7มทัพ

63074000186 นางสาวอรญา ศรีใส

63074000187 นางสาวหัสยา จุ7ยสกุล

63074000188 นางสาวรจนา เสกกล7า

63074000189 นางสาวจันทกานต� หาญศรี

63074000190 นางสาวลลิลธร นรางกูลย�

63074000191 นางสาวสุณิสา สุภาสูรย�

63074000192 นายภูมิเลิศ เลิศภูมิปCญญา

63074000193 นางสาววริษฐา คงเขียว

63074000194 นางสาวชุติมา นรชาญ

63074000195 นางสาวกัลยา ศิริถาวรวงศ�

63074000196 นางสาวนันทยา ไชยภักดี

63074000197 นางสาวศรัญญ�ภัทร ขัดสี

63074000198 นายเสกสิทธ์ิ สุวรรณโชติ

63074000199 นายธัญญะ กิจนุเคราะห�

63074000200 นางสาวชลลดา สวนดอกไม7

63074000201 นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาด

63074000202 นางสาววณิชชา อุ�นจันทร�

63074000203 นายธรรมนูญ บุญบํารุง

63074000204 นางสาวสาวิตรี ป4ติรัตน�

63074000205 นางสาวอุ�นเรือน จวงกระโทก

63074000206 พันจ�าตรีณัชนพ เพชรสุข

63074000207 นายนพรุจ โตขํา

63074000208 นางสาวจินตภา กลิ่นสุข

63074000209 นางสาวพัชชาพลอย สุทธิชูวงศ�

63074000210 นางสาวปวินตรา จิตมาตย�
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63074000211 นางสาวณัฐวดี ฟูเจริญไพบูลย�

63074000212 นางสาวกิตติญา อิ่มเล็ก

63074000213 นางสาวจุฬารัตน� บุษบงษ�

63074000214 นางสาวกมลวรรณ ศักดินา

63074000215 นายกฤษณ�กมล ตันวิบูลย�

63074000216 นางสาวสาริณี ช7างเจริญ

63074000217 นางสาววันธนา เจตนานุกิจชัย

63074000218 นางสาวอภิรนันท� พงจิตภักด์ิ

63074000219 นายธีรวัฒน� สุวรรณกุล

63074000220 นางสาวณัฐชยา เกตุใส

63074000221 นางสาวจุฑามาศ มะไฟหวาน

63074000222 นางสาวณัฐฐาวดี จันวะโร

63074000223 นางสาวธนิดา พิณศรี

63074000224 นางสาวธีรนุช ศิริจันโท

63074000225 นางสาวพิมพ�อร อู�ดี

63074000226 นางสาวศรัณย�พร ชัยเมือง

63074000227 นางสาวธฤษิดา ไทยถาวร

63074000228 นางสาวเกศกนก ขวัญวงศ�

63074000229 นางสาวรวีวัลย� นาคแสงจันทร�

63074000230 นางสาววรากุล บุญธรรม

63074000231 นางสาวพิชญาภัค พุทธิมา

63074000232 นางสาวบัณฑิตา พิลึกดีเดช

63074000233 นายสุรศักด์ิ อนันตะโสพนธ�

63074000234 นายพศวัต วงศ�อภัย

63074000235 นายประณต วัฒนานุกิจ

63074000236 นางสาวปาลิดา รัตโนภาส

63074000237 นายณัฐพงษ� สิทธิธัญญกิจ

63074000238 นางสาววราภรณ� ศรีเหนี่ยง

63074000239 นางสาวพัชยา นารักษ�

63074000240 นางสาวธันย�ชนก พรดอน
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63074000241 นางสาวสุลาวัลย� เพชรนคร

63074000242 นางสาวภัสดาภรณ� แสงพรมมา

63074000243 นายสถิตย�พันธ� ประกอบผล

63074000244 นางสาวชุติมา ดําน7อย

63074000245 นางสาวปนัดดา อยู�คง

63074000246 นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ

63074000247 นางสาวรดา บุญทวงศ�

63074000248 ร.ต.อ.ธวัชภูมิ ชัยบุญ

63074000249 นางสาวชนัญญา วัฒนชัย

63074000250 นางสาวลภัสรดา สุขแผ�ว

63074000251 นางสาวศศิธร มงคลแท7

63074000252 นางสาวธนากาญจน� แน�นหนา

63074000253 นายธรากร สุขศรีนวล

63074000254 นางสาวก่ิง สุธาธรรม

63074000255 นางสาวอุษา สุขสวัสด์ิ

63074000256 นายยศธร ธเนศรุ�งโรจน�

63074000257 นายเนติลักษณ� สีสัตย�ซ่ือ

63074000258 นายไอศวรรย� เกิดมณี

63074000259 นายภีรศักด์ิ ต7องกมลวัฒน�

63074000260 นายอาคเนย� ประวัติยากูร

63074000261 นางสาวปรียานุช กมลพิสุทธ์ิ

63074000262 นางสาวณัฏฐ�พลิน น�วมโพธ์ิ

63074000263 ว�าที่ร7อยตรีหญิงอังคณา ทะสา

63074000264 นายรัชชานนท� ภูมิวิจิตร

63074000265 นางสาวภัคชนานันท� โคตรศรีวงษ�

63074000266 นายศรยุทธ วงศ�สัมพันธ�เวช

63074000267 นายปรัตถกร สารสุข

63074000268 นายพรสวัส จํานงค�

63074000269 นางสาวแคทลียา อุทัยเลิศ

63074000270 นางสาวณัฐวดี เปTดทอง
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63074000271 นางหิรัญญิกา เกษตรสินธุ�

63074000272 นายวัชรวิศว� อิ่มละเอียด

63074000273 นางสาวภาวินี มิลินทวิสมัย

63074000274 นางเบญจมาส เทพฤทธ์ิ

63074000275 นางสาวเกศิณี ศิวะเปล�งรัศมี

63074000276 นางขวัญใจ ริตตะนันท�

63074000277 นางสาวนัทพร วงษ�ละคร

63074000278 นางสาวศิราพร ทองอุดม

63074000279 นางสาวกนกกร เจริญสรรพกิจ

63074000280 นางสาวจุฑารัตน� ช7างเจริญ

63074000281 นางสาวศศิกร แสงพงษ�ชัย

63074000282 นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร

63074000283 นายวิชชากร ตรึกตรอง

63074000284 นายปCญธนา สุทธิประภา

63074000285 นางสาวนฤมล เสมอภาค

63074000286 นางขนิษฐา บัววงษ�

63074000287 นายมนตรี จตุรัส

63074000288 นางสาวรดามณี นพสิทธ์ิ

63074000289 นายวีรพรรณ จันทร�ขาว

63074000290 นายปรมา ปราณี

63074000291 นางสาวศลิษา เนาวโอภาส

63074000292 นายกสิน คงคาทิพย�

63074000293 นายวัชระวุฒิ แสนทวีสุข

63074000294 นางสาวอัญชลี สันติกุล

63074000295 นายธนภัทร ตันติเสเวกุล

63074000296 นางสาวขวัญฤทัย มาลัยเรือง

63074000297 นายนําพล บุตรเชื้อไทย

63074000298 นายสุพจน� สมตน

63074000299 นางสาวฝนทิพย� เพชรด�านเหนือ

63074000300 นางณฐวรรณ� ทิพยจันทร�
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63074000301 นางสาวปCทมา เมฆจันทร�

63074000302 นางสาวรมณ วิริยะประกอบ

63074000303 นางสาวฤทัยรัตน� เมืองกฤษณะ

63074000304 นางสาวพรสุดา รักษาพันธ�

63074000305 นางสาวระวิวรรณ บําเพ็ญกุล

63074000306 นางสาวณัฐพัชญ� มีศักด์ิสยาม

63074000307 นางสาวบุญญวรรณ โกยทอง

63074000308 นางสาวสุมาลี บุศย�น้ําเพ็ชร

63074000309 นางสาวปูน วิเศษศรี

63074000310 นางสาวภาวิณี ก่ิงทอง

63074000311 นางสาวสดใส มุเขวา

63074000312 นายมนัสพงษ� กองแก7ม

63074000313 นายวีรภัทร พันธุเวข

63074000314 นางสาวชลลดา วรรสิทธ์ิ

63074000315 นางสาวกมลชนก เผ�าสกุลทอง

63074000316 นายธงชัย เฟาสันเทียะ

63074000317 นายธีร�วริทธ�ฐภัทร ขันศึก

63074000318 นางสาวจุไรรัตน� ศิลวัฒนานุสานต์ิ

63074000319 นางสาววริศรา ชีพสมุทร

63074000320 นางสาวอสมา เต็มรัก

63074000321 นางสาวธัญญรัตน� เอมมะโน

63074000322 นางสาวกมลพรรณ ไทยสม

63074000323 นายปฏิญญา บุญก�อ

63074000324 นายธนวัฒน� ภูษิตธนานันท�

63074000325 นางสาวประภาพรรณ ปุกแก7ว

63074000326 นางสาวชนิภา ธรรมมาสถิตย�

63074000327 นางสาวศลิษา ย้ิมศรี

63074000328 นางสาวสุรีดา บือราเฮง

63074000329 นางสาวณลินี แสงประทุม

63074000330 นายเก้ือกูล สงวนโยทัย
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63074000331 นางสาวพิมพ�วลัญ สงวนวงศ�

63074000332 นายภคิน จันทวงศ�

63074000333 นางสาวจุฑามาศ จุลจันทรังษี

63074000334 นางสาวชนนิกานต� บุญมา

63074000335 นางสาวอรวี จ่ันเพ็ชร

63074000336 นายเอกพจน� บางวิเศษ

63074000337 นางสาวกัลยกร ลาภเดโช

63074000338 นางสาวกุมุท โพธิโสดา

63074000339 นางศิริญา ยุทธภัณฑ�

63074000340 นายรุ�งเรือง เรืองรุ�งโรจน�

63074000341 นางสาวพิชชาพร ไตรศุภโชค

63074000342 นางสาวกมลทิพย� ถนอม

63074000343 นางสาววิลาวรรณ หอยสังข�

63074000344 นางสาวธัญญารัตน� สุขเกษม

63074000345 นางสาวกัลยา ขจรวิมลกุล

63074000346 นางสาวศิวาพร หงษ�ทอง

63074000347 นางสาวจิราวรรณ กล�องแก7ว

63074000348 นายศิวณัฐ ทองม�วง

63074000349 นางสาวรัตติยา แผ�นทอง

63074000350 นางสาวนมัสการ เสง่ียมศรี

63074000351 นายโสรัจจ� นนทศักด์ิ

63074000352 นางสาวเพ็ญวิสาข� เอกกะยอ

63074000353 นางสาวศิริพร ทรัพย�โตทิม

63074000354 นางสาวปราณิสา พชรกองศรี

63074000355 นางสาวชนกชนม� อ�อนศรี

63074000356 นางสาวป4ยะฉัตร ถือคํา

63074000357 ว�าที่เรือโทสมบัติ ดวงดาว

63074000358 นางสาวอาภาภรณ� โพธ์ิลาย

63074000359 นางสาวจุติพร ตะน7อย

63074000360 นางสาวอติญา วงศ�วิทย�วิโชติ
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63074000361 นางสาวภัสร�ชนกรัชย� อยู�รอต

63074000362 นางลัดดา บุญตวง

63074000363 นางสาวรัตวิภา สุภเมธีร�

63074000364 นางสาวจิรภา สีดํา

63074000365 นางสาวนันท�นภัส รุนรักษา

63074000366 นางสาวณัฐริณีย� จิตประสงค�

63074000367 นายประพันธ�ศักด์ิ พร7อมพงศทร

63074000368 สิบตํารวจเอกวิเชียร สิมาจารย�

63074000369 นายปCณณ�ฐกิจ อัมรา

63074000370 นางสาววรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ

63074000371 นางสาวเสาวลักษณ� เส7งอั้น

63074000372 นางสาวกุลวรรณ วรกุล

63074000373 นางสาวกาญติมา สุจิตร

63074000374 นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร

63074000375 นางสาวพัชรี อาษาขันธ�

63074000376 นางสาวขนิษฐา แสนสิทธ์ิ

63074000377 นายจิตวัต อาบีดิน

63074000378 นายวีระพนธ� ย้ิมเจริญ

63074000379 นางสาวภัทธิรา ย้ิมละมัย

63074000380 นางสาววรรณวิมล ขวัญศิริมงคล

63074000381 นายวัชรพล ปCWนทอง

63074000382 นางสาวนุชนาฏ พรหมศิรินนท�

63074000383 นางวัชรินทร� รอดทุกข�มโหสถ

63074000384 นายชยุตรา แก7วเรือน

63074000385 นางสาวภัคนภัสนันท� คําภิระแปงปวินทร�

63074000386 นายธง คําเกิด

63074000387 นางสาวผลัฏฐา วิวัฒนชาติ

63074000388 นายภาณุ อินทร�ธิแสง

63074000389 นางสาวอรวิลาสินี สิทธิโชคธรรม

63074000390 นางสาวชยาภา วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ
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63074000391 นางสาวจิราภรณ� เชื้ออ�าว

63074000392 นางสาวปวีณา เพ่ิมพูล

63074000393 นางสาวสุภัทรา หลวงทะ

63074000394 นายอภิชาติ อนันต�

63074000395 นางสาวพลอย เตชถาวรกุล

63074000396 นางนนทยา จันทรมานันท�

63074000397 นางสาวเกศินี ไพศาลภูมิ

63074000398 นายณรรฐพงศ� เรืองวิวัฒนโรจน�

63074000399 นางสาวปภาวดี ภิญโญ

63074000400 นางสาวจันทกานต� วรวรรณ

63074000401 นางสาวฤทัยชนก ภู�พวง

63074000402 นางอัญชลี ยืนหยัดชัย

63074000403 นางสาวกนกวรรณ รัตนสุวรรณ

63074000404 นายธนา ชูทอง

63074000405 นางสาวชลิดา มณีรัตน�

63074000406 นางสาวจุฑามาศ ไตรศุภโชค

63074000407 นายมานิต เหลาสิทธ์ิ

63074000408 นางสาววัจนพร คําเจริญ

63074000409 นายธนิสร� จักกะพาก

63074000410 นางสาวบุญรัตน� จู�วาที

63074000411 นางสาวกิตติมา จีนจรรยา

63074000412 นางสาวณัฐนินท� ตรัยไชยรัตน�

63074000413 นายภัคจิรโชติ สมหน�อ

63074000414 นายรัฐพงษ� รัตนโคตร

63074000415 นางสาวศิรินทร� รักเมือง

63074000416 นางสาวนลินธรณ� จึงประเสริฐชัย

63074000417 นางสาวสุพัตรา ศรีชุม

63074000418 นางสาวศิริพิชชา ขยันดี

63074000419 นางสาวเจรุนันท� สวัสด์ิวาทิน

63074000420 นางสาวศรินยา ทองแจ�ม
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63074000421 นางสาวจุฑามาศ กิจม่ันเจริญกุล

63074000422 นางสาวอารยา วงค�กุลพิลาศ

63074000423 นางสาวกันต�ญาณัฐ อัษฎาวรพัฒน�

63074000424 นางสาวธัญรัศม� ธนัสอัธยานนท�

63074000425 นายเจษฎาภรณ� ชัยชนะ

63074000426 นางสาววลัยพร คงในขาว

63074000427 นางสาวสุพรรณี หญีตน7อย

63074000428 นางสาวนิภากร โสภากัน

63074000429 นางสาวเยาวเรศ ทิพย�สุวรรณ�

63074000430 นางสาววัลย�กา หวานเสนาะ

63074000431 นายเหมรัชฏ� เจียมรุจีกุล

63074000432 นางสาวนิธิกาญจน� นาคบุตร

63074000433 นายสมยศ เกษมพิณ

63074000434 นางสาวกฤติกา โกพลรัตน�

63074000435 นางสาวเพียงออ ศรีวงษา

63074000436 นายวิษณุ พานนนท�

63074000437 นางสาวธนัชพร พรหมมี

63074000438 นางสาวปติมาพร ขวัญนาค

63074000439 นายเสกสรร วรรณแก7ว

63074000440 นายภานุวัฒน� ทิมอยู�

63074000441 นางสาวหยาดเพชร โอเจริญ

63074000442 นายกฤษฎา โพธิดารา

63074000443 นางสาวอริศรา แสนตําแย

63074000444 นายวีรภัทร เลี้ยงสัจธรรม

63074000445 นางสาวภารดี รัตนประสาท

63074000446 นางกรรณิการ� สาริกุล

63074000447 นายกาญจน�พิสุทธ์ิ ชุติกุลอนันต�

63074000448 นางสาวกัญญารัตน� บาลโรย

63074000449 นางสาวรัตนาพร วงษ�คําชัย

63074000450 นายชยภัทร หัสภาค
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63074000451 ว�าที่ ร.ต.แสนทนง อภิบาลศรี ร.น.

63074000452 นางสาวณัฏฐา จันทร�นิ่ม

63074000453 นางสาวจุฑารัตน� ชื่นช�วย

63074000454 นางสาวศัสยพร แผนสุพรรณ

63074000455 นางสาวอภิญญา พงศ�อัมพรนารา

63074000456 นายวิชญะ ตQะมี

63074000457 นายธนาธิป หอสิริเรืองกุล

63074000458 นายจิรศักด์ิ ก่ิงจันทร�

63074000459 นางสาวสกุลทิพย� อินทร�พิทักษ�

63074000460 นายปCญญา อินทเจริญ

63074000461 นายชนินทร� จิตเจริญทวีโชค

63074000462 นายณัชพล อธิประยูร

63074000463 นางสาวลัณย�ปาศิญา แก�นจันทน�

63074000464 นางสาวอรณัฐ ห7วงสกุลเจริญ

63074000465 นางสาวนุชนารถ ชื่นฤดี

63074000466 นางสาวเบญจภา มีประดิษฐ�

63074000467 นางสาวสุดารัตน� อาจวิชัย

63074000468 นายสุนันท� ตาจา

63074000469 นางสาวนลินรัตน� ทับไทร

63074000470 นางสาวปทิตตา กRาวงค�

63074000471 นางสาวฐิติรัตน� ไวศยะ

63074000472 นางสาวสรยา รอดเพชร

63074000473 นางสาวดวงกมล เมืองแสน

63074000474 นายเนธิพงศ� หนองสูง

63074000475 นางสาวรจนารถ ถนอมวงษ�

63074000476 นางสาวจุฑาทิพย� ใจช�วย

63074000477 นางสาวอิสรีย� ทิพยางกูร

63074000478 นางนิรัชดา อินทเจริญ

63074000479 นางสาวภาณุมาส ทรงโฉม

63074000480 นางสาวจุฑามาศ โทอรัญ
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63074000481 นางสาวอิสราภรณ� อันสนั่น

63074000482 นายอนิรุตต์ิ ราชดาเพชร

63074000483 นางสาวนิติยา เนาวนัด

63074000484 นางสาวน้ําผึ้ง ขาวละออ

63074000485 นายสิทธิพงษ� ด�านตระกูล

63074000486 นายจิรโรจน� ตีระแพทย�

63074000487 นางสาวปายาลักษณ� สุดชารี

63074000488 นางสาวอัจฉราพรรณ โรจน�มณีบรรพต

63074000489 นางสาวชลลดา ศิริวรรณ

63074000490 นางสาวปภาวรินทร� เลิศกุลดิลก

63074000491 นางสาวศิริวรรณ ผดุงสัตย�

63074000492 นางสาวปCทวีภรณ� พรหมมา

63074000493 นางสาวชัสมา พูลสวัสด์ิ

63074000494 นายศรัณย� ศรีวิลัย

63074000495 นายวชิรศักด์ิ ติยะวิสุทธ์ิศรี

63074000496 นางสาวรังสินี เกิดพันธุ�

63074000497 นางสาวชนาภา ล7วนรัตน�

63074000498 นางสาวสุวดี หลงสมัน

63074000499 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเมือง

63074000500 นางสาวจิราภรณ� ป4ตาทะสังข�

63074000501 นางสาววิลัยวรรณ รุจิตร

63074000502 นายวีรพงษ� ชมภูนุช

63074000503 นางสาวอทิติยา ไทรย7อย

63074000504 นายจิระเดช สวัสดิภักด์ิ

63074000505 นางสาวศรัณย�รัตน� เจริญผล

63074000506 นายเจษฎา วารี

63074000507 นางสาวกิตติมา มากบํารุง

63074000508 นายปกรณ� สุขธรรมนิยม

63074000509 นางสาวสุชาวดี พันธรักษ�

63074000510 นางสาวนภาพร วัยบริสุทธ์ิ
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63074000511 นางสาวสุชาดา มุกดาสนิท

63074000512 นางสาวมนสิชา เกตุจินากูล

63074000513 นางสาวโชติกา เปล�งศรี

63074000514 นายทวีวุฒิ ชูดํา

63074000515 นางสาวสุกัญญา จันใด

63074000516 นางสาวเพ็ญนภา กุลจารุอมร

63074000517 นางสาวนิศารัตน� ธิกุล วงษ� 

63074000518 นางสาวภาณุกานต� กลีบจินดา

63074000519 นางสาวศิริรัตน� เก้ียมรอด

63074000520 นางสาวชลนิภา หวังสุดดี

63074000521 นางสาวขวัญนภา ธนะวัฒน�

63074000522 นางสาวธิดา รักษา

63074000523 นายภูเบศ ภู�ประเสริฐ

63074000524 นายเอกศิษฐ� กังธีระวัฒน�

63074000525 นางสาวบุษกร พุทธาศรี

63074000526 นายอศลย� มีนาภา

63074000527 นายคมกฤษ อินทะมู

จํานวน 527 ราย
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