
เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

63141000002 นายพงศ�สง�า เกตุสุรินทร�

63141000003 นางสาวเมธาวี จันทศรี

63141000004 นางสาวมณีรัตน� พรหมม�วง

63141000005 นางสาวกัญญาลักษณ� ถ่ินวงษ�ญวน

63141000006 นางสาวอนัญญา มีลาภ

63141000007 นางสาวธัญรัตน� ทองคํา

63141000008 นางสาวป-ยมน แก/วอ�อน

63141000009 นางสาวชุติกาญจน� อินทวงศ�

63141000010 นางสาวกรรณิกา นวลมุสิง

63141000011 นางสาวเบญญาภา จิตต�สบาย

63141000012 นางสาวศศิกานต� ห/องเส/ง

63141000013 นายชินกร บัวผิน

63141000014 นางสาวเรวดี ศรีสงคราม

63141000015 นางสาวบุณยานุช ชนะกุล

63141000016 นายอัครพล กองแก/ว

63141000017 นางสาวกนกวรรณ นวลกุล

63141000018 นางสาวหฤทัย อุชภาพ

63141000019 นางสาวสุภาวรรณ แววสกุล

63141000020 นางสาวเกษวรางค� คลองรั้ว

63141000021 นายวิศรุต ปูทอง

63141000022 นางสาวสุดารัตน� วันเกิด

63141000023 นางสาวมณฑิตา ลําพูน

63141000024 นางสาวรุจิรา ลักษณะวิมล

63141000025 นายบุญชวัลลักษณ� กิจสุพัฒโสภณ

63141000026 นางสาวทรรศนมน รักษ�สังข�

63141000027 นางสาวป-ยาภัสร� กาญจนพัฒน�

63141000028 นางสาวศศิพร ชีวะโอสถ

63141000029 นางสาวซากีนะห� วาเลาะ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หน/า 1 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000030 นางสาวกมลชนก สุรางค�ภาค

63141000031 นายโสภณัฐ ชลมูณี

63141000032 นางสาวจิรนันท� โรยสุวรรณ

63141000033 นายชนกันต� ลาภไพวงศ�

63141000034 นางสาวกมลทิพย� คงแสงวุธ

63141000035 นางสาวสิริกัญญา สินณรงค�

63141000036 นางสาวฉวีวรรณ เรืองจันทร�

63141000037 นางสาวสุพัตรา รัตนคช

63141000038 นายภัทรพงศ� ราษฎร

63141000039 นางสาวศรัณยา พัฒนาสัก

63141000040 นางสาวปCทมา ม่ังมี

63141000041 นางสาวอันธิกาญจน� จันทร�มุ/ย

63141000042 นางสาวธาริณี ก/อนจันดา

63141000043 นางสาวสิทธิญา พันธุ

63141000044 นางสาวลิป-การ� ขุนพินิจ

63141000045 นางสาวรุ�งนภา นิจจันทร�พันศรี

63141000046 นางสาวรอศมา หลานหาด

63141000047 นางสาวสุรัตนพร ทองปาน

63141000048 นางสาวณัฐธยาน� ชุมเเสง

63141000049 นายธันธร เมืองเกิด

63141000050 นางสาวเก้ือทิพย� กําลังเก้ือ

63141000051 นายเอกพงษ� หนูยงค�

63141000052 นางสาวเบญจพร พุทธรังสี

63141000053 นางสาวสุวิรุฬห� แก/วคงคา

63141000054 นายประวิทย� ทวีศักด์ิ

63141000055 นายสราวุฒิ สุขพิลาภ

63141000056 นางสาวดาราพร ปานนุ�ม

63141000057 นางสาวสุมณฑา พรหมแก/ว

หน/า 2 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000058 นางสาวแพรวขวัญ ช�องงาม

63141000059 นางสาววรรณษา สุขใส

63141000060 นางสาวกัณฑิมา อุ�นใหม�

63141000061 นายสหรัฐ หมัดซัน

63141000062 นางสาวกนกอร พลายแสง

63141000063 นางสาวปวีณา ขุนแข็ง

63141000064 นางสาวกัลยกร วิทยายงค�

63141000065 นายภาณุวัฒน� อาดสามารถ

63141000066 นายเผด็จ วัชระพานิชย�

63141000067 นางสาวกรรณิการ� ด/วงเก้ือ

63141000068 นายอภิวัฒน� น/อยศรี

63141000069 นางสาวอัญชนา ชุมพูนุช

63141000070 นางสาวอริยา แย/มมะลิ

63141000071 นายปฏิพัทธ� สนเลม็ด

63141000072 นางสาวปภาวดี ขําแก/ว

63141000073 นางสาวชนินาถ ชูแก/ว

63141000074 นายอัฐพล ส�งพุ�ม

63141000075 นางสาวศิรินทิพย� สามัญบุตร

63141000076 นางสาวจารุวรรณ เกาไสยานนท�

63141000077 นางสาวณัฐญา พิทักพิเศษฐ�

63141000078 นางสาวกุลภรณ� พุ�มทิพย�

63141000079 นางสาวธนพร นุรักษ�อภิชิตกุล

63141000080 นางสาวกนกนาถ สังข�รอด

63141000081 นายภูมิ จินาวงศ�

63141000082 นายศรัณย�ภัทร เพชรชู

63141000083 นางสาวธัญวรัตม� รามแสง

63141000084 นางสาวสุภาพร วันงาม

63141000085 นางสาวรัตน�ชณิกรณ� เอกตาแสง

หน/า 3 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000086 นางสาวณัฐธิดา นนทศักด์ิ

63141000087 นางสาวชลธิชา โมหาหมัด

63141000088 นายรักษิต กิติโกระ

63141000089 นายธนภณ ขจรบุษยากุล

63141000090 นางสาวณัฐธิชา เย่ียมแสง

63141000091 นายป-ยะพงศ� จีนนุ/ย

63141000092 นางสาวชนัฏดา รักขพันธ�

63141000093 นายจอมพล เวชกุล

63141000094 นางสาวศุภวรรณ วิเชียร

63141000095 นางสาวเสาวลักษณ� สุขรินทร�

63141000096 นางสาวกมลทิพย� สมคิด

63141000097 นายสงบ ไพมณี

63141000098 นายธนวัฒน� ธรารักษ�

63141000099 นางสาวภัทรพร วีระยุทธ�

63141000100 นางสาวสายทิพย� หยูทอง

63141000101 นางสาวป-ยะภรณ� ช�วยนุสนธ�

63141000102 นางสาวปาวีณา ไชยรัตน�

63141000103 นางสาวดวงกมล ทองพิจิตร

63141000104 นางสาวกมลวรรณ ทองมีสุข

63141000105 นางสาวปวริศา อักษรศรี

63141000106 นางสาวนารีรัตน� ย่ิงดี

63141000107 นางสาวอัมพิกา แก/วสุวรรณ

63141000108 นางสาวพลอยไพลิน จันทรเกิด

63141000109 นายพงษ�ศักด์ิ ทิวแพ

63141000110 นางสาวสุนทราภรณ� ชนะ

63141000111 นางสาวสุกาญดา สงยอด

63141000112 นางสาวนิรัชพร เถ่ือนพงค�

63141000113 นายบรรพต คงทน

หน/า 4 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000114 นางสาวนุชจรีย� จีนเมือง

63141000115 นางวันวิสา นวลละออง

63141000116 นายกันตพิชญ� สิทธิรักษ�

63141000117 นางสาวนิยดา กูลประสิทธ์ิ

63141000118 นางสาวพนิดา ขาวปากช�อง

63141000119 นางสาวอทิตยา โกละกะ

63141000120 นางสาวมาริสา คํานา

63141000121 นางสาวเรวดี กัลปพฤกษ�

63141000122 นางสาวฐนนันท� ผันผ�อน

63141000123 นางสาวสุชาดา อิสสโร

63141000124 นางสาวกนิษฐา ชูช�วย

63141000125 นางสาวภริดา พืชโรจน�

63141000126 นางสาวลัดดาวัลย� สงหนู

63141000127 นายฉัตรชัย เก้ือมา

63141000128 นางสาวนิศานาถ คงแก/ว

63141000129 นายธนกฤต อักษรทิพย�

63141000130 นางสาววีรยา สาราณียกิจ

63141000131 นางสาวปาริชาติ ชนะภัย

63141000132 นางสาวธันย�ชนก นวลดํา

63141000133 นางสาวสุวรรณี ลูกชาย

63141000134 นายทัตพงศ� มาหุอิสลาม

63141000135 นางสาวชุติวรรณ คําทูล

63141000136 นางสาวกัญญารัตน� นวลแก/ว

63141000137 นางสาวปรีดาภรณ� ไชยพงค�

63141000138 นายณชพล เกิดศิริ

63141000139 นางสาวจริมจิตร กระจ�างจบ

63141000140 นายอาคเนย� พิมพ�โพธ์ิ

63141000141 นางสาวจิราพร กลิ่นพงศ�

หน/า 5 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000142 นายชญานนท� เรอุไร

63141000143 นางสาวกัญญาณัฐ สังข�วะระ

63141000144 นายชากรณ� มะระ

63141000145 นายนราทิพย� มณทิพย�

63141000146 นางสาวปาริชาต อยู�คงแก/ว

63141000147 นางสาวเรวดี งามประดิษฐ�

63141000148 นางสาวจิรนุช แพงวิเสส

63141000149 นางสาวผกามาศ ชัยสวัสด์ิอารี

63141000150 นายวีระเดช แก/วมณี

63141000151 นายรัตนชัย เรืองขนาบ

63141000152 นายณัฐดนัย อินทรงค�

63141000153 นางสาวณัฏฐณิชา มีลาภ

63141000154 นางสาวภัทราพร อมรชาติ

63141000155 นางสาววราภรณ� กรองไชย

63141000156 นางสาวปวริสา ศรศุภราช

63141000157 นายพงศธร อํานักมณี

63141000158 นางสาวกัญญารัตน� ซ่ือสัตย�

63141000159 นายพลกฤต ทิพย�สุขุม

63141000160 นางสาวธัญญลักษณ� ชุมวิโรจน�

63141000161 นางสาวสิรินยา ภู�ขํา

63141000162 นางสาวสุภาภรณ� การะเกตุ

63141000163 นางสาววิยะดา บริบูรณ�

63141000164 นายเอกปวีร� ศรีสุนนท�

63141000165 นางสาวมัทนีญา พรหมเมฆ

63141000166 นางสาวจารุวรรณ บุญนิ่ม

63141000167 นางสาวจุดาพร แก/วสอาด

63141000168 นางสาวพิมพ�วิภา อินทร�เชื้อ

63141000169 นางสาวรุ�งนภา ทองปาน

หน/า 6 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000170 นางสาวกาญจนา ขําถลาง

63141000171 นายกานต� เผนานนท�

63141000172 นางสาวกรรณิการ แก/วเหล็ก

63141000173 นางสาวนพมาศ เจริญลาภ

63141000174 นางสาวนิลุบล ณ นคร

63141000175 นางสาวเบญจวรรณ อินทรสุวรรณ�

63141000176 นางสาววราพร หนูภักดี

63141000177 นายกรัณย� อ�อนประดิษฐ

63141000178 นางสาวอลิต/า สะตามัน

63141000179 นางเพชรลดา ขนอม

63141000180 นางสาวป-ยะนุช เชยกาญจน�

63141000181 นายวัชรินทร� รุ�งเรือง

63141000182 นางสาวป-ยะรัตน� ศรีดํา

63141000183 นางสาวยมลพร มูเก็ม

63141000184 นายภูริณัฐ ชํานาญแปJน

63141000185 นายเกียรต์ิพูล ไพสาลี

63141000186 นางสาวปCทมาภรณ� นาคเปJา

63141000187 นางสาวอาทิตยา ชูสุข

63141000188 นายภาณุวัฒน� พรหมบุญแก/ว

63141000189 นายธีระยุทธ นุ/ยเอียด

63141000190 นางสาวพรชนก ชลสงคราม

63141000191 นางสาวธาราทิพย� ชัยฤทธ์ิ

63141000192 นางสาวธมลวรรณ แซ�อึ้ง

63141000193 นางสาวศศธร ทวิสุวรรณ

63141000194 นายสถิตพงศ� จันทรพงษ�

63141000195 นางสาวปCทมา จอมเมือง

63141000196 นางสาวชุติมา หนูไชยทอง

63141000197 นางสาวอนัญญา พุ�มมาก

หน/า 7 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000198 นางสาวอินทิรา แย/มสุวรรณ

63141000199 นางสาวเขมิกา มณี

63141000200 นางพัชรี ราชเดิม

63141000201 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรด/วง

63141000202 นางสาวกนกวรรณ อุดม

63141000203 นางสาวชาดาพร เฉิดฉาย

63141000204 นางสาวจันทนา เก้ือเอียด

63141000205 นางสาวณัฐชญา พาตินธุ

63141000206 นายอาณัติ แก/ววารี

63141000207 นายไกวิชญ� นาคอาภา

63141000208 นางสาวสุปรียา เวชพิศ

63141000209 นางสาวเฟMNองฟJา เพชรรัตน�

63141000210 นางสาววรกมล ณ บางช/าง

63141000211 นายศุภณัฐ จันทร�ภักดี

63141000212 นางสาวพิมพ�พลอย ร/อยแก/ว

63141000213 นายศตวรรษ จําปาดะ

63141000214 นางสาวฝนทิพย� เอ�งฉ/วน

63141000215 นายณัฐวุฒิ ไตรรัตน�

63141000216 นางสาวอุไรวรรณ สาลี

63141000217 นางสาวพิมพกานต� บุญมา

63141000218 นางสาวพรวิภา วิเชียร

63141000219 นางสาวเพียงอัมพร อําพันธ�

63141000220 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี

63141000221 นางสาวขวัญชนก นาคเกิด

63141000222 นางสาวกัตติกา กาญจน�

63141000223 นางสาวอมรรัตน� สมุทรสิงห�

63141000224 นางสาวศรีวรา บุญขํา

63141000225 นางสาวอริศรา นาควานิช

หน/า 8 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000226 นางสาวเมธาวี บุญรังษี

63141000227 นางสาวนิตยา จันทรทัย

63141000228 นางสาวสุพัตรา ทองวิเศษ

63141000229 นางสาววรากร ดวงดีทิพย�

63141000230 นางสาวกันธิชา หนูรอด

63141000231 นางสาวอารยา ศักดา

63141000232 นางสาวปาณิศา กุ/งทอง

63141000233 นายสรณ�สิริ สุขขํา

63141000234 นางสาวชนิตา คําอ�อน

63141000235 นางสาวอรุณี พรหมเดชะ

63141000236 นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น

63141000237 นางสาวพรปวีณ� ลิวิวัฒนกูล

63141000238 นางสาวธารารัตน� ศักด์ิเวช

63141000239 นางสาวนรินธร อินทช�วย

63141000240 นางสาวสุกาญดา เรนุรน

63141000241 นางสาวกนกกาญจน� ตะป-นา

63141000242 นางสาวณัฏพร หมุดหมัด

63141000243 นางสาววาสนา ทิพย�จันทา

63141000244 นายวรวิทย� ชูสุข

63141000245 นางสาวญาณิศา บัวสีทอง

63141000246 นางสาวอุไรวรรณ เอียดม่ิง

63141000247 นางสาวป-ยะนุช เชื้อชอุ�ม

63141000248 นายสมพงษ� เทวาราช

63141000249 นางสาวธนัชพร ไชยนาสัก

63141000250 นางสาวสุวรรณา แหนบทอง

63141000251 นายนันทพงศ� ยังอยู�

63141000252 นางสาวพิยะดา ไชยชนะ

63141000253 นางสาวนุชนาฎ วรรณศิลปP

หน/า 9 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000254 นางสาวกนกพร กล/าหาญ

63141000255 นางสาวศันศนีย� พรหมประทีป

63141000256 นางสาวปรัญติญา แผลงเดชา

63141000257 นางสาวฐานียา ยูมา

63141000258 นางสาวปณิตา บุญนํา

63141000259 นายวิษณุพร ดําเกิด

63141000260 นางสาวนัทธมน จุลสําอางค�

63141000261 นางสาวเพ็ญนภา สัสดี

63141000262 นายสิรวัช สืบเนียม

63141000263 นางสาวศศิธร สังข�จินดา

63141000264 นางสาวอาทิตยา ต้ันหลก

63141000265 นางสาวกนกวรรณ ประสานทอง

63141000266 นางมะลิวัลย� แก/วจันทร�

63141000267 นางสาวเพ็ญนภา งามดํา

63141000268 นางสาวอนงค�นุช กลิ่นเรือง

63141000269 นางสาวปนิดา รวยรวย

63141000270 นายสมศักด์ิ ลอยลิบ

63141000271 นายกฤษฎา บุญหวาน

63141000272 นางสาวนิรมล คงเปQนยอด

63141000273 นางสาวรวินท�นิภา จันทร�เมืองไทย

63141000274 นางสาวนาราภัทร ดํามี

63141000275 นางสาวรัตนาภรณ� ปานเฉวง

63141000276 นางสาวสุชานันท� แก/วแกมทอง

63141000277 นางสาวธัญญาภรณ� คงทน

63141000278 นางสาวสุภัสสรา จุลพงษ�

63141000279 นางสาวกุสุมา ทั่งใหญ�

63141000280 นางสาวจินาภรณ� ชุ�มต่ิง

63141000281 นางสาวกุสุมา น�วมเพ็ชร�

หน/า 10 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000282 นางสาวสราญจิต บุญธรรม

63141000283 นางสาวประวรรณา สุขกําเหนิด

63141000284 นางสาวชุติมณฑน� คงทอง

63141000285 นางสาวธีราภรณ� สุทธิยงค�

63141000286 นางสาวสุฑามาศ ส�งเมือง

63141000287 นางสาวฑิตฐิตา สีคราม

63141000288 นางสาวศิริรัตน� แก/วนก

63141000289 นายโสภณ จัลวรรณา

63141000290 นางสาวฐิติพร นาวาลอย

63141000291 นางสาวณัฐธิดา พันธ�เศรษฐ�

63141000292 นางสาวพิรญาณ� พงษ�เพชร

63141000293 นางสาวอรพิน บุญชู

63141000294 นางสาวพิมปพัตร ทิพย�ดี

63141000295 นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน�

63141000296 นางสาวสุธิดา ทวีวัตร�

63141000297 นายรัฐพงศ� เหมือนเส็น

63141000298 นายวรพจน� นิลอนันต�

63141000299 นางสาวอังศุนิตย� นิติประพันธ�

63141000300 นางสาวอรวิภา พิบูลย�เศรษฐ�

63141000301 นางสาวอัญชสา พิณอักษร

63141000302 นางสาวสุพัตรา รักษาพราหมณ�

63141000303 นายสิทธิพร แซ�เจียง

63141000304 นายธนกฤษณ� เดชเชียร

63141000305 นางสาววิสุตา โชคบัณฑิต

63141000306 นายวิชยะ สายฟJา

63141000307 นางสาวศศิภา เย็นบ/านควร

63141000308 นางสาวมณทิพย� พลายจันทร�

63141000309 นางสาวนฤมล หนูทิพย�

หน/า 11 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000310 นางสาวประภัสสร นรสิงห�

63141000311 นางสาวป-ยธิดา แก/วนุ/ย

63141000312 นางสาวจิตตาพร สงศรีอินทร�

63141000313 นายสิทธิเดช เพชรคง

63141000314 นางสาวศิริรัตน� อนันต�R

63141000315 นางสาวดลพร เพียรเก็บ

63141000316 นางสาวนัทธมน หนูชัยแก/ว

63141000317 นางสาวสุภาวดี พันธุรัตน�

63141000318 นายสุกฤษฎ� สวัสดิวงค�

63141000319 นางสาวพรนภา ไกรมาก

63141000320 นางสาวฐายินี ปรีชา

63141000321 นางสาวไปรมา พรหมอินทร�

63141000322 นายอดิเทพ ดุกทอง

63141000323 นางสาวน้ําพร ขักขะโร

63141000324 นางสาวสุพิชญา ศรีสิริ

63141000325 นายกรวิทย� ตาเจริญ

63141000326 นายภราดร ทองวิเศษ

63141000327 นางสาวพัทธินันทกานต� ยมแก/ว

63141000328 นางสาวธัญญศิริ แสนเมืองอินทร�

63141000329 นางสาวชนิกานต� นารักษ�

63141000330 นางสาววรรณิต มุลกุณี

63141000331 นายพีรภัทร� ทองนาก

63141000332 นางสาวกฤษณาพร รัตนรัตน�

63141000333 นางสาวสุนันทา แก/วสี่ดวง

63141000334 นางสาวรัตติกาล เพชรมณี

63141000335 นางสาวเบญจวรรณ สมเดช

63141000336 นายวัชรชัย สุขม�วง

63141000337 นางสาววิริยา แสนพยุหะ

หน/า 12 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000338 นายศราวุฒิ เชวงสิทธ์ิ

63141000339 นายเกียรติศักด์ิ อินทร�ศวร

63141000340 นางสาวกัลยกร สองแก/ว

63141000341 นางสาวเบญจมาส บุญคํ้าจุน

63141000342 นางสาววรรณนภา อารีการ

63141000343 นายอธิป ดับทุกข�

63141000344 นางสาววิไลภรณ� ไทยสุนทร

63141000345 นายอธิวัฒน� เพ็ชรศรี

63141000346 นายจิตวัฒนา บุณยะเเต�ง

63141000347 นายเฉลิมชัย สุขถนอม

63141000348 นางสาวเกษรินทร� กาฬรัตน�

63141000349 นางสาวอภิญญา รอดปCงหวาน

63141000350 นายธรรมรัตน� ประดู�

63141000351 นางสาวซีฟา เหลาะโตSะหมัน

63141000352 นางสาวอัจฉานันท� มีเหมือน

63141000353 นางสาวธารารัตน� แก/วประสม

63141000354 นางสาวมณฑากานต� คงเอียด

63141000355 นายมนต�มนัส ทองแก/ว

63141000356 นายเอกรัฐ ฉายแสง

63141000357 นางสาววิษามล ห�อหุ/ม

63141000358 นางสาวณัฐวดี หลงสลํา

63141000359 นายโกวิทย� เหมือนพรรณราย

63141000360 นางสาวเสาวลักษณ� ปานแก/ว

63141000361 นางสาวป-ยะธิดา พิณวานิช

63141000362 นางสาวศิริพร พิรุณ

63141000363 นางสาวกันยารัตน� ดอกมาลี

63141000364 นางสาวทิพวรรณ พัดทอง

63141000365 นางสาวศศินา อนุรักษ�

หน/า 13 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000366 นางสาวศิริณภา หนูรุ�น

63141000367 นายครรชิต สุขแจ�ม

63141000368 นายกิตติศักด์ิ ขาวนุ/ย

63141000369 นายอภิสิทธ์ิ สอนจอน

63141000370 นางสาวป-Nนมนัส ริยาพันธ�

63141000371 นางสาวจุฑามาส สุภาพร

63141000372 นางสาวธนิศา สุวรรณรัตน�

63141000373 นางสาวมยุริญ แสนเสนยา

63141000374 นางสาวตรีรัตน� ยอดเพ็ชร

63141000375 นางสาวชลธิชา พรัมมะณี

63141000376 นางสาวณัฐณิชา รถทอง

63141000377 นางสาวกนกวรรณ ธรรมณี

63141000378 นางสาววิภารัตน� ช�างคิด

63141000379 นางสาวธิดารัตน� ภิญโญ

63141000380 นางสาวจันทิมา มาลีเหมาะ

63141000381 นางสาวกันทิมา ประจงแก/ว

63141000382 นายดลสันต์ิ เขียวภักดี

63141000383 นางสาวอาทิตยา วิชัยดิษฐ

63141000384 นายวนุพงค� ดําเพ็ง

63141000385 นางสาวสุธาทิพย� อินทรพรหม

63141000386 นางสาวพรนรินทร� มีแย/ม

63141000387 นางสาวสิริลักษณ� เพชรฉิม

63141000388 นางสาวจันทิมา พ�วงแสง

63141000389 นางสาวชลิตา ใจอารีย�

63141000390 นายก/องเกียรติ กิองแก/ว

63141000391 นางสาวอรวรรณ คงชล

63141000392 นางสาวอลิษรา ปรุงปลื้ม

63141000393 นายธีรพงศ� สุนทรพัฒน�

หน/า 14 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000394 นางสาวอมรรัตน� ทัดศรี

63141000395 นางสาวศศิณีย� เหล็กเพ็ชร�

63141000396 นางสาวนันทปภัทร� เพชรเกลี้ยง

63141000397 นางสาวมัลลิกา กิจเวชวิสุทธ์ิ

63141000398 นางสาวธารารัตน� สุขวิสุทธ์ิ

63141000399 นางพรรณฑิภา ปCดชา

63141000400 นางสาวแสงแข คงจุ/ย

63141000401 นางสาวสุธิตา กลิ่นรส

63141000402 นางสาวมุจลินท� ภักดีอักษร

63141000403 นางสาววรรณวิมล น/อยสุวรรณ

63141000404 นายสุวรักษ� ทองเสมอ

63141000405 นางสาวอาทิตญา ชูชัย

63141000406 นางสาวสุทิมา ศิวายพราหมณ�

63141000407 นางสาวพิศมัย โกศล

63141000408 นางอรัญญา สุรัตน�

63141000409 นางสาวอรอนงค� ศิริวรรณ�

63141000410 นางจตุพร วาฤทธ์ิ

63141000411 นางสาวปาณิสรา อุทัยผล

63141000412 นางสาวมณิสา สุขขาว

63141000413 นางสาวอารีรัตน� ดําดี

63141000414 นายธวัฒน� จุลบุตร

63141000415 นางสาวชฎาทิพย� หญีตน/อย

63141000416 นางสาววรัทยา เทพแก/ว

63141000417 นางสาวชัญญานุช สุวรรณมณี

63141000418 นางสาวนราภรณ� เพ็งสกุล

63141000419 นางสาวธนาพร สุขศานต์ิ

63141000420 นางสาวศิโรรัตน� ทองเซ�ง

63141000421 นางสาวสุวะนันท� มงคล

หน/า 15 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000422 นายธีรวุฒิ สุดจิตร

63141000423 นางสาวนันทรัตน� ศรีศักด์ิดา

63141000424 นายพงศธร ศรีษะแก/ว

63141000425 นางสาวฮาซีซะ สลําเหม

63141000426 นางสาวเดือนเพ็ญ เส็งทอง

63141000427 นายณัฐวุฒิ ปCญญากุล

63141000428 นายนนท� ย่ิงคง

63141000429 นายอภิสิทธ์ิ มาลา

63141000430 นางสาวสุวรรณา หัสนี

63141000431 นางสาวมนสิชา อินทรแก/ว

63141000432 นายนฤนาท มาศเมฆ

63141000433 นางสาวกิตติภรณ� พันหล�อมโส

63141000434 นายสุทธิพงค� พ�วงลา

63141000435 นางสาวสิริยาพร ลงทอง

63141000436 นางสาวปานชีวา สายัณห�

63141000437 นายพัชรพล วัชระพานิชย�

63141000438 นางสาววิชญาพร ปานรัตน�

63141000439 นายจิรวุฒ แก/วกลับ

63141000440 นางสาวสุดารัตน� ขุนราช

63141000441 นางสาวสมฤดี พันธุ

63141000442 นางสาวอรัญญา ใจห/าว

63141000443 นายรณชัย เสพมัน

63141000444 นายอนุวัฒน� รอดศิริ

63141000445 นางสาวสุธาทิพย� อ�อนวัช

63141000446 นายศุภวัฒน� สุภาวงศ�

63141000447 นางสาววิยะดา ศรีปาน

63141000448 นางสาวสุภัทรา จันทนา

63141000449 นางสาวธิดารัตน� มงคล

หน/า 16 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000450 นางสาวอรณิชา แก/วเดชะ

63141000451 นางสาวศศิวิมล หัสจํานงค�

63141000452 นางสาวรวินันท� คันธิก

63141000453 นางสาวชีวาพร ไหมทอง

63141000454 นายสิทธิโชค วงค�จันดี

63141000455 นางสาวดวงสมร ชัยสวัสด์ิ

63141000456 นางสาวภูริษา รัตนอุบล

63141000457 นางสาวธัณญชนก พรหมอ�อน

63141000458 นายธนดล สุวรรณหาร

63141000459 นางสาวอังศุธร เถาว�ชู

63141000460 นางสาวอรกมล เงินพรหม

63141000461 นายก/องภพ ยงญาติ

63141000462 นายณัฐวุฒิ อินละมุ

63141000463 นางสาวพัทธ�ธีรา อําไพทอง

63141000464 นางสาวอภิรดี ชายกุล

63141000465 นางสาวฟารีด/า บริสุทธ์ิ

63141000466 นางสาวจิราพร แก/วเรืองฤทธ์ิ

63141000467 นางสาวสุวัฒนา เจะหมัน

63141000468 นางสาวกมลลักษณ� ยลธรรม�ธรรม

63141000469 นายพนุพงศ� ขุนรักษ�

63141000470 นางสาวศิริลักษณ� แพเพชรทอง

63141000471 นางสาวขวัญชนก สุขศิริ

63141000472 นางสาวสุพัตรา ไพนุพงศ�

63141000473 นายศุภฤกษ� วัฒนโภคา

63141000474 นางสาวจุฑาทิพย� บุญเอื้อ

63141000475 นางสาวชลธิชา น/อยมนตรี

63141000476 นางสาวณัฐนารี ขวัญชุม

63141000477 นางสาวอุษณา จะปะกียา

หน/า 17 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000478 นางสาวนิชนันท� เกิดผล

63141000479 นางสาวธัญญาลักษณ� อุปการสง

63141000480 นายอวิรุทธ์ิ ชุมสวัสด์ิ

63141000481 นายอภิวิชญ� ศิระวิโรจน�

63141000482 นายเสฎฐวุฒิ เปQนสุข

63141000483 นางสาวมาริษา ชูเกษร

63141000484 นางสาวอรอนงค� ดวงขวัญ

63141000485 นางสาวนันทวดี เกตุพล

63141000486 นางสาวกุลณัฐ บัวทอง

63141000487 นางสาวภริดา หนูทอง

63141000488 นางสาวศาริณี สงวนบุญ

63141000489 นายน้ํามนต� จุลเลศ

63141000490 นางสาวสุภาวดี บุตรพรม

63141000491 นางสาวอรนุช เพรชริน

63141000492 นายภัทรพงศ� มณีวรรณ

63141000493 นางสาวศิริพร บุญมูสิก

63141000494 นางสาวชัชชฎา บุตรเมือง

63141000495 นางสาวอมรรัตน� พัฒน�แช�ม

63141000496 นางสาวรอฮานา ยะฝา

63141000497 นายวีรพล เพ่ิมพูล

63141000498 นางสาววราพร ทวนทอง

63141000499 นางสาวอรุณรัตน� พรมศรี

63141000500 นางสาวพิชญาภา ศรีเผด็จ

63141000501 นางสาวปภาวดี ชูภู�

63141000502 นายวันเฉลิม ทองขาว

63141000503 นายจิรายุศ คงทอง

63141000504 นางสาวพนิตา อ�อนแก/ว

63141000505 นายวรวุธ สุขจันทร�

หน/า 18 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000506 นางสาวจันทิมา หนูแก/ว

63141000507 นางสาวจิราภา สมาธิ

63141000508 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ นันตมาศ

63141000509 นางสาวณัฐวรา เจริญสุข

63141000510 นางสาวทิวารัตน� จักรกาญจน�

63141000511 นางสาวอัญชลีพร เเก/วสุข

63141000512 นายวรวุฒิ ไฝUบุญจันทร�

63141000513 นางสาวภาวิณี ศรีสําอางค�

63141000514 นางสาวเกษสิรินทร� บุญมี

63141000515 นางสาวลัดดาวรรณ ทองทิพย�

63141000516 นายวทัญVู เทพญา

63141000517 นางสาวฉัตรชนก ชัยเวทย�

63141000518 นางสาวพัชราภรณ� ทวีรัตน�

63141000519 นางสาวทิพย�สุคนธ� เห็นเหตุ

63141000520 นางสาววชิราภรณ� โกมัย

63141000521 นางสาวพิทยา วัฒนพันธุ�

63141000522 นางสาวจันจิรา เมืองทรัพย�

63141000523 นางสาวกัญญารัตน� อินฤทธ์ิ

63141000524 นางสาวอารยา พลนาการ

63141000525 นางสาวพรชิตา กฤษฎานุภาพ

63141000526 นางสาวธันยพร ถนอมสิน

63141000527 นางสาวชลลดา อุ�นคง

63141000528 นางสาวพิชามญชุ� มีล�าม

63141000529 นางสาวณฐารินทร� สิงห�ทวีศักด์ิ

63141000530 นายวิศรุต บุญมี

63141000531 นายพันธการ หลีใบ

63141000532 นางสาวชุติกาญจน� วรชาติ

63141000533 นางสาวอธิชญา ชิดเอื้อ

หน/า 19 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000534 นางสาวธัญชนก ทองพิมล

63141000535 นางสาวพนิดา คงมณี

63141000536 นางสาวพรจรัส ศุภนานัย

63141000537 นายวรกฤศ เพ็ชร�แก/ว

63141000538 นายธีรวรรธน� สิทธิฤกษ�

63141000539 นางสาวประภาวริน นาชวานิช

63141000540 นางสาวพรชนันท� แจ/งเชื้อจีน

63141000541 นางสาวทิพวรรณ เรืองทองฉิม

63141000542 นางสาวศศิประภา โกมลเมฆ

63141000543 นางสาวพรหมพร นารัตฐา

63141000544 นางสาวรัชธิดาพร ใจตรง

63141000545 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� พงค�ศรี

63141000546 นางสาวกานต�รวี นบนอบ

63141000547 นางสาวสุกัลยา สุพกิจ

63141000548 นางสาวเนาวรัตน� เกษรสิทธ์ิ

63141000549 นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ�

63141000550 นายพาโชค เกิดทวี

63141000551 นางสาวรัตนาภรณ� ชัยวิชิต

63141000552 นางสาวพรนิภา ตุลาทอง

63141000553 นางสาวธันยพร บรรดาศักด์ิ

63141000554 นางสาวปาริชาต จุติภพ

63141000555 นางสาวอรัญญานี สิทธิสาร

63141000556 นายพัชรพล รุ�งนิมิตร

63141000557 นางสาววริศรา เเซ�จิว

63141000558 นางสาวรัตนาวดี บุญซ่ือ

63141000559 นางสาวสุปวีณ ไชยชนะ

63141000560 นางสาวชลกร เกรียงณรงค�

63141000561 นางสาวดาริกา ทองสองแก/ว

หน/า 20 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000562 นายสุรวีร� ถนอมวีระวงศ�

63141000563 นางสาวป-ยวรรณ ไชยวิก

63141000564 นางสาวจุฑาทิพย� มีเพ็งจันทร�

63141000565 นางสาวปานหทัย จอมทอง

63141000566 นายสมคะเน หนูช�วย

63141000567 นางสาวอานิญชยา แสงดํา

63141000568 นางสาวธัญญาลักษณ� ขําพร/อม

63141000569 นายธนาธิป คลองเงิน

63141000570 นางสาวกิRตติญา มณี

63141000571 นางสาวนันทิกานต� ผลทอง

63141000572 นางสาวศศินา เอี่ยมบุตร

63141000573 นางสาวสุกัญญา ศรีวาจา

63141000574 นางสาววิลาวัณย� แก/วมณี

63141000575 นางสาวฐานิตา พรหมสุวรรณ

63141000576 นางสาวพิไลวรรณ ทองสังข�

63141000577 นางสาวสุวนันท� หงษ�ทอง

63141000578 นายพงษ�ศักด์ิ สองแก/ว

63141000579 นางสาวพัชรินทร� หมวดแก/ว

63141000580 นายสุวิจักขณ� นครเสด็จ

63141000581 นางสาวกาญจนา จันทร�มีโชค

63141000582 นางสาวอรัญญา ชามทอง

63141000583 นางสาวประภาพร สุวรรณลี

63141000584 นางสาวสิริมา นาคนงนุช

63141000585 นางสาวทิพย�วรรณ เพชรนาจักร

63141000586 นางสาวปาลินี สุขสวัสด์ิ

63141000587 นางสาวอรอุมา ชูแก/ว

63141000588 นางสาวจิรสุดา ศิริพรัม

63141000589 นางสาวศศิประภา สุดสุรัตน�

หน/า 21 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000590 นางสาวปรียาภรณ� หงษ�สะทาน

63141000591 นายอนิรุต สุทธิพล

63141000592 นายพีระณพ แสงสว�าง

63141000593 นางสาวกนกวรรณ แก/วขาว

63141000594 นางสาวศิริลักษณ� เพชรสํารวล

63141000595 นางสาวกัญญาณี เลื่องลือสกุล

63141000596 นายกิตติธัช ขําเอี่ยม

63141000597 นางสาวฉัตรฤดี มีสุข

63141000598 นางสายฝน ไชยวงศ�

63141000599 นางสาวฐิติมา คงดี

63141000600 นายป-ยวัตร เพชรรัตน�

63141000601 นายจิระพงศ� วงษ�มากสกุล

63141000602 นายอภิชวาล ชูวารี

63141000603 นางสาวสุนันทา หงษ�งาม

63141000604 นางสาวกชพร คงพยัคฆ�

63141000605 นางสาวปรัชญาณี บุญเกิด

63141000606 นางสาวทิราภรณ� คําบุญ

63141000607 นางสาวกัลยารัตน� เมืองแก/ว

63141000608 นางสาวสุจิตรา มีศิริ

63141000609 นางสาวพิชญา เวชภูติ

63141000610 นางสาวมนัสวี รัศมีผะกาย

63141000611 นายรัชชานนท� เภตราใหญ�

63141000612 นางสาวสุทสถาพร หัสภาค

63141000613 นางสาวเกศราพร คงดี

63141000614 นายศุภชัย แซ�อ/อ

63141000615 นางสาววรินทร ถ่ินกาญจน�

63141000616 นายพีระศักด์ิ ยมจันทร�

63141000617 นายณัฐภัทร ซิวเซ�ง

หน/า 22 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000618 นางสาววิชุดา รักษาพันธุ�

63141000619 นายสุรสิทธ์ิ คงรอด

63141000620 นางสาวณภัทร อมรกล

63141000621 นายณัฐภัทร เพชรอาวุธ

63141000622 นางสาวชมัยพร ชื่นแดง

63141000623 นางสาววจี ชูแพทย�

63141000624 นางสาววรรวิสา สัญVู

63141000625 นางสาวอาภัสรา ทองจินดา

63141000626 นางสาวกรรณิกา เสละพัฒน�

63141000627 นางสาวณัฐพร อ�อนอภัย

63141000628 นางสาวรัชนก สัญวงษ�

63141000629 นางสาวนันทิญา พงศ�ศรีวัฒน�

63141000630 นางสาวตะวันวาด ด/วงชาย

63141000631 นางสาวอรอุมา ชิดเอื้อ

63141000632 นางสาวปริษมน เบทุชา

63141000633 นางสาววิสสุตา สนิท

63141000634 นายภูสนัย บินโสSะ

63141000635 นางสาววราภรณ� พหลภักด์ิ

63141000636 นางสาวพวงชมพู เมฆนิติ

63141000637 นายซอฟรอน ตะยูนา

63141000638 นายพชรพล เย็นสนิท

63141000639 นางสาววนิดา ทองมีค�Rา

63141000640 นางสาวปณัฐดา พิบูลย�

63141000641 นางสาวศุภรัตน� จงอักษร

63141000642 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�นาค

63141000643 นางสาวจิดารัฐติกาล สงวนโสตร

63141000644 นายทีปกร แสงสุริย�

63141000645 นางสาวรสพร ทองภูเบศ

หน/า 23 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000646 นางสาวกัญญารัตน� บัวผิน

63141000647 นายนนทวัฒน� สุดเมือง

63141000648 นางสาวชนกานต� มีเสน

63141000649 นางสาวสุภัทรา นิยมทอง

63141000650 นางสาวอภิสรา รอดศรี

63141000651 นายอภิวัฒน� หลานโปWะ

63141000652 นางสาวกนกพร คงดี

63141000653 นางสาวมลฐิตา ชัยชนะ

63141000654 นายหัสถชัย นกทอง

63141000655 นางสาวศุภิสรา คงทอง

63141000656 นางสาวณัฐญาดา มีเย็น

63141000657 นางสาวสุมาลี เวชกุล

63141000658 นางนงลักษณ� สงยอด

63141000659 นางสาวกรกมล ขยันการ

63141000660 นางสาวจิดาภา ภัทรชนม�

63141000661 นางสาวปาณิศา นิจน/อย

63141000662 นายเพ็ญเพชร เพ็ญสมบูรณ�

63141000663 นายปรัชญา นิจผล

63141000664 นางสาวจิตรา คชกาญจน�

63141000665 นางสาวชนาธิป บุญช�วยรอด

63141000666 นางสาววิชุดา เพ็ชรลุ

63141000667 นางสาวกัญญาณัฐ กลัวผิด

63141000668 นางสาวอรายา ยังอยู�

63141000669 นางสาวพัชรมัย คทายุทธ

63141000670 นายปรเมษฐ� กาลวงศ�

63141000671 นางสาวศศิวิมล ชื่นอารมย�

63141000672 นางจันทร�จีรา จันทร�ชัย

63141000673 นางสาวกมลรัตน� หนูไข�

หน/า 24 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000674 นางสาวเสาวณี ทองสง

63141000675 นางสาวพัชญากาญจน� อรุณรักษา

63141000676 นางสาวเนตรชนก ช�างเหล็ก

63141000677 นายทนงศักด์ิ รักษากิจ

63141000678 นางสาวศุภวรรณ ส�งแสง

63141000679 นางสาวกนกวรรณ สุทธินุ�น

63141000680 นายวรพล เอียดแก/ว

63141000681 นายธนกฤต ทองปลิว

63141000682 นางสาวศศิธร พรหมทอง

63141000683 นางสาวฉวีรัตน� ทองอินทร�

63141000684 นางสาวธนัชพร คงขวัญ

63141000685 นางสาวศศิธร วังบุญคง

63141000686 นางสาวกฤษณา ช/างสกุล

63141000687 นางสาวศิริรักษ� ยวดยง

63141000688 นางสาวจิราภรณ� รู/จัก

63141000689 นางสาวเนตรนภา หนิดภักดี

63141000690 เด็กหญิงภูภรณ� พูลเอียด

63141000691 นางสาวอาภาพร โพธ์ิสวัสด์ิ

63141000692 นางสาวพรรณศิริพร พันชั่ง

63141000693 นางสาวณัฏฐา คุ/นเคย

63141000694 นายเศฎฐวุฒิ เรืองแดง

63141000695 นางสาวพัชชาญา แก/วมุข

63141000696 นางสาววิลาวัณย� นามสมบัติ

63141000697 นางสาวปุญชรัศม์ิ รุ�งกําจัด

63141000698 นายธานินทร� ไพฑูรย�

63141000699 นางสาวกฤติกา รักษ�เกลี้ยง

63141000700 นางสาวนุสรา เพชรรัตน�

63141000701 นางสาวิตรี บุญสบ

หน/า 25 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000702 นางสาวต/องตา แสงสุข

63141000703 นางสาวสุพรรณษา แก/วประวัติ

63141000704 นางสาวทองทราย ดีสีนู

63141000705 นายธนวัฒน� ศรีโชติ

63141000706 นายปานเทพ อัตถาวะระ

63141000707 นางสาวจริยา แก/วเสน

63141000708 นางสาวธัญญรัตน� คุ/มแคว/น

63141000709 นายธนัญธย� ขอประดิษฐ�

63141000710 นางสาวพศิกา พงศ�ธิพันธ�

63141000711 นางสาวธันยธรณ� โลพิศ

63141000712 นางสาวทิพย�ดารินทร� เอี่ยมโสภณ

63141000713 นางสาวนนทิยา ฉุดฉัตรแก/ว

63141000714 นางสาวอรอุมา มากมี

63141000715 นางสาวอรัญญา ศรีอินทร�

63141000716 นางสาวสิริกานต� แซ�ย�อง

63141000717 นายศักรินทร� ชารัตน�

63141000718 นางสาวธัญยพร มานะเพียร

63141000719 นางสาวกัญญ�วรา สมบูรณ�

63141000720 นางสาวสุหมัย ยอดวารี

63141000721 นางสาวทัตพิชา ไชยรัตน�

63141000722 นายกรวิชญ� บุญสิทธ์ิ

63141000723 นางสาวเมวรินทร� เทพแก/ว

63141000724 นางสาวณัฐรินีย� โตSะขวัญแก/ว

63141000725 นางสาวยุพเรศ สนกรุด

63141000726 นายวิวิศน� แท�นประมูล

63141000727 นางสาวกนกวรรณ บัวขาว

63141000728 นางสาวสิริกันยา เก้ือเดช

63141000729 นางสาวจีระนันท� เสนาสนะ

หน/า 26 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000730 นางสาวอารยา จันทร�ทองนิ่ม

63141000731 นางสาวมนปริยา เพชรวงศ�

63141000732 นางสาวเดือนนวล จงยัง

63141000733 นายยนตระกิจ ขอมงคลธารากุล

63141000734 นายอภินันท� ห/องหาย

63141000735 นางสาวชนิกานต� คํามะเนิน

63141000736 นายอธิปCตย� ศศิมณฑล

63141000737 นางสาวณิชชยา เชื้อบ�อคา

63141000738 นายธีรภัทร ปรีชา

63141000739 นายทศพร มณีวัตร

63141000740 นางสาวเกวลิน อินทร�แก/ว

63141000741 นางสาวศิริลักษณ� สวัสด์ิศรี

63141000742 นางสาวอภิชญา อภิรติกร

63141000743 นางสาวณัฐพัฒน�ชนก ศรีรักษา

63141000744 นางสาวพิมพ�ชฎา บํารุงการ

63141000745 นายพีระพงษ� เกตุเพ็ชร�

63141000746 นายพิศณุ มงคล

63141000747 นางสาวอัญชลี ตรีรินทร�

63141000748 นางสาวชัชชกร ทัตธนัชกันต�

63141000749 นางสาวสุธาสินี ชุมจันทร�

63141000750 นางสาวนัทรียา สนั่นก/อง

63141000751 นายไกรวิชญ� ทองขาว

63141000752 นางสาววิไลวรรณ เชื่อมนาค

63141000753 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร�

63141000754 นายอภิชัย เด็นมาลัย

63141000755 นางสาวนันทกานต� ทองคํา

63141000756 นางสาวโสภาพร โอชุม

63141000757 นางสาวชญานิฐ จันทร�ขาว

หน/า 27 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000758 นางสาวสุชาวดี คงชัยศรี

63141000759 นางสาวปCทมา โตSะพ�อ

63141000760 นางสาววรินทร อยู�ด/วง

63141000761 นางสาวบุญยาพร บุญรัตน�

63141000762 นายหรัณย� หะนนท�

63141000763 นางสาวจุฑามาศ กรองไชย

63141000764 นางสาวชลดา ควรเกิด

63141000765 นายอภิชิต ชูแย/ม

63141000766 นางสาวสร/อยคําภีร� นิลสังข�

63141000767 นางสาวศรีนภา สุขประสงค�

63141000768 นางสาวณัฏฐณิชา ปานุมัติ

63141000769 นางสาวณัฐฐาพร เย่ียมแสง

63141000770 นางสาวณภัทร ชํานาญราช

63141000771 นายกิติศักด์ิ ดุลเจริญ

63141000772 นางสาวกุลญา ย้ิมสุด

63141000773 นางสาววัณณิตา เพ็ชร�พิรุณ

63141000774 นายเศรษฐกิจ ฤทธิวงศ�

63141000775 นางสาวก่ิงกาญจน� เมืองมินทร�

63141000776 นางสาวมะลิสา ศรียะพงศ�

63141000777 นางสาวป-ยณัฐ ช�วยเกิด

63141000778 นางสาวจิราพร ถมทอง

63141000779 นางสาวนภสร ปCกษีแส/

63141000780 นางสาวเอมมิการ� ธานา

63141000781 นางสาวสาวิตรี ธันยุพักตร�

63141000782 นางสาวธนพร เนินสุด

63141000783 นางสาวพรลภัส ชมชื่น

63141000784 นางสาวสุภาพร พ�อค/า

63141000785 นางสาวณัฐณิชา จันทร�ขาว

หน/า 28 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000786 นางสาวภีรดา พรมเสนะ

63141000787 นางสาวปนัดดา มีฤทธ์ิ

63141000788 นายนฤดม ชลสงคราม

63141000789 นางสาววรานิตย� จันทร�ชูกลิ่น

63141000790 นางสาวแพรวา เปQนใจเย็น

63141000791 นายอัฐวุฒิ สนิทใจ

63141000792 นายธนวัฒน� เสรยางกูร

63141000793 นางสาวปรัศนีย� กาญจนดิษฐ�

63141000794 นายวรธันย� แขวงเมฆ

63141000795 นางสาวธิดารัตน� บุญหว�าน

63141000796 นางสาวบุศราวดี บุญทวี

63141000797 นางสาวทัศนีย� ขุนศรี

63141000798 นายกฤษณะ บุญชะตา

63141000799 นางสิริกัลยา สาระณะ

63141000800 นางสาวน้ําฝน ตันโสภณ

63141000801 นางสาวปาริชาต มุมทอง

63141000802 นายกายสิทธ์ิ ไชยสุวรรณ

63141000803 นายอนุศักด์ิ ฟุJงเฟMNอง

63141000804 นางสาวกมนชนก ศรีเมือง

63141000805 นายทิชานนท� พรหมคช

63141000806 นางกันตนา ณ สุวรรณ

63141000807 นายคณิศร สันติคุณากร

63141000808 นางสาวพัชริญา ชัยปCญญา

63141000809 นางสาวชนากานต� ชูปาน

63141000810 นางสาวมนชนก มณีโชติ

63141000811 นางสาววันวิวาห� เชยชื่นจิตร

63141000812 นายวทัญVู ไม/ทองงาม

63141000813 นายวิชานนท� วัฒน�ชื่น

หน/า 29 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000814 นางสาวจิราพร วรรณะ

63141000815 นางสาวณัฐสุดา ประทุมทอง

63141000816 นางสาวพรผกา นิยมรัตน�

63141000817 นางสาวธัญสุดา บัวอินทร�

63141000818 นางสาวสุดารัตน� ไม�โรยรส

63141000819 นายป-ยะวัฒน� เมฆเมือง

63141000820 นางสาวอรทัย ประจักษ�

63141000821 นางสาวกิจติญา ศรีอ�อน

63141000822 นางสาวภัททิยา พรมขจร

63141000823 นางสาวสิริวรรณ ทับทิมทอง

63141000824 นางสาวบุษยามาส สุทธิพิทักษ�

63141000825 นางสาวนภัสวรรณ พันธุ�เศรษฐ

63141000826 นางสาวศศิกานต� สุคันโท

63141000827 นางสาวจารุวรรณ สิ้นเซ�ง

63141000828 นายธีระชัย จันทร�คง

63141000829 นางสาวสโรชา บุญเมือง

63141000830 นางสาวดวงฤทัย จิตสบาย

63141000831 นางสาวจารวี พลรบ

63141000832 นางสาวยุวดี พลายม�วง

63141000833 นางสาวสลินทิพย� มากบุญ

63141000834 นางสาวนัตติกาล สมนึก

63141000835 นางสาววรณัน ศรเกลี้ยง

63141000836 นางสาวป-ยวรรณ เทียมเทศ

63141000837 นางสาวอรอนงค� จินดาภรณ�

63141000838 นางสาวซารีน�า ดอเลSาะ

63141000839 นางสาวเจนติมา เด�นวัฒนา

63141000840 นายอนุวัฒน� พรมเพ็ชร

63141000841 นางสาวภัชริดา มัทมิฬ

หน/า 30 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000842 นางสาวสายสุดา ชนะพล

63141000843 นางสาวศิรชาภัท ทวิชศรี

63141000844 นางสาวศุภิสรา อัญชโลทัย

63141000845 นางสาวอรณิชา อนุนนท�

63141000846 นายปานเทพ เพชรกุล

63141000847 นายสหรัฐ ทับทิมทอง

63141000848 นายพงศกร เจียรประดิษฐ

63141000849 นางสาววันวิสาข� สุลัยมาน

63141000850 นางสาวพิชญา มูสิมูล

63141000851 นางสาวอรอมล แซ�ลิ้ม

63141000852 นางสาวกมลทิพย� สําเภาแก/ว

63141000853 นางสาวศศิวิมล ภักดีชน

63141000854 ว�าที่ร/อยตรีขวัญชัย มังคะมณี

63141000855 นางสาวปภาวดี เสนพงค�

63141000856 นางสาวณัฐศิรินทร� ชมทอง

63141000857 นางสาววรนุช แก/วจันทร�

63141000858 นางสาวกมลวรรณ พูลมาศ

63141000859 นางสาวณัฐฐินันท� เกิดเขาทะลุ

63141000860 นางสาวณิชาพร ผลสุ/ย

63141000861 นางสาววรรณพร วงศ�สวัสด์ิ

63141000862 นางสาวอาทิตยา ค/Rมภัย

63141000863 นางสาวภวิกา ทวยเจริญ

63141000864 นายทศวรรษ ศรีรัตน�

63141000865 นางสาวพัชรี ฤกษ�นุ/ย

63141000866 นางสาวชินานาฏ ซอและ

63141000867 นายนภทีป หมวดฉิม

63141000868 นางสาวกรวิภา จันทร� กลั่น

63141000869 นางสาวณัฎฐา จันทสุริวงค�

หน/า 31 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000870 นางสาวกัญญา พรหมแก/ว

63141000871 นางสาวชนินาถ ศิริยงค�

63141000872 นางสาวอภิสรา ภูริชวรโชติ

63141000873 นางสาวพุทธวดี ปานน/อย

63141000874 นางสาวเมทาวลัย มุสิกะ

63141000875 นายมงคล สมทอง

63141000876 นางสาววิจิตรา ชนะกุล

63141000877 นายพิสิษฐ� วิริยะกากร

63141000878 นางสาวศิริวรรณ เย็นรักษา

63141000879 นางสาวสาวิตรี เพชรศรี

63141000880 นางสาวศุภมาศ สาเมาะสะอิแม

63141000881 นางสาวอรทัย ขาวศิริ

63141000882 นางสาวจีรนันท� สังข�ทอง

63141000883 นางสาวณัฐสิมา หลีใบ

63141000884 นายวิภู สุวรรณขํา

63141000885 นางสาววิชรินทร� สุกแก/วณรงค�

63141000886 นางสาวเนตรติญา ไหมชุม

63141000887 นางสาวจุฑามาศ เพชรพงศ�

63141000888 นายเรวัต สมสุข

63141000889 นายณัฐวุฒิ นามนวล

63141000890 นางสาวณัฐกมล จิตรเขตร�

63141000891 นายสุวิจักขณ� นิจอาคม

63141000892 นายธีรกานต� ดําแจ�ม

63141000893 นายอนวัช ชูชุม

63141000894 นางสาวจารุวรรณ เพ็ชรศรี

63141000895 นายพเยาว� โคนาบุตร

63141000896 นางสาววันวิสา ภักดีจิตร

63141000897 นายนราธิป จันทรสุวรรณ

หน/า 32 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000898 นางสาวพัชรี สงเคราะห�

63141000899 นางสาวชุติมา ลักษณาวิบูลย�กุล

63141000900 นางสาวอิงฤทัย ชินวงค�

63141000901 นางสาววราภรณ� ศรีสุขแก/ว

63141000902 นายธนกร ตติยรัตนาภินันท�

63141000903 นางสาวชญานิน ยอดระบํา

63141000904 นายสายชล พลนิล

63141000905 นางสาวทิพาพร ชูสวน

63141000906 นายชญานนท� จันทร�ภักดี

63141000907 นางสาวรุ/งฤดี รอดสั้น

63141000908 นางสาวธนาภรณ� ภิญโญ

63141000909 นางสาววิภาวรรณ� ศรีขาว

63141000910 นางสาวเกตวดี เท/าสกุล

63141000911 นางสาวเหมือนฝCน ดอกแย/ม

63141000912 นางสาวศศิลักษณ� เพชรรักษ�

63141000913 นางสาวเสาวพรรณ ศรีรักษ�

63141000914 นายธนพร เวชกุล

63141000915 นางสาวธมลวรรณ ลิ่มสุวรรณ�

63141000916 นายบุญช�วย คําบุญ

63141000917 นางสาวสรัลพร ใยอ/น

63141000918 นางสาวอดิษรา พ่ึงสุดใจ

63141000919 นางสาวนิยะวดี เดือนจํารูญ

63141000920 นางสาวสุดาวรรณ จันทร�คืน

63141000921 นางรัตนาภรณ� บุญเกลี้ยง

63141000922 นางสาวณัฎฐธิดา ขันสังข�

63141000923 นางสาวณัฐมล เสือเหลือง

63141000924 นางสาวอกนิษฐ� ธัญญะพืช

63141000925 นางสาวพัชราพร นัทธี

หน/า 33 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63141000001 นายคมกฤษ พรหมศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63141000926 นายพิชานนท� บัวเพชร

63141000927 นางสาวรัฐสิริ ฤทธิกุล

63141000928 นางสาวพัชรพร ทรัพย�ปานา

63141000929 นางสาวสุพัตรา พวงนุ/ย

จํานวน 929 ราย

หน/า 34 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63142000001 นางสาวพิมพ�ชนก เหรียญขํา

63142000002 นายพิสิทธ์ิ ฝ��งชลจิตร�

63142000003 นางสาวมารีเย#าะ เจ#ะมามะ

63142000004 นางสาวชิดชนก นาคมนต�

63142000005 นางสาววนิดา เย็นรักษา

63142000006 นายสืบพงศ� คงแก/ว

63142000007 นางสาวอุษาวชล สมบูรณ�

63142000008 นายอมรวัฒน� ขวัญทอง

63142000009 นางสาวติยาพร ลูกแป9น

63142000010 นายภูมินทร� อินทร�แก/ว

63142000011 นางสาววันวิสาข� สัมมาชีพ

63142000012 นายวินิจ เกิดทิพย�

63142000013 นางสาววรรณภา เหมวงค�

63142000014 นายสุทิน ชมเชย

63142000015 นายศักด์ิสิทธ์ิ นุ;นไฝ=

63142000016 นางสาวพิชญ�ชิชา ภูริโภคชัยรัตน�

63142000017 นางสาวป?ยวรรณ ศรีช;วง

63142000018 นางสาวชลธิชา ฟองคํา

63142000019 นายนาธาน โต#ะกาพอ

63142000020 นางสาวภรทิพย� บุญเรืองฤทธ์ิ

63142000021 นายจักรพันธ� ชูแก/ว

63142000022 นายจิรพงศ� พานิช

63142000023 นางสาวจรัสศรี ดีโอสถ

63142000024 นางสาวพชรวรรณ เพลิงสมุทร

63142000025 นางสาวกวีทิพย� บุญแสนขัน

63142000026 นางสาวพรทิพย� เดชณรงค�

63142000027 นางสาวธนวรรณ ถากาล

63142000028 นายภูวนาท บางทอง

63142000029 นางสาวอรประวีณา พันยากิจ

63142000030 นางสายสุนีย� ขาวเอี่ยม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

หน/า 1 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000031 นางสาวอาภาวดี ชูป�น

63142000032 นายเจษฎากร บุญชู

63142000033 นายอานนท� เพ็ชรวัง

63142000034 นางสาวจันทิมา ธุระหาญ

63142000035 นายอุกฤษฎ� อินทร�ศรี

63142000036 นางสาวสุทธิกานต� รักษาเพชร

63142000037 นายก/องศักด์ิ อักษรวงศ�

63142000038 นายวรชัย ทองศรี

63142000039 นางสาวพรพิมล ผ;องแผ/ว

63142000040 นายศศิพงศ� เขตอนันต�

63142000041 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชูติมิตรรัตน�

63142000042 นางสาวขวัญ พิชชาญ� ขวัญหวาน

63142000043 นายศรายุทธ เรืองเกต

63142000044 นางสาววรรณดี อ;อนน/อม

63142000045 นางสาวกัญญาภัทร หนูกูล

63142000046 นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง

63142000047 นายคณนาถ เทพสุทธ์ิ

63142000048 นายจิระ ศรีภิรมย�มิตร

63142000049 นายพีรพัฒน� พูลพันธ�

63142000050 นางสาวพรรณธิภา พ/นภัย

63142000051 นางสาวดวงตา นามวงศ�

63142000052 นายวรวุฒิ พุทธรักษา

63142000053 นางสาวรัตน�วดี นิรภัย

63142000054 นายวัชระ แสงมณีธรรม

63142000055 นางสาวอุบลรัตน� แก/วสุวรรณ

63142000056 นางสาวปาริชาติ เฉลิมวรรณ�

63142000057 นายอรรถวุฒิ รักธรรม

63142000058 นางสาวอามานี รอกา

63142000059 นายอิลฮัม มะดีเยาะ

63142000060 นายศุภวิชญ� ศรีภักดี

หน/า 2 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000061 นายธีรวุฒิ กาญจน�

63142000062 นางสาวขวัญฤทัย เรืองเดช

63142000063 นางสาวดลยา อนันทกาญจน�

63142000064 นายพชร ศรีสุธรรม

63142000065 นายศุภชัย แป9นดําเนิน

63142000066 นางสาวจินตนา ลาภจุติ

63142000067 นายศุภณัฐ ฉิมเก้ือ

63142000068 นางสาวรติ ดํารงกิจ

63142000069 นางสาววลี พรหมสมบัติ

63142000070 นางสาวกรกมล เสาร�พูล

63142000071 นางสาวมนทิรา ทองคํา

63142000072 นางสาวยลดา สุโพธ์ิ

63142000073 นางสาวโชติรส  Kหนูช;วย

63142000074 นายธนกร ขวัญทอง

63142000075 นางสาวสุกัลยา ภักดี

63142000076 นางสาวศิราณี จินดามณี

63142000077 นางสาวจารุวรรณ นาคราช

63142000078 นางศรีสุดา มีสุวรรณ

63142000079 นายพรศักด์ิ บัวทอง

63142000080 นางสาววรกานต� โชควิเศษ

63142000081 นางสาวหนึ่งฤทัย กลางวัง

63142000082 นางสาวสุภาวดี พินวานิช

63142000083 นายสรภัทร คงรักษา

63142000084 นายชาญณรงค� ส;งแสง

63142000085 นางสาวนูรีซัน วานิ

63142000086 นางสุพรรณษา ใจกว/าง

63142000087 นายอัษศดิณย� ดือเระ

63142000088 นางสาวรพีพรรณ ไชยเพชร

63142000089 นางสาวกชกร ชูวารี

63142000090 นายฉัตรชัย พลดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000091 นายธนินทร แก/วบุญเรือง

63142000092 นางสาวเกตุวดี จันทร�สุริยะ

63142000093 นางสาวพณิดา น้ําจิตรตรง

63142000094 นายปริญญา จิรัญเวทย�

63142000095 นายฤกษ�มงคล เภรีฤกษ�

63142000096 นางสาวพูนธนา วงศ�วิทยาศักด์ิ

63142000097 นายณัฐพล นาคีเภท

63142000098 นางสาวศิรินทิพย� แก/วมณี

63142000099 นางสาวอุษา ทองขาว

63142000100 นายศิวนันท� สิงหพันธ�

63142000101 นางสาวผุสรัตน� หม่ืนแป9น

63142000102 นายศิริศักด์ิ วงศ�จันทร�

63142000103 นางสาวนฤมล อ;อนคล/าย

63142000104 นางสาวมัตติกา เมืองเกิด

63142000105 นางสาวกาญจนา แก/วรัมย�

63142000106 นางสาวธัญลักษณ� แก/วพุก

63142000107 นางสาวสุดารัตน� ผลอินทอง

63142000108 นางสาวนันทิยา ยอดรัก

63142000109 นางสาวกรรณภิรมย� บูรพา

63142000110 นางสาวอรทัย เพชรนิล

63142000111 นายณัฐวุฒิ คงอยู;

63142000112 นายสราวุธ ป�ทมาวิไล

63142000113 นางสาวจุฬาลักษณ� ค/าไกล

63142000114 นางสาวอัจฉรา วิชัยรัตน�

63142000115 นางสาวอารีรัตน� รอดทองแก/ว

63142000116 นางสาวสุวรินทร� สังขจร

63142000117 นางสาวคนธวัลย� จวงพันธ�

63142000118 นางสาวศิโรรัตน� สุบรรณ�

63142000119 นายอาทิตย� นิ่มนวล

63142000120 นางสาวอนงค�นาฏ กาญจนี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

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

63142000121 นางสาวเกสร สองแก/ว

63142000122 นางสาวกฤตพร มาดี

63142000123 นางสาวสวลักษณ� สวัสด์ิแก/ว

63142000124 นางสาวเพ็ญอัมพร วัฒนสุรวิทย�

63142000125 นายอนุชา บํารุง

63142000126 นางสาวขนิษฐา สุทธิมาศ

63142000127 นางสาวศศิกานต� อุตโม

63142000128 นายไตรรัตน� ศึกขะชาติ

63142000129 นางสาวสุธาสินี โสธร

63142000130 นางสาวอภิชญา แสงกระจ;าง

63142000131 นายจิรพล เดชารัตน�

63142000132 นางสาวราตรี เจริญกิจ

63142000133 นายธรรมรัตน� ถาวรแก/ว

63142000134 นางสาวป?ยพร นาวาทอง

63142000135 นายวีระพงศ� คงโกมินทร�

63142000136 นางสาวผกามาศ จงศิริ

63142000137 นายอานนท� สังข�แก/ว

63142000138 นายพงศธร นูนวงศ�

63142000139 นายณรงฤทธ์ิ สงฤทธ์ิ

63142000140 นายสิทธิโชค ศิริกุล

63142000141 นางสาววารุณี รักษาภูมิ

63142000142 นางสาวธัญลักษณ� ใจตรง

63142000143 นางสาวสิริพร เชยกาญจน�

63142000144 นางนันทภัค รัตนวาร

63142000145 นายธรรมวิชิต ลิ่มป?สุทธ์ิ

63142000146 นางสาวจารุวรรณ ฉวีพรรณ�

63142000147 นายสุริยัน น/อยสน

63142000148 นางสาวนฤมล จารีมุข

63142000149 นางสาวพรทิพย� สูยพันธ�

63142000150 นางสาวนันทวัน จิตต�ภักดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

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

63142000151 นางสาวขวัญธิดา งามขํา

63142000152 นางสาวสินีนาฏ โอภาส

63142000153 นายสมศักด์ิ ผลผดุง

63142000154 นายอัฐพร นิลกระจ;าง

63142000155 นางสาวอภิชยา ช;วยฤกษ�

63142000156 นางสาวปาณิศา พันนา

63142000157 นายนงศักด์ิ แซ;ฮั่น

63142000158 นายนําพล ดวงจันทร�

63142000159 นางสาวจิราวรรณ ช;วยชนะ

63142000160 นายภควุฒิ ณะแอ

63142000161 นางสาวเบญจวรรณ เสน;ห�ทอง

63142000162 นายพีระพันธ� หุ/ยหลี

63142000163 นางสาวสุภาวดี ทองเจียม

63142000164 นายอรุณ หม่ืนด/วง

63142000165 นางสาววันดี รัตนมณี

63142000166 นางสาวสายใจ นกแก/ว

63142000167 นางสาวพรนัชชา สมจิตต�

63142000168 นายเนติพงศ� ณ ถลาง

63142000169 นายไตรรัตน� เพชรมุณี

63142000170 นายอรรณพ ถวายหน/า

63142000171 นางสาววนิชา บัวเจริญ

63142000172 นายณรงค� ผิวศิริ

63142000173 นางสาวธัญชนา ภูดานุ

63142000174 นางสาวอรทัย ไชโย

63142000175 นายยุรนันท� ภัทรธาดา

63142000176 นางสาวพรสินี หลอดศิลปQ

63142000177 นางสาวสุนิสา สุขศรี

63142000178 นางมยุรี แซ;หลิม

63142000179 นางสาวสมศรี ลําหัด

63142000180 นางสาวสุจารีภรณ� มณีศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000181 นายประจวบ หนูแดง

63142000182 นางสาวกัญจนพร พลรบ

63142000183 นายพงษ�เพชร เพชรมณี

63142000184 นางสาวอนุสรา พันชั่ง

63142000185 นายณัฐพงศ� สําราญกาย

63142000186 นางสาวนภสร สุขพงษ�

63142000187 นางสาวอาภาภรณ� สุดทอง

63142000188 นางสาวพรพรรณ อินทร�นาโพธ์ิ

63142000189 นางสาววิชชุลดา หนูน/อย

63142000190 นางสาววรรณีดา เหมทานนท�

63142000191 นายวชากร ทวีโชติวรกุล

63142000192 นายศักรินทร� หนูดํา

63142000193 นางสาวสุภาพร ดําสุวรรณ

63142000194 นางสาวทัตพิชา มิลินททัต

63142000195 นางสาวธัญชนก จารุวรรณกุล

63142000196 นางสาวณภัสส�ศา คงทอง

63142000197 นายอมรพล สระหงษ�ทอง

63142000198 นางสาวอัญชลี บุญรอด

63142000199 นายจักรพันธุ� อักษรพันธ�

63142000200 นางสาวศศิกาญจน� ลอยมา

63142000201 นายเตชัส นิยมเดชา

63142000202 นางสาวป?ยะนุช เดชภักดี

63142000203 นายสายัณห� ทองเกิด

63142000204 นางสาวเพชรลดา ไชยรัตน�

63142000205 นางสาววารุณี สนิทเปรม

63142000206 นางสาวซารีปRะ ดอเล#าะ

63142000207 นายตรัยรัตน� จินดาพล

63142000208 นายณัฐพล สุขเกษม

63142000209 นางสาวนฤมล สุทวิ

63142000210 นายปฏิวัติ มณีโชติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000211 นางสาวมณฑา สนสุวรรณ�

63142000212 นางสาวพิรภัสส� พิบูลย�

63142000213 นางสาวมุกดาพรรณ ชื่นชม

63142000214 นายไทยรัฐ เมฆตรง

63142000215 นางสาวมณธรส บัวแก/ว

63142000216 นางสาวศิริลักษณ� ลักษโณสุรางค�

63142000217 นางสาวดารารัตน� อิวิโส

63142000218 นายธีระพนธ� บุญรัศมี

63142000219 นางสาวภควดี จันทร�ค/อม

63142000220 นางสาวณิชกานต� มานะจิตต�

63142000221 ว;าที่ร/อยตรีโอภาส ดวงหม;อง

63142000222 นางสาวพรวิมล แก/วขนก

63142000223 นางสาวรัฐชฎาพร สารพร

63142000224 นางสาวป�ญญาพร หลักทรัพย�

63142000225 นางสาวสุภาวดี โอมณี

63142000226 นายกูมะรอวี ยูโซะ

63142000227 นางสาวอรปรียา พรมมารินทร�

63142000228 นางสาวขวัญใจ จันสุข

63142000229 นางสาวณัฐญา คําสิงห�

63142000230 นางสาวอภิชญา คงบุญทอง

63142000231 นายพงศธร นนทพันธ�

63142000232 นางสาวจุติมา เมืองมนต�

63142000233 นางสาวดวงกมล จันทร�สว;าง

63142000234 นายธวัชชัย ผลทวี

63142000235 นายเบญจพล ใจห/าว

63142000236 นางสาวรุ;งนภา ธัมมาภิถุติย�

63142000237 นายธราพงษ� หมวดสุข

63142000238 นายอรรถพล ห/องหาย

63142000239 นางสาวชญาณี เชาวลิต

63142000240 นางสาวณัฐวิกา อุ;นเกิด
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63142000241 นายยุทธศักด์ิ บานสุคนธ�

63142000242 นายสมศักด์ิ รักสถาน

63142000243 นางสาวอรวรรณ แซ;ขอ

63142000244 นางสาวจันทิมา จุลเขต

63142000245 นางสาววรรณวิสา แดงกลับ

63142000246 นายธีระชัย พรหมอนุมัติ

63142000247 นางสาวจุฑามาศ แสงทอง

63142000248 นางสาวนิภาวรรณ แซ;ลิ้ม

63142000249 นางสาวกิรติกา เดิมชัย

63142000250 นางสาวดรัณภัทร วิสัยจร

63142000251 นางสาวอมราวดี ศรีอาวุธ

63142000252 นายนรายุทธ คล/ายสิงห�โต

63142000253 นางสาวรุ;งรัตน� อิ้วสมจิตร�

63142000254 นางสาวนวพรรษ สอนประสาท

63142000255 นางสาวศิลาลักษณ� นวลขาว

63142000256 นายศรัณย�พร แก/วประสิทธ์ิ

63142000257 นางสาวหัสนีย� กะจิบือซา

63142000258 นายบุตรทวี หน;วยแก/ว

63142000259 นายเฉลิมพล สามัคคี

63142000260 นายคงศักด์ิ บัวงาม

63142000261 นายวุฒิชัย แก/ววิเชียร

63142000262 นายอนุชา ธรรมปรีชา

63142000263 นายป�ญญา สุมามาลย�

63142000264 นางสาวทิภาพรรณ ใจบุญ

63142000265 นางสาวปรียา หนูกําเหนิด

63142000266 นางสาวอรอนงค� ติกจินา

63142000267 นางสาวอัญชลีพร เมฆอําพล

63142000268 นางสาวอรุณโรจน� ชิณวงค�

63142000269 นายปพิชญา ย่ิงดํานุ;น

63142000270 นางสาวศิริมา บุญทอย
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63142000271 นายอนุวัฒน� ม;วงมณี

63142000272 นางสาวธิษตยา พรหมขุนทอง

63142000273 นายก/องเกียรติ แก/วศรีจันทร�

63142000274 นางสาวนวลจุฑา สอกุล

63142000275 นางสาววาสินี แก/วแพ;ง

63142000276 นางสาวจันทมาศ หนูแจ/ม

63142000277 นายสุริยา ช;วยเสน

63142000278 นางสาวฐิติทรัพย� เจ/งวัฒนพงศ�

63142000279 นางสาวสุพิชชา อรรถมี

63142000280 นายธัญวุฒิ ธิมากุล

63142000281 นางสาวสุพรรษา รัตนา

63142000282 นางสาวศิริภรณ� ณ พัทลุง

63142000283 นายทวิพงศ� เสน;ห�พร

63142000284 นางสาวสุชาดา แซ;โค/ว

63142000285 นางสาวกาญจนาวดี ภักดีเรือง

63142000286 นางสาวประไพพิมพ� อินต#ะเทพ

63142000287 นางสาวกมลวรรณ เพชรมาตศรี

63142000288 นางสาวระพีพร เพ็ชรลุ

63142000289 นายเสกสรรค� สมอ

63142000290 นางสาวศิริญากร เล/าเจริญ

63142000291 นางสาวมารีน;า เหร;บุตร

63142000292 นางสาวมะลิวัลย� ดําขลิ้ง

63142000293 นางหทัยชนก อินป?น

63142000294 นายอนิรุทธ� ฆ/องส;งเสียง

63142000295 นายวรุต ณ พลฤทธ์ิ

63142000296 นายเพ่ิมศักด์ิ แก/วอําไพ

63142000297 นาย/UUUUUUUUUUUUUUณัฐปคัลภ� เกิดชาตรี

63142000298 นางสาวเบญจรัตน� เชื้อชะเอม

63142000299 นางสาวศุภณัฐ� ไชยหาญ

63142000300 นายเฉลิมพร แก/วนพพา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000301 นายชิติพัทธ� สงแสง

63142000302 นางสาวธิติยาภรณ� เมืองแมน

63142000303 นางสาวพรสินี พรมมา

63142000304 นางสาวเรวดี ทัพน/อย

63142000305 นายสิทธิโชค กัลปสุทธ์ิ

63142000306 นายเอกชัย เจริญกิจภักดี

63142000307 นางสาวธัญชิตา รอดศรีนาค

63142000308 นางสาวอุทัยวรรณ ฤทธิคง

63142000309 นางสาวชมพูนุช จันทร�รุ;งเรือง

63142000310 นายธัญเทพ เพียรดี

63142000311 นางสาวศิริกรกัลยา อําพันมณี

63142000312 นางสาวศศิมา สมจิตต�

63142000313 นางสาวนฤทัย ว;องกูล

63142000314 นางสาวธนภรณ� ภัทรธาดา

63142000315 นายชัยวัฒน� ใหม;ซ/อน

63142000316 นางสาวดาริณี ศักด์ิพิมล

63142000317 นางสาวณัฐกฤตา ศักด์ิณรงค�

63142000318 นายนฤเบศร� ตันยุชน

63142000319 นางมยุรา ส;องเมืองสุข

63142000320 นางสาวศศิภา รื่นบุตร

63142000321 นางสาวปณัทดา จันทร�เกิด

63142000322 นายชัยสิทธ์ิ จุลบุตรฺ

63142000323 นางสาวมนต�นภา เพ็ชรวิเชียร

63142000324 นางสาวฐิติมา บุญชูวงศ�

63142000325 นางอารีรัตน� กําลังเก้ือ

63142000326 นางสาวยุวลักษณ� เนียมสุ/น

63142000327 นายนที ทองแดง

63142000328 นายกิตติภูมิ จันทโชติ

63142000329 นางสาวเจนจิรา ทองป�สโน

63142000330 นายพิสุทธ์ิ เพ็ชร�รอด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000331 นางสาวฐนิศา บัวอินทร�

63142000332 นางสาวสุภาวดี เด;นดวง

63142000333 นางสาวชนน�ชนก จันทร�สว;าง

63142000334 นายสามารถ ปากจันทร�

63142000335 นางสาวจันทร�จิรา นุ;นสังข�

63142000336 นางสาวลฎาภา นาวาล;อง

63142000337 นางสาวทิพย�สุดา ช;วยชะนะ

63142000338 นางสาวสุดาพร ภูมิระวิ

63142000339 นายมูฮัมหมัดรอมลี อาแว

63142000340 นายธีรพันธ� มูละ

63142000341 นายเอกรัฐ พรหมพิชัย

63142000342 นางสาวณัฐริกา ศรีทอง

63142000343 นายสมชาย มากเปWย

63142000344 นายณัฐพล วงศ�อินทรัตน�

63142000345 นางสาวสุรีรัตน� ยอดเพชร

63142000346 นายปรเมศร� แป9นทอง

63142000347 นายอัฐชลากร ทองประดิษฐ�

63142000348 นางสาวกัญญารัตน� เพ็งสวัสด๋ิ

63142000349 นายชัชกรณ� บัวแก/ว

63142000350 นางสาวปริชาติ ไชยภักดี

63142000351 นายศุภนนท� สุขจิต

63142000352 นางสาวศิรินภา ราชสีห�

63142000353 นางสาวสุภาวดี สัสดีเมือง

63142000354 นางสาวรพีพรรณ ศึกหาญ

63142000355 นายศักด์ิรพี อรรถยูร

63142000356 นางสาวอิศราภรณ� สุขาทิพย�

63142000357 นางสาวกมลรัตน� เล;สํา

63142000358 นางสาวจุฬาลักษณ� กาละสุข

63142000359 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร�

63142000360 ว;าที่ร/อยตรีอนุ ไชยพฤกษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000361 นางสาวภัณฑิลา วงษ�ศรี

63142000362 นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข

63142000363 นางสาวกมลชนก แซ;เฮ;ง

63142000364 นางสาวเพ็ญวดี เอี่ยมบุตร

63142000365 นายสืบพงษ� ศรีกาญจน�

63142000366 นางสาวกัลยกร เพ็ชรคง

63142000367 นางสาวอรวรรณ จันทร�วิเชียร

63142000368 นายวินัย ชนะพล

63142000369 นางสาวสุทินา เสถียรรังสฤษด์ิ

63142000370 นางสาวอมราวดี หนูเก้ือ

63142000371 นางสาวกนกกุล สุขศรีนวล

63142000372 นายเจษฎา สุทธิประเสริฐ

63142000373 นายธวัชชัย แก/วชื่น

63142000374 นางสาวเรณุกา หัสภาคย�

63142000375 นางสาวกัญญ�วรา แซ;ลิ่ม

63142000376 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ทอง

63142000377 นางสาวรุสมีนี เจะนิ

63142000378 นางสาวธวัลยา เบ/านู

63142000379 นางสาวบุญญาภรณ� อินทรซิตร

63142000380 นายซาอุดี สาแม

63142000381 นายธรรมรัตน� แสงงาม

63142000382 นางสาวพรพิมล มาตย�สถิตย�

63142000383 นางสาวเสาวลักษณ� ป�นบุง

63142000384 นางสาวอังศณา กลางณรงค�

63142000385 นางสาวสุดารัตน� วงศ�สิงห�

63142000386 นางสาววันวิสา สเหล;ราษฎร

63142000387 นางสาวสุชาวดี ชมสิน

63142000388 นายจิรวัฒน� จินดาเพชร

63142000389 นางสาวศศิธร ศรีวิเศษ

63142000390 นางสาวธัญญารัตน� ชัยชนะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000391 นางสาวกรรวี ทองสีดํา

63142000392 นางสาวบัณฑิตา เดชสถิต

63142000393 นางสาววิไลวัลย� อุดมรักษา

63142000394 นางสาวมนัญญา อ;อนแก/ว

63142000395 นางสาวจิระภา สังข�แก/ว

63142000396 นางสาวหทัยพร จีนประชา

63142000397 นางสาวอภัยวรรณ แก;นจัน

63142000398 นายสมศักด์ิ ปานดํา

63142000399 นายราชัน ทวีไชย

63142000400 นางสาวมัทนียา ชูสุวรรณ�

63142000401 นางสาวสิริขวัญ ศรีขวัญ

63142000402 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิทอง

63142000403 นายยูนุส ละใบยูโส#ะ

63142000404 นางสาวรัชฎา รัตนบุรี

63142000405 นางสาวทิชานันท� ระย/า

63142000406 นายสายัณห� ขวัญทอง

63142000407 นายเมทะนี มากประดิษฐ�

63142000408 นางสาวดาลิกา ป?�นอําไพ

63142000409 นางสาววรรณนิภา กลิ่นยอด

63142000410 นายไทรรัตน� ชูพูล

63142000411 นางสาวชญานัท ระวังภัย

63142000412 นางสาวณัฐนิช จันหนู

63142000413 นางสาวป?ยวรรณ อรัญเยาว�

63142000414 นายพลกฤษณ� ชัยสวัสด์ิ

63142000415 นายธนกฤต ป?�นทอง

63142000416 นายกฤษฎ์ิ รองเมือง

63142000417 นางสาวเนตรนภา ชุมแสง

63142000418 นายกฤษณะ รื่นรู/สาน

63142000419 นางสาวอรจิรา แซ;ฮ;อ

63142000420 นางสาวอัญชลี ธรรมบํารุง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000421 นายนที โบกระณีย�

63142000422 นางสาวจตุพร วงศ�โถง

63142000423 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ�ชูเวช

63142000424 นางสาวเพชรรัตน� รอดเรืองฤทธ์ิ

63142000425 นายจัตุวรรษ นาคแท/

63142000426 นางสาวเปW�ยมสุข ฮะทะโชติ

63142000427 นางสาวจีรพร หม่ันมา

63142000428 นายณัฐพนธ� เริ่มริ

63142000429 นางทัศนีย� พละเลิศ

63142000430 นางสาวญาติมา ช;วยเล็ก

63142000431 นางสาวพัชราพรรณ โพธ์ิภิบาล

63142000432 นายวิชัย ขาวเหลือง

63142000433 นางสาวสิริรัตน� เตส;วน

63142000434 นายเสฏฐวุฒิ รัมมะภาพ

63142000435 นายเกรียงศักด์ิ ชูเกิด

63142000436 นายสุทธิศักด์ิ วัชราภรณ�

63142000437 นายอนุชา กุลสนาวงค�

63142000438 นายศิวัช โมฬี

63142000439 นายนพดล ชัยชํานิ

63142000440 นายศุภณัฐ เสียงวิจิตร

63142000441 นางสาวรพีพร ฉายวิเชียร

63142000442 นางสาวอรพรรณ ชูบ;อฝ9าย

63142000443 นางสาวบุญญรัตน� เสาวลักษณาการ

63142000444 นายนพวิชญ� บุญยศิลปQ

63142000445 นางสาวเพ็ญพิชา หม่ืนสิน

63142000446 นายเจษฎา นนทมิตร

63142000447 นายอําพล ขนุนนิล

63142000448 นางสาวนัจนันท� มุคุระ

63142000449 นางสาวนุสรินทร� รับไทรทอง

63142000450 นางสาวจิราพร คุ/มภัย

หน/า 15 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000451 นางสาวกัญญารัตน� หนูจันทร�แก/ว

63142000452 นายปฐมพร ฤทธิกาญจน�

63142000453 นางสาววิภา สนั่นก/อง

63142000454 นายเชาวรินทร� ศรีวิเศษ

63142000455 นางสาวจุฑาทิพย� สุขศรี

63142000456 นายกฤษดา คงเขียว

63142000457 นายสุรชาติ เจียมพงศ�ไพศาล

63142000458 นางสาวจันติมา ย/อยญาติ

63142000459 นางวิชุดา วิโรจน�วัฒนกุล

63142000460 นางสาวสรีวรรณ คงตรีแก/ว

63142000461 นายจอมลาภ ยอดพรมทอง

63142000462 นางสาวสิดาพร ศรีถัทธ�

63142000463 นายโชติชยุตม� ศรีสง;า

63142000464 นายพิพัฒน�พงศ� คงฉิม

63142000465 นางสาวทรรศนีย� ขาวด/วง

63142000466 นายอํานาจ ตลึงจิตร

63142000467 นายวีระยุทธ ชูเชื้อ

63142000468 นางสาวอัจฉรา กายพันธ

63142000469 นางสาวสุภาวดี หนูรอด

63142000470 นายธนิโรจน� ธวัชดํา

63142000471 นายอดิศร อุบล

63142000472 นางสาวจันจิรา จันทร�ศรีมาก

63142000473 นางสาวพรพลอย จันทร�ศรี

63142000474 นางสาวรัชนีพร รัตนพร

63142000475 นางสาวพิมพ�ยิหวา ปานสุวรรณ

63142000476 นางสาวกนกวรรณ หนูมาก

63142000477 นางสาวกัญญรัตน� กาญจนา

63142000478 นายธนาคม ทองมี

63142000479 นางสาวอัญชลี ศรีมณี

63142000480 นางสาวพันณิดา พัฒภูมิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000481 นายประสิทธ์ิ นพรัตน�

63142000482 นางสาวสมฤทัย ดวงสวัสด์ิ

63142000483 นางสาวอทิตยา ธรรมวัง

63142000484 นายรัชพล พุทธรัตน�

63142000485 นายพณัสชัย อุทัยมา

63142000486 นางสาวธาริณี เย็นทั่ว

63142000487 นางสาวอรชุดา เมฆแก/ว

63142000488 นางสาวกรรณิการ� ไม;รู/จบ

63142000489 นางสาวภคพร โออินทร�

63142000490 นางสาวปาริฉัตร พลเพชร

63142000491 นางสาวสรินทรา คงเดิม

63142000492 นางสาวปภัสสร มลิการ

63142000493 นางสาววันทนีย� สายกาลย�

63142000494 นางกัญญาภัค ศรีสวัสด์ิ

63142000495 นายฐานทัพ หมุดละ

63142000496 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองอยู;

63142000497 นางสาวป?ยะธิดา ฉํ่าอํานวย

63142000498 นางสาวสุภิสรา ดําปาน

63142000499 นางสาวฟ�ตลีณา สะแม

63142000500 นางสาวปนัดดา พรมโยธา

63142000501 นางสาวสุนิสา สุวรรณมณี

63142000502 นางสาวธรีรัตน� คํานวน

63142000503 นางสาวกมลธร วิเชียรพร

63142000504 นายธนากร หยองบางไทร

63142000505 นางสาวจันทิมา นราพงค�

63142000506 นางสาวสุธาทิพย� ยังโยมร

63142000507 นางวิไล สุวรรณเพ็ชร

63142000508 นางสาวอุมารินทร� มีบัวทอง

63142000509 นางสาวณัฐมล คงแก/ว

63142000510 นางสาวพรทิพย� แซ;เตียว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000511 นายป�ญพร สมนาม

63142000512 นางสาวป?ยนุช สังข�ชนา

63142000513 นางสาวปริณดา จันทรมณี

63142000514 นางสาวศศิวิมล ชลสินธุ�

63142000515 นางสาวสุวิชาดา สังขวิจิตร

63142000516 นางสาวสุมาลี หนูเหตุ

63142000517 นางสาวทัศนีย� พัฒสังวาล

63142000518 นางสาวภิญญาพัชญ� คงมาก

63142000519 นายพัสกรณ� หิ้นจ้ิว

63142000520 นางสาวพัคมิณทร� ภู;พรประเสริฐ

63142000521 นางสาวจันจิรา เวลาดี

63142000522 นางสาววาสนา บุญชูศรี

63142000523 นางสาวสมรศรี ทวีทรัพย�

63142000524 นางสาวจิระวรรณ แสงจํานงค�

63142000525 นายเศกสรรค� ฉลาดเจียม

63142000526 นางสาวกมลนัทธ� ยาเคน

63142000527 นางสาวณัฐธยาน� สิทธิไชย

63142000528 นายสุรศักด์ิ แซ;ต้ัง

63142000529 นางสาวอุไรญา ตะลุง

63142000530 นายอคริศ สุวรรณ

63142000531 นายสมศักด์ิ รัตนะ

63142000532 นายพีรพล บุญเชิด

63142000533 นางสาวศิริเพ็ญ นิลสังข�

63142000534 นางสาวชมัญญา ลิ้มสวัสด์ิ

63142000535 นางสาวกรรณิกา ต้ันเซ;ง

63142000536 นางศิรินทรา เสือพิทักษ�

63142000537 นายยุกต� ฟางลอย

63142000538 นายสุริยา ท/ามบุญฤทธ์ิ

63142000539 นางสาววิภาดา ศรีเทพ

63142000540 นางสาวภัทราภรณ� ย;องซ่ือ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000541 นางสาวจันทร�จิรา ปรีชาชาญ

63142000542 นางสาวมณีรัตน� ไชยศรีมาลย�

63142000543 นางสาวนราทิพย� นิยมลาภ

63142000544 นางสาวนิติพร แวยูโซะ

63142000545 นางสาวอังสุมาลิน พัฒทอง

63142000546 นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน�

63142000547 นางสาวรัญญา หม่ันเพียร

63142000548 นายวัชรินทร� กล/าศึก

63142000549 นางสาวนฤมล นุ/ยบ/านด;าน

63142000550 นายสนธยา แข็งแรง

63142000551 นายนรากร เพิงแก/ว

63142000552 นายธันยธรณ� ไตรมงคลเจริญ

63142000553 นางสาวสโรชา มนตรีสถิต

63142000554 นายสุรศักด์ิ สุวรรณปาน

63142000555 นายพีระพงศ� เกษร

63142000556 ว;าที่ ร.ต.เรวุฒิ สงประเสริฐ

63142000557 นางสาววราภรณ� เส/งสุย

63142000558 นางสาวศกลวรรณ อมประนาม

63142000559 นางสาวจุรีพร อรัญรักษ�

63142000560 นางสาวกวิสรา แก/วรัตน�

63142000561 นางสาวเจนจิรา นวลศรี

63142000562 นายรัชพล บุญมาก

63142000563 นายชโลธร ไพรภิมุข

63142000564 นายอภิศักด์ิ สังข�สุวรรณ

63142000565 นายคุณชัย ฝ�นนิมิตร

63142000566 นายชัยยัณห� ไชยสิทธ์ิ

63142000567 นางสาวภัศรา อุตมัง

63142000568 นายธีรวงค� ทิมบัว

63142000569 นายสนุ/ก บุญชนะวิวัฒน�

63142000570 นางสาววรรนิษา หนูจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000571 นางสาวอําภา มโนสาร

63142000572 นางสาวบุษกร พุ;มสุวรรณ

63142000573 นายโกวิทย� ชีช/าง

63142000574 นางสาวจุฬาลักษณ� ส/มชู

63142000575 นายนิรันดร� ครุฑละออง

63142000576 นางสาวณัฐฐาพร สมล่ํา

63142000577 นางสาวณัฏฐา ขันเงิน

63142000578 นางสาวรุ;งอรุณ รักไทย

63142000579 นางสาวกนกพิชญ� บัวทองคํา

63142000580 นางสาวสุภาพร แสงผาด

63142000581 นายภาณุพงศ� จันทร�ประเสริฐ

63142000582 นายธีระพงษ� รัตนพันธุ�

63142000583 นางสาวเสาวลักษณ� พรมเทพ

63142000584 นางสาวสรัญญา ศรีสมโภชน�

63142000585 นายพงศธร คีรีธาร

63142000586 นายจักรพันธ� ชูเมือง

63142000587 นายวัชรินทร� แป9นหมึก

63142000588 นายเนติพงษ� คงชนะบูรณ�

63142000589 นายณัฐนนท� คงพูล

63142000590 นายป?ยะพงษ� โชคพรป�ญจกุล

63142000591 นายชัยณรงค� สมชาติ

63142000592 นางสาวศุภรานันท� พัฒน�วัฒน�

63142000593 นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง

63142000594 นายมูฮัมหมัดซุกรี เจะโด

63142000595 นางสาวป?�นทิพย� ณรงค�ทิพย�

63142000596 นายอภิสิทธ์ิ เภอบางเข็ม

63142000597 นางสุกันยา ชนะภัย

63142000598 นางสาวณัฐริกา โต#ะหมาน

63142000599 นางสาวชไมพร แก/วใจดี

63142000600 นายจตุพร อินทร�เนื่อง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000601 นายธีรชาต์ิ จู;วาที

63142000602 นางสาวศิริพร หอยสกุล

63142000603 นายสุนันท� สีหมัด

63142000604 นายจตุพร พัดทอง

63142000605 นางสาววิไลวรรณ ติดแดง

63142000606 นางสายชล ราชานิกรณ�

63142000607 นายศาสตรา พูลเกิด

63142000608 นางสาวกัญจน�ปณิดา เดชอรัญ

63142000609 นายพงศธร เสือปาน

63142000610 นางสาวจันทกร วรรณศิลปQ

63142000611 นางสาวยาลีฮา โตะเหะ

63142000612 นายยุทธศาสตร� แย/มแก/ว

63142000613 นางสาวธัญพรนภัส จ๋ิวไม/แดง

63142000614 นายชัยพร ราชัย

63142000615 นางสาวมนฤทัย ชํานาญเนียม

63142000616 นางสาววราภรณ� ยกสุวรรณ

63142000617 นางสาวนริศรา อารมย�แก/ว

63142000618 นางสาวเสาวรจน� ดีมีศรี

63142000619 นางสาวณัฐธิชา พิศแลงาม

63142000620 นางสาวณัฏฐธิดา สังข�ชุม

63142000621 นางสาวปวีณา รักถ่ินเดิม

63142000622 นายทิวัตถ� คงวิทยา

63142000623 นางสาวนพวรรณ รัตนพงศ�

63142000624 นางสาวสุวิสา นิลนิยม

63142000625 นางสาวรัตติกาล วงกช

63142000626 นางสาวนิศากร จันทร�ผ;อง

63142000627 นางสาวณัฐณิชา ทองอ;อน

63142000628 นางสาวกมลชนก ชามทอง

63142000629 นางสาวจิราภรณ� แซ;ด;าน

63142000630 นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000631 นางสาวมณีรัตน� เนาวโคอักษร

63142000632 นางสาวขนิษฐา อิสโร

63142000633 นางสาวอมรรัตน� วังบุญคง

63142000634 นางสาวนิตยา ด/วงเอียด

63142000635 นายสิทธิชัย วิชัย

63142000636 นางสาวปารมี เชื้อศักด์ิ

63142000637 นายภราดร คําเอียด

63142000638 นางสาวชัชฎาภรณ� ชนะกุล

63142000639 นางสาวปทุมวรรณ เวชสุนทร

63142000640 นางสาวสุดารัตน� บุญศิลปQ

63142000641 นางสาวก่ิงกาญจน� ชัยสังข�

63142000642 นางสาวชนิดา อินทรจันทร�

63142000643 นายราขวัฒน� รัตนประพันธ�

63142000644 นางสาวอริสา นวลปาน

63142000645 นางสาวศิริอนันต� ชอบกตัญZู

63142000646 นายทรงเดช เกตุกินทะ

63142000647 นางสาวปทุมวดี สมศรี

63142000648 นางสาวสิรินรักษ� ยะลา

63142000649 นางสาวศิริขวัญ จันทร�สม

63142000650 นางสาวฉันทนา กาเด็น

63142000651 นายอุเทน สะอิ

63142000652 นางสาวอุไรญา ดีหมัด

63142000653 นายสุรัตน� หีมขาว

63142000654 นางสาวพาณิภัค ศรภักดี

63142000655 นางสาวจิดาภา อมร

63142000656 นายทนงศักด์ิ ศรีธารา

63142000657 นายอมรเทพ จีนหมิก

63142000658 นายวิศิษฏ� ทองน้ําแก/ว

63142000659 นายสมหมาย ภักดี

63142000660 นางสาววิยะดา เหมหา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000661 นายปกรณ� สุขกา

63142000662 นายเฉลิมฤทธ์ิ ชัยราษฎร�

63142000663 นางสาววัชรี ศรีสุข

63142000664 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีชัยนาท

63142000665 นางสาวพัสตราภรณ� สง;าปู

63142000666 นางสาวประภาศรี ศรีสงคราม

63142000667 นางสาวชนิตา คชเดช

63142000668 นางสาวประภัสสร พรหมประสาทร�

63142000669 นายจักกฤษณ� สีเขียว

63142000670 นางสาวเปรมกมล ดําพนัส

63142000671 นางสาวณัฐวดี สุบรรณ�

63142000672 นางสาวศิริวรรณ ทองลิ่ม

63142000673 นางระพีพรรณ ชุมวงศ�

63142000674 นางสาวป?�นชนก พูลศิริ

63142000675 นายอุดมพงษ� ลูกแป9น

63142000676 นางสาวอรพรรณ จันทร�อินทร�

63142000677 นางสาวจิราพร ศรีสมโภชน�

63142000678 นางสาววรรณี อินสุวรรณ

63142000679 นายณัฐวุฒิ เอกจีน

63142000680 นางเสาวนีย� บัวเกษ

63142000681 นางสาวอมรรัตน� คงคล/าย

63142000682 นายนัทธพงศ� คงจันทร�

63142000683 นายฉัตรชัย ส/มเขียวหวาน

63142000684 นางสาวชัชฎา ศรีภักดี

63142000685 นางสาวศิริรัตน� หอแป9น

63142000686 นางสาวเอมอร ศรีวิเชียร

63142000687 นางสาวจันทร�จิรา บุญถนอม

63142000688 นายอัษฎาวุธ ทองใส

63142000689 นายสุรศักด์ิ สุขย่ิง

63142000690 นางสาวเกษร หนูชู
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000691 นายธีรวัฒน� งามประดิษฐ�

63142000692 นางสาวชนิตา เทพหนู

63142000693 นายยุทธพงศ� จิรวรรณพันธุ�

63142000694 นางสาวดวงฤทัย เหล;าตระกูลศักด์ิ

63142000695 นายวิทยา เทียนแย/ม

63142000696 นางมลทยา ทองยอด

63142000697 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย

63142000698 นางสาวปภาวดี กาญจนธานี

63142000699 นางสาวทิพานันท� ชูป�ญญา

63142000700 นายวุฒิพงษ� เจียรผัน

63142000701 นางสาวแก/วกาญจน� บุญช;วย

63142000702 นางสาวพัชรมัย หมู;หม่ืน

63142000703 นายมาโนช รักษาภูมิ

63142000704 นายอนุชัย ไมอินทร�

63142000705 นางสาวกรกนก ภัยสุริยา

63142000706 นางสาวนภัสสร ศิริพันธ�

63142000707 นายวิทยา ศรีธนัญญากุล

63142000708 นางสาวกรรณิกา พรหมเดช

63142000709 นางสาวณัฐมณฑ� ยันตะสี

63142000710 นายธนพงษ� ไม;น/อย

63142000711 นางสาวจิรนันท� เศวตศิลปQ

63142000712 นางสาวหรรษา สุมา

63142000713 นางสาวกนกวรรณ อินทร�นาค

63142000714 นางสาวสุธารัตน� เกตุพล

63142000715 นายชัยสิทธ์ิ อินทรสนิท

63142000716 นายอาลิฟ จาโรจน�มะ

63142000717 นางสาวก่ิงกาญจนา พุ;มจีน

63142000718 นางสาวอรพิน แซ;ลี่

63142000719 นางสาวภีรภัทร ใจบุญ

63142000720 นายกฤตศิลปQ นุ;นวงศ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000721 นายธรรมรัตน� เหล;าดี

63142000722 นางสาวมุกเมษา บุรารักษ�

63142000723 นางสาวธนภรณ� ชูเมียน

63142000724 นายนัฐพงศ� ส/งขฤกษ�

63142000725 นางสาวพนัชกร กลิ่นจันทร�

63142000726 นางสาวจุฑามาศ ชิตกุล

63142000727 นายพงษ�เชษฐ ทองฉิม

63142000728 นางสาวนัทธมน จักรแก/ว

63142000729 นางสาวจุฑารัตน� เจริญพักตร�

63142000730 นายกิตติธัช บุตรหิรัญ

63142000731 นายเทพหทัย เทพเลื่อน

63142000732 นางสาวกันยารัตน� มาลยาภรณ�

63142000733 นางสาวสุชาริณี บุญเจริญ

63142000734 นางสาววนิดา ราชเจริญ

63142000735 นางอัชณา อนันต�ประเสริฐ

63142000736 นายนัฐพงค� ศิวายพราหมณ�

63142000737 นายธนกร ขวัญใจ

63142000738 นายรุ;งโรจน� ชูสุวรรณ

63142000739 นายเศกสิทธ์ิ จันทร�เจริญ

63142000740 นายสมภพ ศิริไพบูลย�สินธ�

63142000741 นางสาวจีราพร ขาวมาก

63142000742 นางสาววงศ�ลดา หนูหีต

63142000743 นายปพนพัชร� อุตมวิโรจน�

63142000744 นางฮาลีเม#าะ เจะมะ

63142000745 นางสาวสุธิตา ศักด์ิแสง

63142000746 นางสาวสุดารัตน� ทองพูน

63142000747 นางสาวจงกล ชัยวิสูตร

63142000748 นางสาวจันทมณี จันทนานนท�

63142000749 นางสาวเกวลิน เพชรชนะ

63142000750 นางสาวบุญญาพร ศรีชะนันท�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000751 นางสาวนวรัตน� กาญจนวงศ�

63142000752 นางสาวกมลวรรณ พสุหิรัญนิกร

63142000753 นางสาวกัญญาภัค แทนบุตร

63142000754 นางสาววิไลลักษณ� คงจง

63142000755 นายนิธิศ สงกอก

63142000756 นางสาวเพียงตะวัน อินตัน

63142000757 นางสาวธิดาพร มงคล

63142000758 นายพัฒนวงศ� เนียมทอง

63142000759 นายศิริโชค กือมอ

63142000760 นางสาวฤดีรัตน� มลการนา

63142000761 นายป?ยพงษ� เหล/าผอม

63142000762 นางสาวสุนิศา เผือกผ;อง

63142000763 นางสาวกรเกตุ ช;วงโชค

63142000764 นางสาวกาญจนา ช;วยสําราญ

63142000765 นายอุกฤษฏ� อัครกุล

63142000766 นางธิติมา รักชาติ

63142000767 นางสาวปาจรีย� ฤศิลปQ

63142000768 นายสุริยา ราชป�ญญา

63142000769 นางสาวศรัญญา คําหวาน

63142000770 นายฮาซัน หวังหมัด

63142000771 นางสาวผุสดี สุขมนต�

63142000772 นางสาวป?�นมณี สีคราม

63142000773 นางสาวภควณิดา คงแดง

63142000774 นายสิริวัฒ เอี่ยมคล/าย

63142000775 นางสาวฐิติมา รุ;มจิตร

63142000776 นางสาวนพลักษณ� ลีลาธนากร

63142000777 นางสาวณัทฏิญา บัวเกตุ

63142000778 นางสาวสิรภัทร เพ็ชรดี

63142000779 นายนิภัทร พรหมเศรณี

63142000780 นางสาวมลธริกา สมใจเดช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000781 นายชัชนันท� ชูชาติ

63142000782 นางสาวป�ญญดา หมานระเด็น

63142000783 นางสาวสินิทธา โกบปุเลา

63142000784 นางสาวแอนจีรา วงค�กลาง

63142000785 นางสาวเบญจมาภรณ� ชูลีกร

63142000786 นางสาวจุฑามาศ มณีนิล

63142000787 นายพัชรพงศ� รัตนพันธุ�

63142000788 นางสาววรางคณา ปลิวทอง

63142000789 นางสาวณัฐพร พันธุ�เศรษฐ

63142000790 นางสาวชุติกาญจน� สังข�แก/ว

63142000791 นางสาวชณัชธิดา วีสุวรรณ

63142000792 นางสาวประภาศิริ หลีฉุ/น

63142000793 นางสาวอรอนงค� พรมพิชัย

63142000794 นางผกาพันธ� ศรีขํา

63142000795 นางสาวฐิตินาถ วิคะบําเพิง

63142000796 นายอัสนัย ก่ิงบุญตา

63142000797 นายไชยยงค� เพชรพวง

63142000798 นางสาวกันตา บุญใจ

63142000799 นางสาวศศิธร หนูทอง

63142000800 นางสาวกรรณิการ� เจนจิตร�

63142000801 นายธีนพัฒน� ประชุมสุข

63142000802 นางสาวป?ยะดา เรืองฤทธ์ิ

63142000803 นายสุรเชษฐ� การะเกตุ

63142000804 นางสาวทับทิม แก/วสวัสด์ิ

63142000805 นายชัยณรงค� ไพเราะ

63142000806 นายขจรวิทย� ใจบุญ

63142000807 นางสาวอินทิรา สุลักษณ�

63142000808 นางสาวกาวใจ ใจห/าว

63142000809 นางสาวสายนภา รัตนบุรี

63142000810 นายยุทธชัย ขุนคลัง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000811 นางสาวธิดาวรรณ พันชั่ง

63142000812 นางสาวตรีรัตน� ห;อจันทร�

63142000813 นางสาวนิตยา บรรจุสุวรรณ�

63142000814 นางสาวณัฐญาภรณ� คันธสังข�

63142000815 นายอชวินทร� จันทมา

63142000816 นางสาวศันสนีย� บุญรัตน�

63142000817 นางสาวจิรวรรณ จันทร�สุข

63142000818 นางสาวรัชณี รักกะเปา

63142000819 นางสาววริยา เกิดสุข

63142000820 นายธีรยุทธ คงอาสา

63142000821 นางสาวบุศรา ศักด์ิปูชนียกุล

63142000822 นายธีระพันธ� จาตุกรณีย�

63142000823 นางดาวศิริ ชูแสง

63142000824 นายเศกสรรค� โทวรรณจะ

63142000825 นางสาวฉลวยลักษณ� แก/วย้ิม

63142000826 นางสาวดารุณี จันทร�สุขศรี

63142000827 นางสาวป�ชชิมา ไทยจีน

63142000828 นางสาวรัชดามาศ สุวรรณจิตต�

63142000829 นางสาวชุติกาญน� ชายเหงด

63142000830 นายอนุพงษ� ทองนา

63142000831 นางสาวกัลยาณี อรน/อม

63142000832 นางสาวอภิกษณา จันทร�แดง

63142000833 นางสาวศศิพิมล แผ;นทอง

63142000834 นางสาวชาลิสา วงศ�นิ่ม

63142000835 นายพงษ�ศักด์ิ จิตอํานวย

63142000836 นางสาวณัฐนันท� สัมพันธ�ศรี

63142000837 นางสาวเพ็ญนภา สัญจร

63142000838 นางสาวจีราพร แสงสุวรรณ

63142000839 นายพงษ�พันธุ� ถึงมุสิก

63142000840 นางสาวปวีณา รักสถาน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000841 นางสาวป�ทมาวดี อยู;ประสิทธ์ิ

63142000842 นางสาวดรุณี หลีมันสา

63142000843 นายสุชาติ คงกาล

63142000844 นางสาวจรรยา สุวรรณชาลี

63142000845 นายกิตติชัย คงเหล;

63142000846 นางสาวภัทรพร บํารุงสุข

63142000847 นางสาวพิมพกานต� เส/งคง

63142000848 นางสาวเฉลิมศรี เมืองประสงค�

63142000849 นางสาวอมรรัตน� ยกบุตร

63142000850 นายธนัชกฤศ ตัดสายชล

63142000851 นายเจริญจิต ศรีโยธา

63142000852 นายอรรถพล แสงแก/ว

63142000853 นายจตุพร ประสมกิจ

63142000854 นางสาวนภาพร กระวีพันธ�

63142000855 นางสาวนันทยา ภาชนะทอง

63142000856 นายธีรพัฒน� มณีวรรณ

63142000857 นางสาวสุนิสา คงนาขา

63142000858 นางสาวอุไรวรรณ ฉ่ัวสกุล

63142000859 นางสาวซารีนา หะยีมูซอ

63142000860 นายกรรกฎ ธรรมชาติ

63142000861 นางสาวเกศินี ธนบัตร

63142000862 นางสาวปวริศา เพ็งจันทร�

63142000863 นายณัฐพงศ� แมลงภู;ทอง

63142000864 นายพีรพัฒน� แพรขาว

63142000865 นางสาวสุภาวดี อ/อยทอง

63142000866 นายซูลกีฟลี เจ#ะแม

63142000867 นายยุทธการ จันทร�โสะ

63142000868 นางสาวณัฐธิดา มาฆทาน

63142000869 นายอติชาต โลกถวิล

63142000870 นายเอกชัย หนูสง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000871 นางสาวนันทา หนูชู

63142000872 นางสาวนุรฮูดา มัจฉา

63142000873 นางสาวนาดียะห� มาแจ

63142000874 นางสาวสุพัตรา จุนเด็น

63142000875 นางสาวอณิพรณ� เขาบาท

63142000876 นางสาวณีรนุช สุวภา

63142000877 นางสาวจิราภรณ� ชูมาก

63142000878 นายธีรเดช จ;าสกุล

63142000879 นายกิตติศักด์ิ ศรีใส

63142000880 นายชูเกียรติ ยมรักษ�

63142000881 นายไพรัตน� ภักดี

63142000882 นางสาวกนกวรรณ โดยประกอบ

63142000883 นางสาวจันทร�จิรา รอดเรืองฤทธ์ิ

63142000884 นางสาววิภาวดี สามารถ

63142000885 นางสาวปนัดดา ทองประดับ

63142000886 นางนุชสรา คชสิงห�

63142000887 นายวิศวะ เพ็ชรทอง

63142000888 นางขนิษฐา สุทธิพล

63142000889 นางสาวกนกวรรณ แสงกร

63142000890 นายประเสริฐ สูสัน

63142000891 นางสาวจารุวรรณ สุขสวัสด์ิ

63142000892 นายอดิศักด์ิ ชูลี

63142000893 นายนิอุสมาน ปาเกแม

63142000894 นายธีรพันธ� โบกระณี

63142000895 นายอิฐศิลา เหลืองสอาด

63142000896 นางสาวภาวินี ทินวงศ�

63142000897 นายสุทธิชัย แซ;ต้ัง

63142000898 นายจตุพล บุญรอด

63142000899 นางสาววาสนา สิงหะพล

63142000900 นางสาวลภัสรดา ทิพยุบล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000901 นายยุทธพงษ� ประสงค�ผล

63142000902 นางสาวภารดา อินทรินทร�

63142000903 นายณปาล วิชัยดิษฐ

63142000904 นางสาวเยาวลักษณ� คุ/มสุข

63142000905 นางสาวชลิตา สุขบุญทอง

63142000906 นายโกวิทย� หม่ืนไชยชุม

63142000907 นายอติวัฒน� คงเอียด

63142000908 นางสาวนภาพร อังกาบละออง

63142000909 นายปราโมทย� ชัยเพ็ชร

63142000910 นายจิรวัฒน� เพชรานนท�

63142000911 นายติณณภพ บุญทอง

63142000912 นางสาวภัคจิรา ผ;องศรี

63142000913 นายโชติพงศ� ฤทธ์ิชัย

63142000914 นายศักด์ิชัย ธรรมศิริ

63142000915 นายศิวณัฐ คงศรีประพันธุ�

63142000916 นายศิวดล ภู;ดอก

63142000917 นายเอนก คงอินทร�

63142000918 นางสาวน้ําทิพย� อยู;พัฒน�

63142000919 นางสาวพุทธธิดา สวิญญาณกทรัพย�

63142000920 นายเฉลิมชัย จินะทอง

63142000921 นายณัฐพล สุขเสน

63142000922 นายนัชชานน วงศ�ศาลา

63142000923 นางสาวกาญจนา มาจุริน

63142000924 นายเบญจรงค� จันทร�ป�ญญา

63142000925 นายผดุงศักด์ิ เขียวมณีย�

63142000926 นางณัฐธยาน� บุญหวาน

63142000927 นายไมตรี เผือกผ;อง

63142000928 นางสาวณัฐจิรา ช;วยชูหนู

63142000929 นางสาววาสนา โสะอ/น

63142000930 นางสาวนาเดีย เจะมะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000931 นางสาวเสาวคนธ� เย่ืองย;อง

63142000932 นางสาววิลาวัณย� พ่ึงศาสตร�

63142000933 นางสาวคนึงนิจ ส;งแสง

63142000934 นายวีรพล พัฒโนทัย

63142000935 นางสาวศิริลักษณ� เอียดงามสม

63142000936 นางฉวีวรรณ จินาผล

63142000937 นางสาวสายใจ ช;วยบํารุง

63142000938 นางสาวอาทิมา อยู;บํารุง

63142000939 นางสาวป?ยะธิดา เกลียดสู

63142000940 นางสาวอมรรัตน� เอี่ยมเล็ก

63142000941 นางสาวอนันดา สาเก

63142000942 นางสาวอัจจิมา บรรดาลลักษณ� 

63142000943 นายสันชัย จุ/ยจรรยา

63142000944 นางสาววรรณวิศา สวัสดิโกมล

63142000945 นางสาวสุณิสา มาศเมฆ

63142000946 นางสาวโจฮันนี สมุทไทย

63142000947 นางสาวณัฐธิมา ชูเสือหึง

63142000948 ว;าที่ร/อยตรีหญิงรัตนา คุณชู

63142000949 นางสาวภัทธิยา หลีสุวรรณ�

63142000950 นายวรวิทย� สมนาม

63142000951 นายประดิยุทธ ปานศรีเมฆ

63142000952 นางสาวเบญญาภา ย/วนบุญหลิม

63142000953 นางสาวขนิษฐา ต้ังคํา

63142000954 นางสาวณัฐธิดา ชุมดวง

63142000955 นายเดชอนันต� สุวรรณโณ

63142000956 นางสาวธันยพร ทิศทอง

63142000957 นางสาวโฉมศิริ มีสุข

63142000958 นางสาวนิลเนตร นาคเพชรพูล

63142000959 นางสาวนภัทรสร สําแดงสาร

63142000960 นางสาวอัสมา สุขย่ิงเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000961 นางสาวณัฐกานต� นาควิรัช

63142000962 นางสาวจุฑารัตน� ชาญปราณีต

63142000963 นางสาวบังอร สนธิคุณ

63142000964 นางสาวกันยา ทองจันทร�

63142000965 นางสาวอรุณรัตน� รอดนาโพธ์ิ

63142000966 นางสาวอริสา จุ/ย หม่ืน ไว ย�

63142000967 นางสาวซูฟWซา ยะโก#ะ

63142000968 นายณัฐวัฒน� ขันติไชย

63142000969 นางสาวสุพรรณีย� สุดฝ9าย

63142000970 นางสาวกชกร ประจันพล

63142000971 นายวรัญZู หนูสมแก/ว

63142000972 นางสาวธณัฏฐา จริงจิตร

63142000973 นางสาวสรัญญา โต#ะกล่ํา

63142000974 นางสาวสุนิสา รักษา

63142000975 นายวีระศักด์ิ แก/วจันทร�

63142000976 นางสาวสุชาวดี พุ;มนุ/ย

63142000977 นางสาวรัตนาวดี ศุกร�เพ็ง

63142000978 นางสาวกาญจนาภรณ� อ;อนแก/ว

63142000979 นางสาวจารุวรรณ พวงงาม

63142000980 นางสาวอริสา กงแก/ว

63142000981 นางสาวสุจิตรา เอียดพล

63142000982 นางสาวธันยาภรณ� บุญชุม

63142000983 นางสาวสุรีรัตน� สุขขา

63142000984 นางสาวทิพจุฑา กระจ;างเมฆ

63142000985 นางสาวขนิษฐา ทองพรหม

63142000986 นายปรีชา เจีะดุหมัน

63142000987 นางสาวพีรดา เสียมศักด์ิ

63142000988 นายจักรี สุดสวาสด์ิ

63142000989 นายอาห�มัด กาปา

63142000990 นางสาวนัฎฐิกา สินประสม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142000991 นางสาวมณฑา ทองจันทร�

63142000992 นางสาวน้ําฝน สีรักษ�

63142000993 นายวีรพงศ� ดวงน้ําแก/ว

63142000994 นางสาวกาญจณีย� มุสิกะ

63142000995 นายอิสรานุวัฒน� ชุมวรฐายี

63142000996 นางสาวภาพิมล ปรัศว�เมธีกุล

63142000997 นายอัตพล ปาทาน

63142000998 นางสาวภัณธิรา ลีลาวัฒนเกียรติ

63142000999 นางสาวอังคณา แก/วประสิทธ์ิ

63142001000 นางสาวธิดารัตน� อรุณรักษา

63142001001 นางสาวอรวรรณ ตุลยนิษก�

63142001002 นางสาวธนัชพร จันทร�นิเวศน�

63142001003 นางสาวสุภานันท� ยศมาก

63142001004 นางสาววิลัยภรณ� จีนศรี

63142001005 นางสาวจิราวรรณ เพชรโสม

63142001006 นางสาวธนัญญา หลงเส็ม

63142001007 นางสาวอิสริยะ ลัดคํา

63142001008 นางสาวพัชนีย� สอนสุภา

63142001009 นางสาวอารญา เซ;งหวาน

63142001010 นางสาวป?ยธิดา แผ;นสุวรรณ�

63142001011 นายสมพร มุสิกะ

63142001012 ว;าที่ร/อยตรีชูชาติ อินทรปถัม

63142001013 นายญาณพจน� นุ;นแก/ว

63142001014 นายกิตติศักด์ิ หีบแก/ว

63142001015 นางสาวจริยาวดี รัตนเลิศ

63142001016 นางสาวจันทิมา คุณโลก

63142001017 นายสรณัฐ สุขศรี

63142001018 นายเจษฎาวรรณ โลเยอร�

63142001019 นายวชินนท� วิจิตร

63142001020 นางสาวศิริวรรณ สิทธิฤทธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001021 นางสาวจันทิมา ทองสุข

63142001022 นางสาวภัทรนารถ สีแดง

63142001023 นางสาวแก/วชฎา เฉพาะตน

63142001024 นางสาวศิรินันท� เพ็ชรดุก

63142001025 นางสาวจามีกร ชูประเสริฐ

63142001026 นางสาวจารีวรรณ พูลสวัสด์ิ

63142001027 นายพัฒน�พงษ� จันทร�โท

63142001028 นางสาวประภาวรินทร� มาฉิม

63142001029 นางสาวสุภาวดี คงเมือง

63142001030 นายจักรพันธ� เรืองศรี

63142001031 นางสาวอธิญา นุ/ยบุตร

63142001032 นางสาวอรณิชา นาจันทร�

63142001033 นายอนันต� ชีวาสันต�

63142001034 นายภาณุพงศ� อินมะตูม

63142001035 นางสาวสลัยรัตน� สมเทพ

63142001036 นางสาวอารีญา หมวดกอง

63142001037 นายวรายุทธ พันธ�นิตย�

63142001038 นายวิสิทธิศักด์ิ กองสิน

63142001039 นางสาวกิตติมา มนต�พิพัฒน�

63142001040 นางสาวจิรนันท� แซ;ตัน

63142001041 นางสาวสุภาภรณ� จ้ิวไม/แดง

63142001042 นางสาวเพชรดา หนูเพชร

63142001043 นางสาวประภัสสร จันทร�รอด

63142001044 นางลลิดา การะเกตุ

63142001045 นางสาวสรีวรรณ เสมอภาค

63142001046 นางสาวจันทิมา ชัยคต

63142001047 นางสาวสุพรรษา สังข�ดวง

63142001048 นายสราวุธ สุขช;วยชู

63142001049 นายสุธินันท� เอี้ยงมี

63142001050 นางสาวรัตนพร ปรียะสมุทัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001051 นายทศพล จ;อนแผ;

63142001052 นางสาวดวงกมล ภัยสุริยา

63142001053 นางสาวชนกธร ไชยวิชิต

63142001054 นางสาวนัฐริกา ศักด์ิสง

63142001055 นางสาวนิศากร วิเศษสินธุ�

63142001056 ว;าที่ร/อยตรีหญิงธารารัตน� เพชรสถิตย�

63142001057 นายปฏิUUวัติ เจริญอินทร�

63142001058 นางสาวหนึ่งฤทัย เวสวรรณ

63142001059 นางสาวนิตยา มานพ

63142001060 นายอานุภาพ เพชรสีไหม

63142001061 นางสาวดวงพร ศรีหะรัญ

63142001062 นางสาวอัฐธนกาญจน� ป9อตะมา

63142001063 นางสาวเบญจวรรณ สมกระษาปณ�

63142001064 นายมาดเมษา บุรารักษ�

63142001065 นางสาวสุธาวัลย� แก/วยุติธรรม

63142001066 นางสาวสุนัดดา ผ;องแก/ว

63142001067 นางสาวชนัฐกานต� วัตถุ

63142001068 นายกฤตพงศ� สุขสวัสด์ิ

63142001069 นางสาวอารียา ล;องแก/ว

63142001070 นางสาวเจนธิยา จตุกาญจน�

63142001071 นายฮาริพันธ� เกตุชู

63142001072 นางสาวพาตีเมาะห� มะแซ

63142001073 นายมนตรี ฉิมสกุล

63142001074 นางสาวสุภนิช ฉันท�ทัตสกุล

63142001075 นายรัฐวิชญ� งามแป9น

63142001076 นางสาวนัฐกานต� ด;านศรีสุข

63142001077 นางสาวเจนณิสตา ธรรมชาติ

63142001078 นางสาวอภิชญา แจ;มสุริยา

63142001079 นางสาววิไลลักษณ� ตันโสภณ

63142001080 นายอาณัต เสนสาย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001081 นายสุประชา หนูจันทร�

63142001082 นางสาวศิขรินธาร ธรฤทธ์ิ

63142001083 นางสาวชลันดา รักษาวงศ�

63142001084 นายอโณทัย พรหมคณะ

63142001085 นายนัฐกิจ ถาวรพล

63142001086 นางสาวสุพรรษา ปาทาน

63142001087 นางสาวหทัยภัทร ผกามาศ

63142001088 นายพลกฤษณ� ศรีตังนันต�

63142001089 นางสาวกัญญารัตน� บุญทิพย�

63142001090 นางสาวจุไรรัตน� พัฒนภากรณ�

63142001091 นางสาวสุวรรณี มะสันต�

63142001092 นายบํารุงศักด์ิ บุญรุย

63142001093 นายอัมรินทร� ดวงสวัสด์ิ

63142001094 นายอลงกต รัตนะ

63142001095 นายอัมรินทร� บุศราทิศ

63142001096 นายสิรถัทร กูลศิริ

63142001097 นายสมคิด ชูช;วยคํา

63142001098 นางสาวนิราวรรณ เกาะเส/ง

63142001099 นายภิพบ เพ็ชร�สองสี

63142001100 นางสาวภัณฑิลา อินทรนาค

63142001101 นางสาวธัญพิชชา ตาแจ;ม

63142001102 นางสาวธัญสินี ศรีราเพ็ญ

63142001103 นางสาวนพวรรณ ปานสุวรรณ�

63142001104 นางสาวปทุมวดี ขันแกล/ว

63142001105 นางสาวกัญญาภัทร สินลาลับ

63142001106 นางสาวมนัสชนก คชสิงห�

63142001107 นางสาวสุกัญญา สาโรจน�

63142001108 นางสาวสุธาริณี ก่ิงทอง

63142001109 นายนันทวุฒิ ชุมสังข�

63142001110 นายเอกพงษ� สุวรรณเรืองศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001111 นางสาวสุพรรษา ดําโอ

63142001112 นายนพดล สํามณี

63142001113 นายสมใจ ถ่ินนา

63142001114 นางสาวกชนิภา จันทร�จินดา

63142001115 นางสาวทิฆัมพร นาท;ม

63142001116 นางสาวปางศุภา คล/ายสุวรรณ

63142001117 นางสาวกมลวรรณ ทองนาค

63142001118 นางสาวจริญญา ตุลยนิษก�

63142001119 นายพิษณุ คล/ายอักษร

63142001120 นายไพรัตน� เหล;าเส็น

63142001121 นางสาวสารีปRะ ดิงดอรอแม็ง

63142001122 นางสาวณัฐธิดา วิชิตแย/ม

63142001123 นางสาวอรกานต� หวานวาจา

63142001124 นายศิรัตน� วรรณเผือก

63142001125 นางสาวธนภรณ� บุตรรักษ�

63142001126 นางสาวกนกวรรณ ถ/อยทิม

63142001127 นางสาวอารีรัตน� ศรีชะวะ

63142001128 นางสาวน้ําทิพย� แช;มชื่น

63142001129 นางสาวยารุสนา ดาเร็ง

63142001130 นางสาวโชติกา รัตนพันธุ�

63142001131 นางสาวศศิธร ทองราช

63142001132 นายสุวโรจน� ทิพย�อักษร

63142001133 นางสาวจรรนจิรา เกาะน/อย

63142001134 นายพชร บุญสนิท

63142001135 นางสาวนันท�นภัส ทองสกุล

63142001136 ว;าที่ ร.ต.ธนกร ทองสีนุช

63142001137 นายจิระนนท� ศรีระสันต�

63142001138 นางสาววันนิสา ทับเพชร

63142001139 นางสาวอัญชิษฐา ไชยทอง

63142001140 นายศิริ พูลหนู
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001141 นางสาวจันทร�จิรา นิตย�ปราณ

63142001142 นางสาวอรุณรัตน� วัดศรี

63142001143 นายพนาสัณฑ� ชูประพันธ�

63142001144 นางสาวจารุวรรณ ป�ญญาจุติ

63142001145 นายสิริศักด์ิ รัตนพันธุ�

63142001146 นางสาวสาลินีย� ด/วงเชี่ยว

63142001147 นายสิทธิชัย รัชนิพนธ�

63142001148 นางสาวระพีพร ป�ญสวัสด์ิ

63142001149 นายนพดล ชูสกุล

63142001150 นางสาวสุกัญญา ป�ญชะนา

63142001151 นางสาวแคทรีน นิติธรรมธาดากุล

63142001152 นายจิระชัย จันมาก

63142001153 นายธีระยุทธ ธรณีบาล

63142001154 นางสาวณัฑนันท� แซ;จํา

63142001155 นายสุขเกษม ต;างแดน

63142001156 นางสาวณัฐธิดา เพชรเอกอําไพ

63142001157 นางสาวสุภาวดี โคตรหลักคํา

63142001158 นางสาวรอยม่ี ดอแว

63142001159 นายเดะลี โตะตาหยง

63142001160 นางสาวพัทรธิดา ขุนทองจันทร�

63142001161 ว;าที่ ร.ต.กรรชัย เผ;าจินดา

63142001162 นางสาวณัฐวดี บุญชิต

63142001163 นางสาวญาศิกา ถาวรณิชย�

63142001164 นายเทียนชัย ดําเกลี้ยง

63142001165 นายวิชาณุ ศรีอุทัย

63142001166 นางสาวรัชฎาภรณ� จุนเด็น

63142001167 นางสาววรรณิษา ขําหิรัญ

63142001168 นางสุภารัตน� ขันแก/ว

63142001169 นางสาวธิติรัตน� บ;วงราบ

63142001170 นางสาวสุฑามาศ จิตการ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63142001171 นายนฤสรณ� เรืองสง

63142001172 นางชุติกาญจน� ทองป?ด

63142001173 นางสาวบุญญา ชูเกิด

63142001174 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีไหม

63142001175 นางสาววรรณภา กลั่นพิกุล

63142001176 นายธาดาพงศ� เสี้ยวเส็ง

63142001177 นางสาวเนตรชนก แก/วสาคร

63142001178 นางสาวสุกัญญา เนรจุล

63142001179 นางสาวภัทรนิษฐ� มาศเสม

63142001180 นายพีรวิชญ� ลิมป?พันธ�

63142001181 นางสาวเกษสุดา รักเงิน

63142001182 นางสาวสุมาลา หิ้นจ้ิว

63142001183 นายอรรถพล ติกจินา

63142001184 นายสิริวัฒน� นาคบุญช;วย

63142001185 นายศาสตรินทร� ดารอด

63142001186 นางสาวบุญรัตน� สฤษฏิสุข

63142001187 นางสาววิลาสินี ทองเรือง

63142001188 นางสาวทัศนีย� จันทดี

63142001189 นางสาวสุกัญญา อยู;เย็น

63142001190 นางสาวพีรพร ปานต#ะระษี

63142001191 นางไอราวัณ หมวดสิงห�

63142001192 นางสาวสุชาดา จิตสํารวย

63142001193 นายสัตยา ดําคุ/ม

63142001194 นางสุจิตรา พลบุญ

63142001195 นายสุเมธี เจริญแพทย�

63142001196 นายอนิรุทธ� บุศนุกูล

63142001197 นางสาวปริสา ฐานสันโดษ

63142001198 นายสินธนา เจือกโว/น

63142001199 นางสาวกานดา ทวีสุข

63142001200 นายณัชพล วงศ�สุวรรณ
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63142001201 นายอุปการ กาฬมณี

63142001202 นางสาวสันต�ฤทัย ช;วยบรรจง

63142001203 นางสาวอรชร เกตกาญจน�

63142001204 นางสาวศิริยากร บัวเพ็ชร

63142001205 นางธิดารัตน� แก/วประสิทธ์ิ

63142001206 นางสาวจินตนา แพรสี

63142001207 นางสาวมณฑิรา ชีวบันเทิง

63142001208 นางสาววงศ�นภา ประดิษฐ�

63142001209 นางสาวกฤตพร ตรงบรรทัด

63142001210 นางสาวดวงพร สุขแดง

63142001211 นางสาวอินทิรา อินทนี

63142001212 นางสาวอมรรัตน� โมสิโก

63142001213 นางสาวพัชรินทร� แย/มมะลิ

63142001214 นางสาวสายฝน รัตนศรีสุข

63142001215 นางสาวชญาน�นันท� รุยไกรรัตน�

63142001216 นางสาวนันทวี มาสคีรีวงษ�

63142001217 นางสาวกิตติมา ชูสิทธ์ิ

63142001218 นางจันทิรา พรหมราช

63142001219 นางสาวนาริสา ตลับเพชร

63142001220 นางสาวผกากรอง ทองเนื้อเก/า

63142001221 นายวงศธร จ/อยร;อย

63142001222 นางสาวสุชาดา ประดิษฐคล/าย

63142001223 นายณัฐชนน อ/อยแดง

63142001224 นางสาววรรณวิษา ชุมดี

63142001225 นางสาวสุระวดี คงย่ิง

63142001226 นางสาวนันธิดา ขําเจริญ

63142001227 นางสาวรัญชิดา ขวัญเมือง

63142001228 นางสาววรรณิการ� หมุดหมัด

63142001229 นายฉัตรชัย ชัดเจน

63142001230 นายกฤตภาส ชาญกิจจินตนา
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63142001231 นายภาณุมาศ ศรีประดิษฐ

63142001232 นายธนัช วังจํานงค�

63142001233 นางสาววริญดา วานิ

63142001234 นางสาววัลภา อักษรศรี

63142001235 นายณัฐวุฒิ ดูงาม

63142001236 นางสาวสูไบด#ะ สาและ

63142001237 นางสาววาทินี นาคมาศ

63142001238 นางสาวจุฑาภรณ� ปงป�ญญา ยืน 

63142001239 นางสาวธมนธรณ� ตันโสภณ

63142001240 นางสาวทัณฑิรัตน� สุขสวัสด์ิ

63142001241 นายชวลิต กองสิน

63142001242 นางสาวสุภานันท� ขุนชิต

63142001243 นายก/องนะภา ป�ญญาสิทธ์ิ

63142001244 นางสาวรักษณาลี แซ;ต้ัง

63142001245 นายอาทิตย� สุทธิผ;าน

63142001246 นายภาณุพงศ� ทวาโรจน�

63142001247 นายศุภชัย สนใจ

63142001248 นางสาวศิริวรรณ วงศ�จันทร�

63142001249 นางสาวเพชรรัตน� ขวัญคีรี

63142001250 นางสาวรัตนา เมืองทรัพย�

63142001251 นางสาวภาวิณีย� ณะศรีษะเกศ

63142001252 นายกิตติวัฒน� หนุนส;ง

63142001253 นางสาวเสาวรส เฟ[�องเจริญ

63142001254 นายนิยม เส/งย;อง

63142001255 นายป?ยศักด์ิ นวลขาว

63142001256 นางสาวประภัสสร สุภาพร

63142001257 นางสาวศุภสุตา อู;ขลิบ

63142001258 นางสาวพรไพลิน เจนนันทพิวัฒน�

63142001259 นางสาวธันยพร สุขเอก

63142001260 นางสาวชณิดาภา โชติรักษ�
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63142001261 นายธีรยุทธ ศรีสุวรรณ

63142001262 นางสุธาวินี ทองเกตุ

63142001263 นางสาวณัฏฐนันท� อักษรทิพย�

63142001264 นางสาวศศิภา นวลหนู

63142001265 นางสาวพรรณปพร มุขโต

63142001266 นางสาวธัญชนก ทองพร/อม

63142001267 นางสาวโซเฟWย ดอเลาะแม

63142001268 นางสาวกัญญารัตน� ศรีวิจิตต�

63142001269 นายสุริยัน ขวัญทอง

63142001270 นายจุติพันธ� กําเนิดแก/ว

63142001271 นางสาวเนาวลักษณ� สินทอง

63142001272 นางสาววรวรรณ บุญมาก

63142001273 นางสาวชยาภรณ� เห็นจริง

63142001274 นายสิรวิชญ� ทองท;าฉาง

63142001275 นายณัฐติพงษ� ทารักษ�

63142001276 นายใบคาร บิลก;อเด็ม

63142001277 นายว;าที่ร/อยตรีคมฉัตร ชูดวง

63142001278 นางสาวเจตสุภา แก/วสวี

63142001279 นางสาวเมธินี สาระวารี

63142001280 นางสาวภัทรวดี เพชรน/อย

63142001281 นางนงลักษณ� จันทร�ทอง

63142001282 นางสาวสุภาวิดา วรรณจาโร

63142001283 นายณัฐวุฒิ เรือทอง

63142001284 นายยงยุทธ จีนบันทึก

63142001285 นางสาวนุชรีย� อินทนะนก

63142001286 นางสาวสุพรรษา หะยะมิน

63142001287 นายทันตสัณห� บุญเนียม

63142001288 นางสาวกฤษณี มีแสง

63142001289 นางสาวสารีตา หม้ิน

63142001290 นางสาวนภัสกร หนูวัน
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63142001291 นางสาวสุกัญญา เกตสุรินทร�

63142001292 นางสาวกรรณิกา ผิวมณี

63142001293 นางสาวนภัสกร แก/วมณี

63142001294 นายนัทธพงศ� มาสศร

63142001295 นายอดิศร อุKยสกุล

63142001296 นายอานันต� วาชัยสี

63142001297 นางสาวอมรรัตน� รัตนอุบล

63142001298 นายกิตติศักด์ิ เซ;งใจดี

63142001299 นางสาวอรวี หนูเอียด

63142001300 นางดวงเดาว ลักษณะ

63142001301 นางสาวอิศรา หมัดสมัน

63142001302 นางสาวจารุณี ปานแป9นน/อย

63142001303 นางพัชรี หนูนารถ

63142001304 นายสิทธิชัย อินนาปา

63142001305 นางสาวทิพย�สุดา ใจดี

63142001306 นางสาวอภิรดี แก/วทวี

63142001307 นางสาวจิราพร วิเชียรนรา

63142001308 นายอวิรุทธ� บัวรัตนกาญจน�

63142001309 นางสาวนราทิพย� ช;วยมี

63142001310 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรคง

63142001311 นายวิษณุ รักเครือ

63142001312 นางสาวเจนชิตา ปรีชาชน

63142001313 นางสาวพัทธนันท� พุฒทอง

63142001314 นางสาวฐิติกานต� ชูช;วย

63142001315 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชูคช

63142001316 นางสาวอุทัย ยวดยง

63142001317 นางสาวภณิชชา บุญสนอง

63142001318 นายศุภโชค นครคําสิงห�

63142001319 นางสาวชญานิศ อ;อนย่ิง

63142001320 นางสาวปริษา หนูพริบตา
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63142001321 นางสาวนฤสรณ� ศรีแก/ว

63142001322 นายอาสือมิน เจ#ะนิ

63142001323 นางสาววันฟาตีเมาะ เจะเละ

63142001324 นางสาวธนาภรณ� มาศประสิทธ์ิ

63142001325 นางสาววาสนา บานสุคนธ�

63142001326 นายทศพร เมฆอําพล

63142001327 นายคมกฤช ขวัญนิมิตร

63142001328 นางสาวสุทธิดา ช;วยขุน

63142001329 นางสาวกิติยา หนูแป9น

63142001330 นางสาวญานิกา วรรณนิยม

63142001331 นางสาวสุชาดา นาคศรี

63142001332 นางสาวลลิตา องค�อาจ

63142001333 นางสาวสุนันทา เกวิโก

63142001334 นางสาวรัฐวรรณ เดชแดง

63142001335 นายตะวันวงศ� สุขอุ;น

63142001336 นางสาวโสภา ธรรมโชติ

63142001337 นางสาวจันทร�จิรา กลิ้งกลอง

63142001338 นายอภิยุทธ� จิตต�ดี

63142001339 นางสาวฐิพรรัศม� ทิพย�บรรพต

63142001340 นางสาวีดี อุศมา

63142001341 นายธเนศ แก/ววิรัช

63142001342 นายภานุมาศ พลสุวรรณ

63142001343 นางสาวศุภกานต� นรินทร

63142001344 นางสาวธิดารัตน� จินโต

63142001345 นายจักรกฤช ผดุงทรัพย�

63142001346 นางสาวกานต�พิชญา ดาวกระจาย

63142001347 นายพีรวัฒน� ทวีรัตน�

63142001348 นายพชร พรหมสวัสด์ิ

63142001349 นายฐานันดร� อยู;เจริญ

63142001350 นางสาวฉัตรธิดา แก;นแก/ว
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63142001351 นางสาวกัญชพร ธนะสูตร

63142001352 นางสาวพิชญาภา อินทาป�จจ�

63142001353 นางสาวกัญญา ชูฉิม

63142001354 นางสุภาพร เกิดทิพย�

63142001355 นางสาวกมลชนก คูกิติรัตน�

63142001356 นายพิเชษฐ รัตนวิจิตร

63142001357 นางสาวสุธาทิพย� แล;เพชร

63142001358 นายวรานนท� ครุฑเดชะ

63142001359 นางสาวอาฟWฟะห� กลาแต

63142001360 นางสาวสุดาดวง รักเมือง

63142001361 นายเอกฤทธ์ิ จุไล;

63142001362 นางสาวพรวิมล ทองป?ด

63142001363 นางสาวอัจฉรา ชูตรัง

63142001364 นางสาวสุนิสา เทียนมนัส

63142001365 นายกรกช ทองน/อย

63142001366 นางสาวอรอุมา ทองด/วง

63142001367 นางสาวอรอุมา สิบทิศ

63142001368 นายวัชพล เกตุเกลี้ยง

63142001369 นางสาวอภิชญา ชัยชนะ

63142001370 นางสาวศุภนิดา ผิวดํา

63142001371 นายเจษฏา แดงหนํา

63142001372 นางสาวอารีรัตน� เหลือกลาง

63142001373 นางสาวนัทธมน ทองขวัญ

63142001374 นายอนุพงศ� หนูคง

63142001375 นางสาววันทการ บุญสุวรรณ�

63142001376 นายภาคิน ขุนจิตร

63142001377 นางสาวประภาพร บุญพุด

63142001378 นายณัฐวุฒิ มณีเนียม

63142001379 นางสาวขณิฐา บํารุงศรี

63142001380 นายชนาธิป สุวรรณพันธ�
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63142001381 นางสาวิตรี พรหมมณีย�

63142001382 นายเอกอนันต� เอนกประพันธ�

63142001383 นายพรชัย พรมทอง

63142001384 นางสาวอรทัย มณีศรี

63142001385 นายวโรดม ฉายากุล

63142001386 นางพัทธนันท� ชาโนจุติ

63142001387 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยชนะ

63142001388 นางสาวศิริรัตน� อินทร�ศาสตร�

63142001389 นางสาวไปรษมา วชิรวรรณ

63142001390 นางสาวยุพารัตน� ใสสุชล

63142001391 นางสาวพัชรินทร� สอนแก/ว

63142001392 นางสาวจิราวรรณ ถาวรสาร

63142001393 นางสาวผัลย�ศุภา ศรีใหม;

63142001394 นางสาวอรอุมา เมฆหีต

63142001395 นางสาวปาลิตา เวียงวีระเกียรติ

63142001396 นางปาริฉัตร อ;วมคง

63142001397 นางสาวสุรีพร นวลขาว

63142001398 นางสาวดวงพร ธรรมณี

63142001399 นางสาวจันจิรา เกนบุตร

63142001400 นางสาววริฏฐา ไชยศร

63142001401 นางสาวสกุลตรา ปางสวัสด์ิ

63142001402 นายญาณปรีชา สุธิตะพันธ�

63142001403 นางสาวผกามาศ อําดี

63142001404 นางสาวเพ็ญพิชชา พรหมเดชะ

63142001405 นางสาวพรนภา พรมเช็ก

63142001406 นางสาวพัชนิตา จันทร�ชุม

63142001407 นางสาวอรอุมา จิตศิริ

63142001408 นางสาวอุรัศญา เส็นเจริญ

63142001409 นายเจตนา ราญโจร

63142001410 นายพรศักด์ิ ทวยชน
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63142001411 นายธีรยุทธ บุญเติม

63142001412 นายพิตรพิบูล คงทิพย�

63142001413 นายวิศรุต หนูช;วย

63142001414 นางสาวศิริวรรณ ถ่ินพันธ�

63142001415 นายขวัญเพ็ชร กาญจนดุลย�

63142001416 นางสาวรุ;งนภา จีนเมือง

63142001417 นางสาวนวรัตน� เอื้อยศรี

63142001418 นายนเรศ ช;วยแจ/ง

63142001419 นางสาวเกตน�นิภา จันทรชาติ

63142001420 นางสาวดวงกมล แพนเดช

63142001421 นางสาวกัลยรัตน� คนซ่ือ

63142001422 นางสาวณิชภัค รตะเสรี

63142001423 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีชะวะ

63142001424 นายมะฮาบาลี อาลี

63142001425 นายศิริวัฒน� นวลหนู

63142001426 นางสาวดุสิตา ภัทรางกูน

63142001427 นางจํารัส จันทร�กลั่น

63142001428 นายฉัตรชัย ง่ันบุญศรี

63142001429 นางสาวพาฝ�น นาคแกมทอง

63142001430 นางสาววรรณพร บงกช

63142001431 นายธีระวัฒน� ศรีทองแก/ว

63142001432 นายธนาพร อนันต�

63142001433 นางสาวอนุสรา มาศเสม

63142001434 นางสาวธนาภรณ� บัวโต

63142001435 นายวีระ อาจพงษา

63142001436 นายบรรเทิง งามแม/น

63142001437 นายวรชิต เพชรอาวุธ

63142001438 นางสาวนวพร สมบูรณ�

63142001439 นางสาววราภรณ� จันทรเอียด

63142001440 นายจตุพร จรูญพงษ�
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63142001441 นางสาวมัลลิกา ไชยบุญ

63142001442 นางสาวเบ็ญจมาตร ราชสีห�

63142001443 นางสาวอัจจิมา รัสการ

63142001444 นางสาวกษมา เหมทานนท�

63142001445 นางสาววรารัตน� วัฒนประสิทธ์ิ

63142001446 นางสาวธารารัตน� บัวศิริ

63142001447 นางสาวศิรินญากร สังข�ทอง

63142001448 นางสาวภาพตะวัน เพชรช;วย

63142001449 นายสุทธิพงษ� กาญจนสุวรรณ

63142001450 นางสาวศิรินยา จันทร�สําเร็จ

63142001451 นายภาณุพงศ� จันทร�น/อย

63142001452 นางสาวณัฐริกา ตะเกิด

63142001453 นางสาวสุชาวดี อินทรณรงค�

63142001454 นางสาวจิตตาภรณ� เก้ือหลี

63142001455 นางสาวธิดารัตน� จีนชูแก/ว

63142001456 นางสาวรัจนา นัสฐาน

63142001457 นางสาวอรอุมา เจริญคํา

63142001458 นางสาวพัชษณี ศรีธนู

63142001459 นางสาวสุกัญญา ทองขาว

63142001460 นายรีซาน ดอเลาะแล

63142001461 นางสาวขนิษฐา พลฤทธ์ิ

63142001462 นายสิริพงศ� รัมมะภาพ

63142001463 นางสาวภาวิต�วัลค� ฉิมเก้ือ

63142001464 นายซอบรี มณีหิยา

63142001465 นางสาววทันยา ภูมิประสิทธ์ิ

63142001466 นายวิเชียร คุณสุทธ์ิ

63142001467 นางสาวชนากานต� บุญชูวงค�

63142001468 นายสุทธิพงษ� ชูมี

63142001469 นางสาวนฤมล จันทร�เผือก

63142001470 นางสาวกนกวรรณ สิงสม
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63142001471 นายธนิตพงศ� เสาวกุล

63142001472 นางสาวป?ยะนุช โพธ์ิถึง

63142001473 นางสาวอัจฉรา ยังคีรี

63142001474 นางสาววนิดา โสภีพันธ�

63142001475 นางสาวโสรยา ขนานเภา

63142001476 นายธีรวุฒิ ทองแดง

63142001477 นางสาวนูรซารีนา ตาแมะ

63142001478 นายฉัตรชัย ธรรมรงศ�รักษ�

63142001479 นางกฤติญดา ธรฤทธ์ิ

63142001480 นางสาวปวีณา ช;วยรอด

63142001481 นางกันต�กนิษฐ� เรืองรัตน�

63142001482 นายเฉลิมพล สาริขา

63142001483 นางสาวกัญชลิตา ชูเมฆา

63142001484 นายจักรภพ จีรพงค�

63142001485 นายนิธิวัฒน� ภักดี

63142001486 นายวชิรพันธ� นาคสิงห�

63142001487 ว;าที่ ร.ต.ดิษฐกาญจน� เรืองไชย

63142001488 นางสาวธัญญธร อู;สุวรรณ

63142001489 นางสาวปาณิสรา สุขเกษม

63142001490 นางสาวประภัสสรณ� ประทุมวัลย�

63142001491 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนดี

63142001492 นายกิตติศักด์ิ ประสาทเขตต�การ

63142001493 นางสาวณัฐริกา หยูตุ/ง

63142001494 นางสาวกันยกร ทองคุปต�

63142001495 นางสาวโสภานนท� เพชรานันท�

63142001496 นายสุรัตน� ล;องทอง

63142001497 นายธนาธิป ชูดวง

63142001498 นายมะเพาซี บีรู

63142001499 นางสาววีรญา สกุลกิจ

63142001500 นางสาวนุชนาฏ แตงอ;อน
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63142001501 นางเมธินี วิเมศ

63142001502 นางสาวธัญชนก ศรีวะปะ

63142001503 นายสุริยา เพชรพงศ�

63142001504 นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน

63142001505 นางสาวยุวดี แก/วยก

63142001506 นางสาวจุฑาทิพย� ศักรางกูล

63142001507 นายณัฐพล คงดี

63142001508 นางสาวภัทรา อักษรภักด์ิ

63142001509 นางสาวอรพรรณ รัดพรัด

63142001510 นายวีระยุทธ อินนุ;น

63142001511 นางสาวอาทิตา ศรีสังข�

63142001512 นางสาวเจนจีรา ศรีสนธ์ิ

63142001513 นายประมวล คนเพียร

63142001514 นางสาวอจิรภาส� สิงห�จร

63142001515 นายศุภกร สัสดีเดช

63142001516 นายเอกวัฒน� กิจราช

63142001517 นางสาวจีระไพ ศรีทองฉํ่า

63142001518 นางสาวศิริสุข เพ็ชรชํานาญ

63142001519 นางสาวพฤกษา คล/ายจินดา

63142001520 นางสาวเสาวลักษณ� คชถ่ิน

63142001521 นางสาวก่ิงแก/ว มณีกาญจน�

63142001522 นางสาวผการัตน� ใสสะอาด

63142001523 นางสาวนุชชาหยา ทองสุข

63142001524 นางสาวระวิวรรณ คงจันทร�

63142001525 นายวงศธร บุตรเริ่ม

63142001526 นายธิติ ขุนศรีจันทร�

63142001527 นายศตคุณ เวชรังษี

63142001528 นางสาววาสนา ทองส;งเสริม

63142001529 นางสาวศิริธร นาคราช

63142001530 นายกิตติกร สวัสด์ิศรี
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63142001531 นางสาวอังคณา สรรเสริญ

63142001532 นางสาววรรณธนา จันทร�เพ็ง

63142001533 นายยศเดชา พงษ�พานิช

63142001534 นางสาวศดานันท� ทรรพกาญจน�

63142001535 นางสาวขวัญใจ ยงกําลัง

63142001536 นางสาวภัราภรณ� ยอดมณี

63142001537 นายโตมร เลี่ยนเซ;ง

63142001538 นางสาวมารีนา ดาโต#ะ

63142001539 นายกันต� รัตนเดช

63142001540 นางสาวจิรนันท� สุวรรณแข

63142001541 นางสาวทิพยรัตน� ชังช;างเรือ

63142001542 นางกาญจนา สุขสันติกมล

63142001543 นางสาวป?ยวรรณ กลิ่นเมฆ

63142001544 นายอัศวิน สีสุข

63142001545 นางสาวธีราพร สุชาตานนท�

63142001546 นางสาวสุธิตา กําลังกล/า

63142001547 นายเบญจพล วัตถุ

63142001548 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสุข

63142001549 นายอาทร บุญทอง

63142001550 นางสาวกาญจนาพร ขวัญไฝ

63142001551 นางสาวประนอม ศรีมาน

63142001552 นางสาวศิริรัตน� วิชัยดิษฐ�

63142001553 นางสาวป?ยนารถ พ่ึงสุดใจ

63142001554 นางสาวป?ยนาถ ตรีไชย

63142001555 นางสาวเพชรรัตน� โพธ์ิศิริ

63142001556 นางสาวเจ#ะรอฮานาน แวกือจิ

63142001557 นางสาวจันทร�ทิมา แก/วคงคา

63142001558 นางสาวอารีญา แก;นระ

63142001559 นางสาวสุนันท�ทิพย� ศรีสุวรรณ

63142001560 นายสิทธินันท� วิชัยดิษฐ�
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63142001561 นายจิรพงศ� อักษรคง

63142001562 นายทรงพร ซัง

63142001563 ว;าที่ร/อยตรีจิรายุส ชูโฉม

63142001564 นายอภิชาติ สีคง

63142001565 นางสาวพรวีนัส ปลอดมูสิก

63142001566 นายธีรนิตย� สว;างรัตน�

63142001567 นางสาววรัมพร เพชรประพันธ�

63142001568 นางสาวนฤมล บุญยิรัญ

63142001569 นางสาวอรอนงค� บํารุงจันทร�

63142001570 นายชัยรัตน� เวศวิทย�

63142001571 นายธรรมราช มิตรกูล

63142001572 นางสาวสุพัตรา ชูช;วย

63142001573 นางสาวลลิตวดี ธูปวิเชียร

63142001574 นางสาววริศรา เพชรบูลย�

63142001575 นางสาวญาตาวี ช;วยเกิด

63142001576 นายกิตติพงษ� ทักถาม

63142001577 นางสาวพัชราภา ทวีรัตน�

63142001578 นางสาวยุภาภรณ� นพรัตน�

63142001579 นางสาวปรางค�แก/ว นิลอรุณ

63142001580 นางสาวกาญจนา คงเคว็จ

63142001581 นายกรกช ทวีทรัพย�

63142001582 นายสมควร ย;าแหม

63142001583 นายศุภณัฐ แจ/งเกตุ

63142001584 นางสาวจันทกานต� หนุดทอง

63142001585 นางสาวเพ็ญภัสสรา บุญโญภาส

63142001586 นายอดิศร เฉลิมวรรณ�

63142001587 นายจักรี ศรีสวัสด์ิ

63142001588 นางสาวกุลวานีย� พงษ�เกตุ

63142001589 นายสิทธิยา หยูดวง

63142001590 นางสาวศิรินกาญจน� ชีวังกูล

หน/า 53 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001591 นายป?ยะรัตน� พนัสนาชี

63142001592 นายธนกฤต ทองพิจิตร

63142001593 นายพุทธิพงศ� ชะอุ;ม

63142001594 นางสาวสิริมา ด/วงศรีนวล

63142001595 นายศุภณัฐ พรหมมาลี

63142001596 นางสาวซูไนนีย� เปาะแต

63142001597 นางสาวทิภาวดี ทองเกิด

63142001598 นางสาวจุรีภรณ� กัณหกุล

63142001599 นางสาวชลธิชา ขุนสวัสด์ิ

63142001600 นางสุพิศ สมุติรัมย�

63142001601 นางสาวสุดารัตน� เจริญศรี

63142001602 นางสาวอากรฤดี ศรีปาน

63142001603 นางพรรณวลัย เขียดแก/ว

63142001604 นางสาวนันธิดา บินสาและ

63142001605 นางสาวอาพร บุระคํา

63142001606 นางสาวภาพิมล เขียวย/อย

63142001607 นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธ์ิ

63142001608 นางสาวพชรมล ดวงแก/วเจริญ

63142001609 นางสาวจันทิมา แจ;มจันทร�

63142001610 นางสาววิญาดา ยอดแก/ว

63142001611 นางสาวนิวาริน แดงส;งศรี

63142001612 นางสาววันทนี พรหมด/วง

63142001613 นายรณธิชัย เกิดหนู

63142001614 นางสาวอาภาภรณ� คงนคร

63142001615 นางสาวอาลดา สุทธิเดช

63142001616 นายภูวรักษ� เหมกัง

63142001617 นายคมกฤษ ศรีทอง

63142001618 นายวิษณุ ศรีษา

63142001619 นายธานินทร� กาญจนะกําเหนิด

63142001620 นางสาวอรพินท� สุทธิวรา
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63142001621 นางสาวประภาภรณ� มากพา

63142001622 นายมาโนชญ� แกล/วทนงค�

63142001623 นายบุญชฤทธ์ิ บุญมาช;วย

63142001624 นายวิชิตชัย แสงประทีปธรรม

63142001625 นางสาวเพ็ญศรี บุญศรี

63142001626 นางสาวฐานมาศ เส/งพัฒ

63142001627 ว;าที่ร/อยตรีภานุวิUทย� แก/วคูณเมือง

63142001628 นางสาวกุสุมา รอดมณี

63142001629 นางสาวพรทิพย� สิทธิมงคล

63142001630 นายยอดเกียรติ ศรีพุฒ

63142001631 ว;าที่ร/อยตรีสุริยา แดงมณี

63142001632 นางสาวกนกวรรณ นิยะกิจ

63142001633 นางสาวรจนา เจริญสิน

63142001634 นางสาวป?ยวรรณ พงษ�อรุณรัตน�

63142001635 นางสาวอังสนา หยาตา

63142001636 นางสาววรรณกาญจน� บุญสุวรรณ�

63142001637 นางสาววณิสา ตัณฑัยย�

63142001638 นางสาวมัณฑรินทร� สุกใส

63142001639 นายนะเรศ พร/อมอุดม

63142001640 นายเดชนรินทร� ด/วงมาก

63142001641 นายอนุพงศ� คงรัตน�

63142001642 นางสาวชุติมา ณ ตะก่ัวทุ;ง

63142001643 นางสาวจริยาภรณ� ตระหง;าน

63142001644 นางสาวศศิประภา บุญละออ

63142001645 นายอภิสิทธ์ิ ส/มพลอย

63142001646 นางสาวปภาวี ช;วยจันทร�

63142001647 นางสาวอภิชยา อัตตะกุล

63142001648 นางสาวอัสมา หลีเส็น

63142001649 นางสาวมัญชุสา ศริลักษณ�

63142001650 นางสาวพีรยา เนตตกุล
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63142001651 นายนันทพงศ� หนูจุ/ย

63142001652 นางสาวสุมาลี ภูวิจิตร

63142001653 นางสาวศุทธินี รักเมือง

63142001654 นายอภิสิทธ์ิ สมหวัง

63142001655 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวงค�

63142001656 นางสาวอัญมณี ขําสุวรรณ

63142001657 นางสาวสุพิชชา สาเระ

63142001658 นายเพ็ชรตะวัน นาคอุปกรณ�

63142001659 นางสาวชวิศา สรรสารัตน�

63142001660 นางสาวมณฑกานต� โพธ์ิเอี่ยม

63142001661 นางสาวปภาวรินทร� อาศัยนา

63142001662 นายอรรถวุฒิ แก/วทองดี

63142001663 นายสุชาติ สฤษดิสุข

63142001664 นางสาวจิรภัทร แซ;หลี

63142001665 นางสาวอาทิมา จู;วาที

63142001666 นางสาวเดือนเพ็ญ จินา

63142001667 ว;าที่ร/อยตรีทิวากรณ� ณ อาวุธ

63142001668 นางสาวสุปรียา ศรีเผด็จ

63142001669 นางสาวเทวิกา ปานดํา

63142001670 นายเอกอนันต� คงเพชร

63142001671 นายธีรดนย� จูจุ/ยเอี่ยม

63142001672 นางสาววรัญญา มะโน

63142001673 นายชัยธวัช แก/วยอด

63142001674 นายสิทธิเดช ตรียวง

63142001675 นางสาวนฤมล เสนาคชวงค�

63142001676 นางสาวปณิทัศน� นิลวรรณ�

63142001677 นายจุรินทร� ม;วงก;อเก้ือ

63142001678 นางสาวพจนารถ บุรีรัก

63142001679 นางสาวศศิวิมล แท;นหิรัญ

63142001680 นายธนกฤต ราชูการ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001681 นายอนุชา ดึงสุวรรณ

63142001682 นายวีรยุทธ์ิ ถูระบุตร

63142001683 นางสาวฐิตาภา สิงห�ไพบูลย�พร

63142001684 นางสุภัชชา จันทร�แก/ว

63142001685 นางสาวธารทิพย� ชมจันทร�

63142001686 นางสาวภูริชญา บุราณรมย�

63142001687 นางสาวศ หอมหวล

63142001688 นางสาววิไลลักษณ� แก/วไชย

63142001689 นางสาวศิรินทิพย� โต#ะแส/

63142001690 นายณัฐพล แก/วลายทอง

63142001691 นางศิริพร เกิดสวัสด์ิ

63142001692 นางสาวชุติกาญจน� บัวเพชร

63142001693 นายธรรมรัตน� รัตนานันท�

63142001694 นางสาวเยาวลักษณ� ทิดทองแก/ว

63142001695 นายพรเทพ กาญจนะรังษี

63142001696 นางสาวธารทิพย� โปนุ/ย

63142001697 นายธนกร บุญนํา

63142001698 นายซูกิฟลี คาน

63142001699 นายณัฐพงศ� ผยองศักด์ิ

63142001700 นางสาวอมรรัตน� เกษร

63142001701 นายนนทิสิทธ์ิ จินดาพันธ�

63142001702 นางสาวสร/อยฟ9า คงแทน

63142001703 นางสาวณัฐภรณ� คงรัตน�

63142001704 นางสาววริศรา แก/วโสภาค

63142001705 นายศรัณยู ทองขาว

63142001706 นางสาวเพ็ญศรี บรรจงรัตน�

63142001707 นายพรพิชัย เอกเกษมลีสกุล

63142001708 นางสาวจันทร�ธิมา เก้ือคีรี

63142001709 นายจักรกฤษณ� สถาพร

63142001710 นางสาวพัชรี แวดาราแม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63142001711 นายกรรชัย บุษยากุล

63142001712 นางสาวชลาลัย วรเชฐวราวัตร�

63142001713 นายเฉลิมพร มณีมัย

63142001714 นางสาวชนาภา ชะอุ/มดี

63142001715 นางสาวอุมารินทร� แซ;ลิ่ม

63142001716 นางสาวมันถนา อ;างทรัพย�

63142001717 นางสาวนูซีลา บือโต

63142001718 นางสาวเบญจมาศ พูลเกษม

63142001719 นางสาวธัญญาวดี ไพฑูรย�

63142001720 นางสาวเด;นนภา รักพินิจ

63142001721 นางสาวนิตยา เวฬุวนารักษ�

63142001722 นายวรรณชัย ศรีเมือง

63142001723 นางรุจิรา เรืองพันธ�

63142001724 นางสาวแววตา พลายเมือง

63142001725 นายณัฐภัทร โออินทร�

63142001726 นายฐิติกร กลิ่นอุบล

63142001727 นางสาวสายทิพย� แข;งขัน

63142001728 นางสาวนาตยา เดชเรือง

63142001729 นางสาวภัทรมน แซ;ต๋ัน

63142001730 นางสาวสากียะห� หะยีนาแว

63142001731 นางสาวอาทิตย�ติญา พรึกเสนา

63142001732 นางสาวพัชราพรรณ ไชยเซ;ง

63142001733 นางสาวราชาวดี ลิ่มปW�

63142001734 นายวีรพงศ� รู/รอบ

63142001735 นางสาวนุชนาถ นวลอนงค�

63142001736 นางสาวอนุสรา ผิวดี

63142001737 นางสาวรุสณี แซกระดี

63142001738 นายสมดาว สมมารถ

63142001739 นางวนิดา ศรีสุราช

63142001740 นางสาวจุฑาทิพย� สีฟ9า
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63142001741 นายฮาฟWซ และตี

63142001742 นางสาวอาภรณ� ป?�นวงศ�เพชร

63142001743 นางจิราภรณ� มิตรแก/ว

63142001744 นายภคพงษ� รักดี

63142001745 นางสาวศศิมล สาเมาะสะอิแม

63142001746 นายนฤพนธ� ขุนราษฎร�

63142001747 ว;าที่ ร.ต.อนุศิษฐ ดอนอามาต

63142001748 นางสาวนิติยา จันทร�ทอง

63142001749 นางสาววชิราภรณ� สงวนพันธ�

63142001750 นางสาวสายฝน คงใหม;

63142001751 นางสาวดารณี วรรณะ

63142001752 นางสาววิสา นาคมาศ

63142001753 นางสาวชุตินันท� ทองเจริญ

63142001754 นายกิตติ ชัยชนะ

63142001755 นางสาวยลลิตา แสงจันทร�

63142001756 นายจักร�กฤษณ� เพ็ชรหัตถ�

63142001757 นางสาวศิรินันท� สรรชนะพงค�

63142001758 นางสาวยุวดี ศรีต้ิง

63142001759 นายวงศ�เทพ ชัยบุญแก/ว

63142001760 นางสาวนันทิกานต� นิลพันธ�

63142001761 นายณัฏฐพล ชิดเชี่ยว

63142001762 นางสาวจิตติมา สุทธิพันธ�

63142001763 นางสาวจอมขวัญ สุวรรณภัย

63142001764 นายบัญญัติ ทองชัย

63142001765 นายศราวุธ หอยหวาน

63142001766 นายชัยนรินทร� มีวัน

63142001767 นายวีระยุทธ สุขอนันต�

63142001768 นางพัชรี เพชรจันทร�

63142001769 นายณัฐวุฒิ มหากาฬ

63142001770 นายวุฒิชัย บัวหลวง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001771 นางสาววรรณวิสา นิลเถ่ือน

63142001772 นายวรินทร สุภาเส

63142001773 นายเตชดล ภูริพัฒนชัย

63142001774 นางสาวภัทรวดี เพชรทองบุญ

63142001775 นายธวัชชัย เขียวแก/ว

63142001776 นายณัฐดนัย สุขเกษม

63142001777 นายสหรัฐ คงชื่น

63142001778 นางสาวรักษณาลี เกิดสวัสด์ิ

63142001779 นายสุเทพ อนุภักด์ิ

63142001780 นางสาวปริยาภัทร วิจิตขะจี

63142001781 นางสาวกันตพร ฉิมปลอด

63142001782 นางเนาวรัตน� ไตรรัตน�

63142001783 นายทวีศักด์ิ เอี่ยมอักษร

63142001784 นางสาวธนาภรณ� พัฒฉิม

63142001785 นางสาวอาทิตยา ชูแก/ว

63142001786 นางสาวชนกนันท� ขุนฤทธ์ิแก/ว

63142001787 นายณฐภัทร เหรียญทอง

63142001788 นายฮาสัน ชิดเอื้อ

63142001789 นายรัฐกรณ� พูลศิริ

63142001790 นายอภิษฐา รอดพิทักษ�

63142001791 นางสาวนฤวรรณ แซ;วุ;น

63142001792 นางสาวรุ;งนภา อินทร�พิลา

63142001793 นายพงศกร ณ พัทลุง

63142001794 นางสาวสุดารัตน� แรกคํานวน

63142001795 นางสาวอังศณา ปงชุ;มใจ

63142001796 นางสาวบัณฑิตา คล/ายจินดา

63142001797 นางสาวกาญจนา ฤทธิไกร

63142001798 นางสาวยอดวารี ยอดเรือง

63142001799 นางสาวอุไรวรรณ สิงหการ

63142001800 นางสาวมัณฑนา อนันทมาศ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63142001801 นางสาวสุกัญญา ชาวบัวงาม

63142001802 นางสุดารัตน� ไกรน/อย

63142001803 นางสาวรัฐ�ชชาญา พิกุลทอง

63142001804 นางสาวศิรินทิพย� เย็นจิตร

63142001805 นางสาวสุไฮบ#ะ กาเร็ง

63142001806 นางสาวเกนุภาวรรณ เล็กน/อย

63142001807 นางสาวนภัสวรรณ แก/วโกมุด

63142001808 นางสาวนุชนารถ เหมทานนท�

63142001809 นางสาวอรณีย� อินทฤทธ์ิ

63142001810 นายอภิชาติ จุลษร

63142001811 นางสาวณิชากร จันทร�แก/ว

63142001812 นางสาวศิริพร ฉ้ินฉ้ิว

63142001813 นางสาวกนกวรรณ พรหมสวัสด์ิ

63142001814 นางสาวมณีรัตน� ธนบัตร

63142001815 นายวิรุฬห� รุ;งเพ็ชร

63142001816 นายอานนท� ย่ิงขจร

63142001817 นายสิทธิกร ทองอ;อน

63142001818 นางสาวสุพรรษา เสวตบุตร

63142001819 นางสาววิชุตา เพ็งสกุล

63142001820 นายภานุวัฒน� บัวสารบรรณ�

63142001821 นางสาววนิศรา แก/วเมฆ

63142001822 นายวิทยา อนันตทวีกุล

63142001823 นางธมณ นาคถนอม

63142001824 นางสาวนิธินาถ คงชํานาญ

63142001825 นายธวัชชัย ทองพิทักษ�

63142001826 นางสาวิอัสมา ประเสริฐดํา

63142001827 นางสาวบุณฑริกา พรหมเพชร

63142001828 นางสาวกุลชลี ไกรรอด

63142001829 นายภูวดล แซ;เฮง

63142001830 นายธีรพล นุ/ยเจริญ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63142001831 นางสาวจริยา รัตนโชติ

63142001832 นายฉัตรชัย พัดชู

63142001833 นางสาวไอยลดา รัตนเมือง

63142001834 นางสาวพัชดา บุญแก/ว

63142001835 นายทรงชัย เสริมเกียรติวัฒน�

63142001836 นายอัฐพล งามจรัส

63142001837 นางสาววาริษา ฑิปปกรณ�สกุล

63142001838 นางสาววิจิตราภรณ� พรหมจันทร�

63142001839 นางสาวผกาวัลย� จันทร�แจ/ง

63142001840 นายอนุวัฒน� อินทนะ

63142001841 นางสาวจินดารัตน� สงชู

63142001842 นางธนิดา ช;วยเจริญ

63142001843 นางสาวโสภิตา หมาดเต้ีย

63142001844 นางสาวกุลนรี กาญจนพันธ�

63142001845 นายพัฒพงศ� ร;มเย็น

63142001846 นายยศธนา ประจิน

63142001847 นางสาวจิราภรณ� ศรีคงแก/ว

63142001848 นายณภัทร พัฒน�ชูชีพ

63142001849 นางสาวศิริลักษณ� พวงเจริญ

63142001850 นายวรสรณ� แก/วมาก

63142001851 นางสาวสุชาดา ใบมะหาด

63142001852 นางสาวชุธิภร จงจิตต�

63142001853 นางสาวอรวี พิมาน

63142001854 นางสาวกรกมล แจะซ/าย

63142001855 นางสาวพัชรนันท� พรหมพะเนาว�

63142001856 นายวีระพล เสมอมาศ

63142001857 นางสาวฐิติรัตน� ไชยพรหม

63142001858 นางสาวกาญจนา ศรีละว/า

63142001859 นายสุรศักด์ิ ช;วยลุง

63142001860 นางสาวเสาวณี สมบัติแก/ว
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63142001861 นายทศภณ พรหมเจริญ

63142001862 นางสาวณัฐวดี คงชนม�

63142001863 นางสาววรัญญา ญาติพัฒน�

63142001864 นางสาวศีรีรัตน� ชูวงศ�

63142001865 นางสาวเจนจิรา แสงผ;อง

63142001866 นายชนาธิป แสงไสย

63142001867 นางสาวนิศานาถ ผุดโรย

63142001868 นางสาวศศิวิมล เที่ยวทั่ว

63142001869 นายธีรภัทร แป9นหอม

63142001870 นางสาวสมฤดี เก้ือจอก

63142001871 นายณัทณพงศ� ขาวสอาด

63142001872 นางสาวอังคณา ศรีถาวร

63142001873 นางสาวอรอุมา ฉิมมุสิก

63142001874 นายณัฐวงศ� ทิพย�อักษร

63142001875 นางสาวนลินี ทาจันทึก

63142001876 นายนเรศ เพชรรัตน�

63142001877 นางสาวรุจิดา แก/วนาขา

63142001878 นายศิริชัย จ/อยร;อย

63142001879 นายสิทธิพงษ� ใสสุชล

63142001880 นายพรพรหม สืบกระพันธ�

63142001881 นางสาวประกายทิพย� สังเมียน

63142001882 นายปรวิต ศรีวงษ�

63142001883 นางสาวศศิวรรณ บุญคํ้าจุน

63142001884 นายกรัณย� ศรีทองเพ็ง

63142001885 นางสาวกชพร ทองเลื่อน

63142001886 นางสาวสุภาพร เมืองรมย�

63142001887 นายชัยยุทธ ชุมทอง

63142001888 นางสาววีณา มากแตง

63142001889 นายพีรพล หมวดทอง

63142001890 นางสาวดารินทร� มะลิมาศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001891 นายกรวิชญ� ไชยเเป9น

63142001892 นายศักด์ิชัย มีสุข

63142001893 นายอารีฟ?ล สกุลดีเย#าะ

63142001894 นางสาวป?ยะรัตน� พูลช;วย

63142001895 นางสาวกัญญา สามารถ

63142001896 นางสาวณัฐสุดา ทองขวิด

63142001897 นางสาวนพรัตน� ทองคํา

63142001898 นางสาวชไมพร แข็งแรง

63142001899 นางสาวภาวิตา ชูช;วย

63142001900 นางสาวณัชฌา ไอยสุวรรณ�

63142001901 นางสาวจุฑามาศ บุตรมณี

63142001902 นายทวีศักด์ิ ศิลปQสโมสร

63142001903 นายวิสุทธิพงศ� สุขวิสุทธ์ิ

63142001904 นางสาวขวัญฤดี เนื้อเกลี้ยง

63142001905 นางสาวยุพา บุตรหลัง

63142001906 นางสาวธัญมน แก/วรัตน�

63142001907 นายเฉลิมเกียรติ เพ็งจันทร�

63142001908 นางสาวปาริชาต มาศโอสถ

63142001909 นายดํารงค� อุไรพันธุ�

63142001910 นายชัยมงคล เจริญพักตร�

63142001911 นางสาววนิดา รอดน/อย

63142001912 นางสาวสุนิภรณ� ศรีหะรัญ

63142001913 นางสาวธิดารัตน� มีสวัสด์ิ

63142001914 นางสาวอริยา เกลี้ยงสัน

63142001915 นายเทวฤทธ์ิ อินทรสุวรรณ

63142001916 นางสาวณัฐชา ลิ่มศิลา

63142001917 นางสาวอังคณา ม;วงเอี่ยม

63142001918 นางสาววรรณา ประหยัดทรัพย�

63142001919 นายชนานันท� พันธ�สาลี

63142001920 นางสาวศิญาธินี หนูราม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001921 นายเจษฎากร กิจจาพานิชย�

63142001922 นางสาวเนตรชนก เพ็งกระจ;าง

63142001923 นางสาวจันทรา บูรพัฒน�

63142001924 นายวิวัฒน� แก/วแก;นเพชร

63142001925 นางสาววิภารัฐ ชูวารี

63142001926 นางสาวศิริพร ฐานะพันธุ�

63142001927 นางสาววนิดา ชุมสุข

63142001928 นางสาววิลัยลักษณ� อุสมา

63142001929 นางสาวสมัญญา สายทองแท/

63142001930 นายสุนทร แสงเขียว

63142001931 นางสาวณัฏฐา ทะนูนท�

63142001932 นายสมศักด์ิ ณ นคร

63142001933 นางสาวดวงจันทร� ไชยสิน

63142001934 นางสาวปรียาภัทร ทองเนื้อเก/า

63142001935 นางสาวศิริพร จิตจํานงค�

63142001936 นางสาวเพ็ญนภา ทองมาก

63142001937 นางสาวสุภาภรณ� ผ;องผิว

63142001938 นางสาวผกาพรรณ รอดเนียม

63142001939 นายธนกฤต ภิรมย�

63142001940 นางสาวเกตุวลี ทองวล

63142001941 นายธนวัฒน� บัวแย/ม

63142001942 นางสาวปวีณา ชูจิต

63142001943 นางสาวนิลุบล ไทยเก้ือ

63142001944 นางสาวสาลีฝRะ รอดเส็น

63142001945 ว;าที่ร/อยตรีหญิงจิตรา อินทรมณี

63142001946 นางสาวอานี ซะ มะลี

63142001947 นายณัฐพงษ� สวัสดิโกมล

63142001948 นางสาวอิงอุมา อินทวิเศษ

63142001949 นางสาวรุ;งนภา อภิชาตกุล

63142001950 นายอานัส แวนะไล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001951 นางสาวอมรรัตน� สุขครุฑ

63142001952 นายวัชรพงษ� เพ็ชรรักษ�

63142001953 นายวรวุฒิ จันทร�มณี

63142001954 นายธรรมรัตน� ซ/วนลิ่ม

63142001955 นายสิทธิพงษ� สุวรรณคีรี

63142001956 นางสาววนิษา พรมสาร

63142001957 นายกฤตเมธ ศิริบุญ

63142001958 นายกิตติ พุ;มบุตสุทน

63142001959 นางสาวกัญญารัตน� จรตพืช

63142001960 นางสาววัชรี สินธู

63142001961 นายสหัสชัย สนาน/อย

63142001962 นายปารเมศ วัฒนาศรีโรจน�

63142001963 นายวัชระ แสงนาค

63142001964 นางสาวปริชาติ พัฒน�พ;วง

63142001965 นายอัษฎายุธ ไมอินทร�

63142001966 นางสาวอมรรัตน� สุขดี

63142001967 นางสาวณัฐธิดา หนูนาวี

63142001968 นางสาวมลีวรรณ ประดาศักด์ิ

63142001969 นายสวัสด์ิชัย สุขใส

63142001970 นายสมภพ เหมทานนท�

63142001971 นางสาวชุติมา พินสุวรรณ�

63142001972 นายไกรศรี โหราโชติ

63142001973 นางสาวสุธามาศ นาคเสน

63142001974 นายศรัณย�ภัทร เถาเล็ก

63142001975 นายอัสสลันชาร� เร#ะนุ/ย

63142001976 นางสาวนัทจนันท� จรูญพงษ�

63142001977 นางสาวณิชาภัทร เต/านุกูล

63142001978 นายอนันตพล แซ;ต้ัน

63142001979 ว;าที่ร/อยตรีฐิติภัทร นองเนือง

63142001980 นางสาวนภารัตน� สงวนนาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142001981 นายสุเมธ เซ/าซ้ี

63142001982 นายพิษณุ ฮั่นเฉียง

63142001983 นางสาวราตรี โคกเคียน

63142001984 นายพัฒติพงศ� ซ่ือตรง

63142001985 นางสาวกัณญารัฐ ทองนาค

63142001986 นางสาวปราณี มานพ

63142001987 นางสาวยาวาเฮ อาลี

63142001988 นางสาวกาญจนา ทิมดี

63142001989 นายอุดมศักด์ิ ด;านคงรักษ�

63142001990 นางสาวZุรญานี บิลังโหลด

63142001991 นายอธิปพันธ� โชคอํานวย

63142001992 นางสาวเพียงตะวัน เถรว;อง

63142001993 นางสาวฺทิพวรรณ ฤกษ�สุทัศน�

63142001994 นางสาวมลฤดี โยมา

63142001995 นางสาวเสาวลักษณ� ไอยราพัฒนา

63142001996 นางสาวสุมณฑา เปW�ยมพอดี

63142001997 นางสาวเหมวดี ทองด/วง

63142001998 นายกิตตินัทธ์ิ มากคํา

63142001999 นายจักรพงศ� ศักดี

63142002000 นางสาวเมทินี ทอดสนิท

63142002001 นางสาวเบญจมาพร พรายอําไพ

63142002002 นางสาวชุดาพร หมาดเส็ม

63142002003 นายอรรถชัย ทิพย�จันทร�

63142002004 นางสาวสุวิมล สร/อยทอง

63142002005 นายภูเบศน� สายพือ

63142002006 นายมนตรี ชัมภูทนะ

63142002007 นายธนากร บุญส;ง

63142002008 นางสาวจันทร�ทิมา คําธร

63142002009 นางสาวญาณิศา รัศมี

63142002010 นางสาวอมิตา ก้ิมแก/ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002011 นางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะ

63142002012 นางสาวณัฐริกา รัตนา

63142002013 นายธีระพงษ� เนตรนี

63142002014 นายจตุรวิทย� จิรสัจจะกุล

63142002015 นางสาวภัคร�ภัสสร พิสิทธ์ิวรกุล

63142002016 นางสาวชุติมันต� วรรณวาส

63142002017 นางสาวสุพัชรี ช;วยบํารุง

63142002018 นางสาวกรรณิการ� ช;วยหนู

63142002019 นางสาวสินิทธา แซ;บ;าง

63142002020 นางสาวสิรินยา ตลึงธรรม

63142002021 นายสมหมาย คล/ายอักษร

63142002022 นางสาวสุภาวรรณ คงประจํา

63142002023 นายวรวุฒิ ปานแก/ว

63142002024 นางสาวนิออน เย็นใจ

63142002025 นางสาวโศภิตา เอมโอช

63142002026 นางสาวภรภัทร วิสัยจร

63142002027 นางสาวณัฏฐภัทร เดชคล้ํา 

63142002028 นางสาวมนต�จิรา คงสม

63142002029 นายพงค�พัฒน� คงฤทธ์ิ

63142002030 นางสาวทุมวดี ทองวิเชียร

63142002031 นายอภิสิทธ์ิ ใสฉิม

63142002032 นางสาวสุกานต�ลักษณ� สิงหบํารุง

63142002033 นายศุภกิตต์ิ นุ;มนวล

63142002034 นายอัรฟาน มะแอ

63142002035 นายกฤษฎา โพธ์ิทิพย�

63142002036 นางสาวฐิติรัตน� เกษบุรี

63142002037 ว;าที่ร/อยตรีภาณุวัฒน� รัตนพงศ�

63142002038 นายเกียรติศักด์ิ เอี่ยนเล;ง

63142002039 นายสมหมาย เอี่ยมน้ํา

63142002040 นายนิธิวัฒน� จันทร�วิไล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002041 นายอาคม จักหรวัด

63142002042 นางสาวขวัญนภา สมบุญ

63142002043 นายณัฐวุฒิ ผลวิจิตร

63142002044 นายประยูรศักด์ิ ณ ตะก่ัวทุ;ง

63142002045 นางสาวอุษณีย� นุ/ยมัย

63142002046 นางสาวป�ทมา จันทวาศ

63142002047 นายพงษ�นุวัฒน� สุขเมือง

63142002048 นางสาวธัญญานุช กาญจนหึงษ�

63142002049 นายอนุชิต จันทร�แก/ว

63142002050 นางสาวสายใย ศรีเปารยะ

63142002051 นายธนศักด์ิ เพชรรัตน�

63142002052 นางสาวธัญญารัตน� จันทคาธ

63142002053 นายธีรยุทธ� สุขสวัสด์ิ

63142002054 นางมัลลิกา เขามีทอง

63142002055 นางสาวณัฐธิดา สุขช;วยชู

63142002056 นางสาวนลินนา หะระหนี

63142002057 นางลักขณา เถาอั้น

63142002058 นางสาวรุสมีนี หะยีเด็ง

63142002059 นายสายชล สนสุวรรณ�

63142002060 นายภัทรพล หนูเกลี้ยง

63142002061 นายสอรีกีน หมาดสาหรน

63142002062 นางสาวทิพย�วดี คงอีด

63142002063 นางสาวสุมิตตา โชติรักษ�

63142002064 นางสาวอุไรพร ดาวัลย�

63142002065 นายกิตติชัย โหมดนอก

63142002066 นางสาวจิรัชญา จุนยุเสน

63142002067 นายนรินทร� แก/วดี

63142002068 นายภิญโญ ฉิมหนู

63142002069 นางสาวมณชนก รุ;งสุวรรณ

63142002070 นางสาวเกศินี รอดเกลี้ยง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002071 ว;าที่ร.ต.เอกสิทธ์ิ ขุนทอง

63142002072 นางสาวจิณณพัต มิตรปล/อง

63142002073 นายภูวนาท คุ;ยเบี้ยว

63142002074 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร�ประนต

63142002075 นางสาวมัณฑนา ทับโทน

63142002076 นางสาวกัลยรัตน� ถาวร

63142002077 นางป�ทมา คงประดิษฐ

63142002078 นางสาวดาลิน คชินทร�โรจน�

63142002079 นายเตชวิทย� ทองพิทักษ�

63142002080 นางสาวรุสนียะห� ปูเตะ

63142002081 นางวริศรา นพเก/า

63142002082 นางสาวสุวรรณทิพย� เรืองสงค�

63142002083 นางสาวกุลณิศา เอียดสังข�

63142002084 นายพิภัตพงค� บัวแก/ว

63142002085 นางสาวอริสา ผู/กําจัด

63142002086 นางสาวรัชนี แก/วพ่ึงทรัพย�

63142002087 นายนัฐวุฒิ ขุนดํา

63142002088 นายจารุวัฒน� ย่ังยืน

63142002089 นางสาวอังศุมาลิน แซ;มุ/ง

63142002090 นายมาณุสรณ� วัฒนแผลง

63142002091 นางสาวสุพรรณสา ช;วยมิตร

63142002092 นายพรสวรรค� เสาวรัญ

63142002093 นายปกรณ� ไมอ#อคชิ

63142002094 นายธีระวัฒน� กําจัดภัย

63142002095 นายภานุเดช รอดช;วง

63142002096 นางสาวรัชนุช คงสมแก/ว

63142002097 นายศราวุธ พันธ�ก่ิงทิพย�

63142002098 นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา

63142002099 นายศุภวิทย� ชาญณรงค�

63142002100 นางสาวปราถนา พลวารี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002101 นางสาววรรษวีร� สามงามแก/ว

63142002102 นางสาวพรรณนิภา หมวดทองแก/ว

63142002103 นายทรงพล สุวรรณชาตรี

63142002104 นางสาวปภาภรณ� อังสานาม

63142002105 นายทิวากรณ� ชูแสง

63142002106 นางสาวขนิฐนันท� พร/อมเพรียง

63142002107 นางสาวดวงใจ มหาหล/า

63142002108 นางสาวสายสุดา เจะมะอะ

63142002109 นางสาวเพ่ือนฤดี ส;งท;ามะพลา

63142002110 นายกิตติศักด์ิ แซ;ฉ่ัว

63142002111 นายเอกสิทธ์ิ ศิริชาติ

63142002112 นางสาวญาดา บุณยพิพัฒน�

63142002113 นางสาวอริสา เกตุบุญนาค

63142002114 นายศรัญZู สร/อยละเอียด

63142002115 นางสาวอรวรรณ ผลศัพย�

63142002116 นางสาวจิรวรรณ คงคล/าย

63142002117 นางสาวสุวิมล เพชรชู

63142002118 นายสิริวัฒน� อ;อนรอด

63142002119 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร

63142002120 นางสาวกมลชนก หนูทอง

63142002121 นายศรายุทธ ทั้งรักษ�

63142002122 นางสาวสมศรี ระเด;น

63142002123 นางสาวสุวิภา จีนสมส;ง

63142002124 นายศรลักษณ� สุทพันธุ�

63142002125 นางสาวเกษมพร ชูเมือง

63142002126 นายโกวิท จิตพิเศษ

63142002127 นางสาวสิริจันทร� คล;องแคล;ว

63142002128 นางทิพวรรณ� เชื่อพรหม

63142002129 นายภูมินทร� บัวเผียน

63142002130 นางสาวรัชฎา บุญฤทธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002131 นางสาวชนากานต� แก/วมี

63142002132 นายธีระพงศ� เนาวาสน�

63142002133 นายภูริณัฐ แซ;ซ้ัว

63142002134 นายสุรศักด์ิ หนูนุ/ย

63142002135 นางสาวซูรีณา มูดอ

63142002136 นางสาวณัฐพร ม;วงหิมพาน

63142002137 นางสาวรวิสรา ต้ังเจริญ

63142002138 นางสาวขวัญใจ รอดเกิด

63142002139 นางสาวอัจฉราภา นาคขาว

63142002140 นางสาวศศิกานต์ิ ฉิมเอUิยด

63142002141 นายรณนรงค� จันทร�สุริวงศ�

63142002142 นางสาวธิดารัตน� สินธุกูต

63142002143 นางสาวขวัญสุดา ดํากุล

63142002144 นายรณกร พันธุ�พฤกษ�

63142002145 นายกรวีร� ช;างแกะ

63142002146 นางสาวจิณัฐตา เศรษฐสวัสด์ิ

63142002147 นายเรืองศักด์ิ สมนิล

63142002148 นางวัลลิกา พรหมมินทร�

63142002149 นายอภิชาติ อักษรเนียม

63142002150 นางสาวพรนภัส หอมแก/ว

63142002151 นายป?ยะพงษ� กันทิพย�

63142002152 นางสาวอุบลรัตน� สุทธิรัตน�

63142002153 นายกิตติชัย ทิพย�เทพ

63142002154 นายจิระศักด์ิ สามัคคี

63142002155 นางสาวชนัญธิดา คนขยัน

63142002156 นางสาวจริยา ลิงาลาห�

63142002157 นางสาวนภัสธนันท� ธณัทรธนันชัย

63142002158 นายภัทรวิทย� แก/วพรรณราย

63142002159 นายณภัส อ;อนศรี

63142002160 ว;าที่ร/อยตรีณัฐพล วงศ�นาคพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002161 นายอภิชาติ กระจ;างแจ/ง

63142002162 นางสาวอุมาพร ถนอมชู

63142002163 นางสาวประภัสสร สุดหีด

63142002164 นายเอกรัตน� สุนทร

63142002165 นางสาวกัญญ�นลิน บิลอับดุลลาห�

63142002166 นางสาวปรียา บุษยานิกรณ�

63142002167 นางรัตน�ชฎา บุตรน/อย

63142002168 นางสาวกัลยรัตน� นิ่มเนียม

63142002169 นายดี เจียรวิภา

63142002170 นายนิวัฒน� มิตรรุ;งวารีทิพย�

63142002171 นายมะสีดิก มาสากี

63142002172 นางสาวจิรายุ แซ;คู

63142002173 นางสาวอัญชัญ พิมพ�วิชัย

63142002174 นางสาวจิราวรรณ มหาพันธ�

63142002175 นายณรงค�ชัย ลิบลับ

63142002176 นายนฤเษศวร� บุญอินทร�

63142002177 นางสาวอาริษา สําเภาทอง

63142002178 นายช.พล จักรมานนท�

63142002179 นางสาวเฉลิมขวัญ เหย่ียวหิ้น

63142002180 นางสาวหทัยรัตน� เที่ยงสุข

63142002181 นางสาวจิราภรณ� บุญเหลือ

63142002182 นางสาวปนัดดา ชะรอยนุช

63142002183 นางสาวนิภาพร ภักดีชน

63142002184 นางสาวธนพร วิรัชต้ังสกุล

63142002185 นางสาวปาระวี เกิดสมบัติ

63142002186 นางสาวสุภารัตน� หัสดิน

63142002187 นายณัฐพงษ� เขียวจันทร�

63142002188 นายศุภณัฐ ช;วยเต็ม

63142002189 นายสุรศิษฏ� ว;องธารักษ�

63142002190 นางสาวกูทรายหนับ ลอ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002191 นายอารักษ� เลิศเกียรติรัชตะ

63142002192 นางสาวชนาพร คีรีรักษ�

63142002193 นางสาวภัทราวดี พืชนุ;น

63142002194 นางสาวสโรชา อู;ย่ิง

63142002195 นายธีรภัทธ์ิ ฝอยสระน/อย

63142002196 นางสาวพวงเพชร มณีรัตน�

63142002197 นางสาวฐานิศา หวานแก/ว

63142002198 นางสาววิมลณัฐ ศรีแก/ว

63142002199 นางสาวกมลรัตน� ราชแก/ว

63142002200 นายชุมพล เจริญตา

63142002201 นางสาวณพิชชา ขนาดผล

63142002202 นายอธิปไตย ดีหนู

63142002203 นายอดิศักด์ิ ศรีสุวรรณ�

63142002204 นายภัทราวุธ หัสจํานงค�

63142002205 นายภานุวัฒน� ปลอดจินดา

63142002206 นางสาวกัญญาวีร� ทองนิ่ม

63142002207 นางสาวเบญจมาส แสงแก/ว

63142002208 นางสาวกนกวรรณ ธนูศิลปQ

63142002209 นางสาวซูซันนา สาลี

63142002210 นางสาวชลธิชา ทุมรัตน�

63142002211 นางสาวนุชจรี วงจันทร�

63142002212 นางสาววิมลพรรณ สุกเอียด

63142002213 นายปฐมพร รักดํา

63142002214 นางสาวศลิษา สาเมาะสะอิแม

63142002215 นายอรรถพร ชุมบุตร

63142002216 นายภูมินทร� เหมจินดา

63142002217 นางสาวธนิดา แท;นเล็ก

63142002218 นางสาวจารุวรรณ บุญเนือง

63142002219 นางสาวกาญจนา นาคเพ;งพิศ

63142002220 นายศรชัย เมืองประทับ
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ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002221 นางสาวธัญญวดี หาญสุวรรณ

63142002222 นายปฎิวัติ ลิ้มธนะกุล

63142002223 นายสุนทร บัวเงิน

63142002224 นายกันตภณ วงษ�วิไล

63142002225 นายชัยชาญ ศรีวิเชียร

63142002226 นางสาวจิราพร บุญฤทธ์ิ

63142002227 นางสาวป�ทมา สาและ

63142002228 นางสาวศรัณย�พร ทรรพกาญจน�

63142002229 นายสนิท ทองมีชู

63142002230 นางสาวปวีณา แรงกล/า

63142002231 นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร�

63142002232 นายพีรพล ฤทธิราช

63142002233 นายธนกฤต หินทอง

63142002234 นายทรรวาทร กิมาคม

63142002235 นางสาวอังคณา คุ/มเพชร

63142002236 นางสาวอรวัลย� จันทรัตน�

63142002237 นางสาวพรพิไล ขาวปาน

63142002238 นางสาวโสจิรัตน� ณ สงขลา

63142002239 นางสาวจินตพร คนคม

63142002240 นางสาวรุ;งนภา ก/องพนิชกุล

63142002241 นางสาวประภัสสร ศรีศักด์ิ

63142002242 นางสาวว;าที่ร/อยตรีหญิงจริยา จันทร�เมือง

63142002243 นางสาวโซฟWยา เย็บเล็ม

63142002244 นางสาวอาทิตติยา ปรีชาชน

63142002245 นางสาวลินวิษา ขุนจิตร

63142002246 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิบุญ

63142002247 นายยศพล ธัญวรรณ�

63142002248 นางสาวจาริณี โมราศิลปQ

63142002249 นายไชยวุฒิ ทองปลิว

63142002250 นายวรยุทธ ตุ/งติก
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63142002251 นายขจรศักด์ิ ใจเฉ่ือย

63142002252 นายสมเพียร ดวงแก/วเจริญ

63142002253 นางสาวสุจิตรา แก/ววงศา

63142002254 นายอลิส ประไพ

63142002255 นางสาวประภาศิริ ช;วยบํารุง

63142002256 นายนิโซะ นิดือมอง

63142002257 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี

63142002258 นางสาวคอดีเยาะห� ยีแว ยีแว

63142002259 นายธนวัฒน� ภาพันธุ�

63142002260 นางสาวอภิยา เผือกสวัสด์ิ

63142002261 นางสาวทัศนีย� วรวานิช

63142002262 นางสาวกัญญาวี เพร็ชวิเชียร

63142002263 นางสาวปวริศา ย;องเส/ง

63142002264 นางสาวจันทนา เสมอผล

63142002265 นางสาวอุมาพร เพชรสีทอง

63142002266 นางสาวกัลยรัตน� อินทรจิตต�

63142002267 นางสาวนัทธมน นนทะเสน

63142002268 นางสาวกรรฒิมา โต#ะพ;อ

63142002269 นายยุทธชัย ชูศรี

63142002270 นางสาวไอรดา บุญหนุน

63142002271 นางสาวพิมฤทัย ส/มพลับ

63142002272 นางสาวศิริขวัญ พรหมดํา

63142002273 นางสาวเบญจมาภรณ� พรมศรี

63142002274 นางสาวอรยา อ่ําสําอางค�

63142002275 นางสาวสุภาวรรณ ขําทิพย�

63142002276 นายอํานวย ฤาเดช

63142002277 นางสาวภัทรฑิยา เซ;งเจริญ

63142002278 นางสาวกรวรรณ กลิ่นจําปW

63142002279 นายจักรบรินทร� ชิตสุข

63142002280 นายสุรเชษฐ� แดงด/วง
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63142002281 นางสาวนารีนาท จารุเกียรติกุล

63142002282 นายเอกวิช จํารัสการ

63142002283 นางสาวธมนวรรณ สุขจันทร�

63142002284 นางสาวดวงพร หอกแสง

63142002285 นางสาวทิฐิภรณ� พลไชย

63142002286 นายวิภูษิต คงแก/ว

63142002287 นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส

63142002288 นายอนิรุท สุวรรเฮง

63142002289 นางสาวป?ยะนุช พรหมดนตรี

63142002290 นางสาวเปมิกา กล/าคง

63142002291 นายโสภณ จันทร�นพเก/า

63142002292 นางสาวเจนตณา ชูมณี

63142002293 นายนนธวัฒน� มีแย/ม

63142002294 นางสาวมธุรดา จันทรเพท

63142002295 นายวัฒนา ไกรณรา

63142002296 นางสาววรรณิกา ชูวงศ�

63142002297 นางสาววรรณพร ประกอบปราณ

63142002298 นางสาวอัญธิกา จ;าเพชร

63142002299 นางสาวโยทะกา จันทร�สงแก/ว

63142002300 นางสาวมุกรินทร� วันศุกร�

63142002301 นายวงศกร เหมือนพิมพ�

63142002302 นางสาวอริสรา หลอมทอง

63142002303 นางสาวอิสราภรณ� ดิษฐถาพร

63142002304 นางสาวสุพัตรา แก/วทนง

63142002305 นายอัครพล ชูนาวา

63142002306 นางสาวอรยา เกษมทรง

63142002307 นางสาวชุดาภรณ� สว;างภูมิ

63142002308 นางสาวกาญจนา บUุญสุข

63142002309 นางสาวศศิชา ทรรพกาญจน�

63142002310 นายธนกร มัยยะ
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63142002311 นางสาวจิตติมา นันตมาส

63142002312 นายชนานนท� ยืนยง

63142002313 นายณัฐพงศ� สุขกระโณ

63142002314 นางสาวดาริกา ลักษณาวิบูลย�กุล

63142002315 นางสาวอังคณา หนูนุ/ย

63142002316 นางภิรมยา ช;วยแก/ว

63142002317 นายศิริศักด์ิ ชังช;างเรือ

63142002318 นายสมภพ ชนะกุล

63142002319 นางสาวศุภาวรรณ สุขนิกร

63142002320 นางสาววารุณี ทวีวัตร�

63142002321 ว;าที่ร.ต.หญิงนฤมล เจริญฤทธ์ิ

63142002322 นางสาวปภาวดี วงศ�สุวรรณ

63142002323 นายนฤเบศร� ทองยอดแก/ว

63142002324 นายุจักราวุธ บุหงา

63142002325 นายสิทธิโชค วงษ�สุวรรณ

63142002326 นายเกรียงไกร ไชยบุญ

63142002327 นางสาวฐิติมา อินทร�พรหม

63142002328 นายสรรเพชร ชายะพันธ�

63142002329 นายสถิตย� มุ;งรองกลาง

63142002330 นางสาวจารุวรรณ โชติธรรมานนท�

63142002331 นายนิพัทธ� ภิโสรมย�

63142002332 นางสาวสุภาพร วังทอง

63142002333 นายกิตติพงศ� ใจเย็น

63142002334 นายธรรมรัตน� ดอกเมฆ

63142002335 นางสาวอรอุมา เขียวแก/ว

63142002336 นางสาวธัชกร วงศ�วชิรา

63142002337 นางสาวอนงค�นาฏ หนูจันทร�แก/ว

63142002338 นายสุริยา ตาวัน

63142002339 นางสาวกชกร จันทราวุฒิกร

63142002340 นางสาวธวัลรัตน� กระจ;างโลก
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63142002341 นายณรงค�ฤทธ์ื ไชยทอง

63142002342 นางสาวณัชทิชา แซ;ลิ่ม

63142002343 นางสาวกนกวรรณ มาตไตร

63142002344 นางสาวรุ;งฤทัย ภาราทอง

63142002345 นางสาวปลายฟ9า รัตนมณี

63142002346 นางสาวอรอนงค� อําพล

63142002347 นางสาวสุนันทา ศักด์ิเกิด

63142002348 นางสาวสุวรรณิภา ขาวเรือง

63142002349 นางสาวเบญจรัตน� ฮวดไล;

63142002350 นางสาวฉัตรสุดา โฆษิตศุภกุล

63142002351 นายศตพล วิจิตรโสภา

63142002352 นางสาวอารี สุขเต็มดี

63142002353 นางมณีกาญจน� เหมทานนท�

63142002354 นายอภิษฎา ถาวรสาร

63142002355 นายสัญชัย สุวภา

63142002356 นางสาวชญานิศ จันทร�แก/ว

63142002357 นายวารินทร� กาวิบาก

63142002358 นายอรรถพล หลงสลํา

63142002359 นางสาวอสมาภรณ� ผดุงเดชสิริ

63142002360 นายเฉลิมพล อินทร�ช;วย

63142002361 นางสาวอิสริยาภรณ� รุ;งเรือง

63142002362 นางสาวเกวลี เพชรสุนี

63142002363 นายไพโรจน� จินดาวรรณ

63142002364 นายณรงค�ศักด์ิ เมืองสวัสด์ิ

63142002365 นายจิรายุส พุทชนะ

63142002366 นายวัชรพงศ� ทิพย�สง

63142002367 นายธนภัทร ทองทศ

63142002368 นางสาวณัชชา บุตตะ

63142002369 นางสาวสุภาวรรณ จันทร�ประสิทธ์ิ

63142002370 นายพงษ�พัฒน� ธรฤทธ์ิ
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63142002371 นางสาวมัณลิกา เกิดบัวทอง

63142002372 นางสาวดวงกมล สันติวัฒนาพร

63142002373 นายจุฑาวัฒน� โกเมศ

63142002374 นางสาวสร/อยเพชร ไสยพร

63142002375 นายทศพล เกาะทอง

63142002376 นายเกริกเกียรติ เมียนแก/ว

63142002377 นางสาวตุลารักษ� สิงหบํารุง

63142002378 นางสาวธนพร ธรรมจิตาเจริญ

63142002379 นางสาวจีราวรรณ บัวหลวง

63142002380 นางสาวนีราภา แดงสกล

63142002381 นายเอกรัตน� เรืองอุไร

63142002382 นางสาวปาลีรัฐ นาวาทอง

63142002383 นางสาวธิดารัตน� ฤทธี

63142002384 นางสาวจินดา เจริญงาน

63142002385 นางสาวชฎาพร ชูเมือง

63142002386 นางสาวจุฑาทิพย� อินพนม

63142002387 นางสาวอรทัย ไชยฉิม

63142002388 ว;าที่ ร.ต.หญิงอรอุมา วิบุลศิลปQ

63142002389 นางสาวนันทิยา หีตช;วย

63142002390 นายสมเกียรติ หนูจุ/ย

63142002391 นางสาวมุสลินี ลาเต#ะ

63142002392 นายณัทพุทธิพงษ� อภิญญานันท�

63142002393 นางสาวศิริลักษณ� นวลวิจิตร

63142002394 นายพงศธร รัตนคีรี

63142002395 นางสาวอริสา บุญสุข

63142002396 นางสาวรจณา ทองรอด

63142002397 นางสาวณัฐธิดา คงนวล

63142002398 นายพิพัฒน� พิจันทร�

63142002399 นายสิทธิโชค วิชัย

63142002400 นางสาวปภาดา ศรีสุวรรณ

หน/า 80 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี
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63142002401 นางสาวศิริรัตน� ชูแย/ม

63142002402 นายจารุวัฒน� ณะแอ

63142002403 นายบัณฑิต จันทรอด

63142002404 นางสาวอชิรญา นะมาเส

63142002405 นางวัชรีพร หนูคูขุด

63142002406 นางสาวอนงค�นาฏ มาศแก/ว

63142002407 นางนงลักษณ� ชื่นชม

63142002408 นางสาวพัชรียา ศฤงคาร

63142002409 นางสาวสุกัญญา แต/มแก/ว

63142002410 นางสาวนุชจรีย� ขาวล/วน

63142002411 นายอภิเดช แก/วกําเนิด

63142002412 นายพิพัฒน� นิลพันธุ�

63142002413 นายณัฐภูมิ ชัยชนะธรรม

63142002414 นางสาวภัณฑิรา จิรเสรีอมรกุล

63142002415 นางสาวนภัสนันท� บุษบา

63142002416 นายวิรัช จิตราวงค�

63142002417 นายภรัณยู ปาลเกลี้ยง

63142002418 นางสาวอัหลาม ดือรอปา

63142002419 นางสาวมณีรัตน� บุญแก/ว

63142002420 นายจิรวัฒน� รามสวัสด์ิ

63142002421 นางสาวศศิโสม พลประชิต

63142002422 นางสาวสิริพร แก/วรักษ�

63142002423 นายภานุสรณ� สุขโข

63142002424 นายสันติสุข เรืองอุไร

63142002425 นายพลกฤต ใหมสินงาม

63142002426 นางสาวชนัดดา สทานสัตย�

63142002427 นางสาวสุภาวิดา จันทร�กระจ;าง

63142002428 นางสาวเนตรชนก ชลธาร

63142002429 นางนนทพัทธ� สาคร

63142002430 นางสาวชรินรัตน� ย้ิมน/อย
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63142002431 นางสาวธัญชนก ช;วยอุปการ

63142002432 นางสาวอุษามณี เชิดชู

63142002433 นางสาวกมลวดี เด็นศิริ

63142002434 นางสาวธนวันต� นิลประดิษฐ

63142002435 นายสรโชค ทวิชศรี

63142002436 นางจรรยา แพ;งยัง

63142002437 นายธันวา เสนสัน

63142002438 นายณัฐพล พุ;มพวง

63142002439 นางสาวป?ยรัชนี จันทร�ศรี

63142002440 นางสาวสงกรานต� กาญจนดิษฐ�

63142002441 นางสาวอันติมา สินสัจธรรม

63142002442 นายชาญชัย บุญเสริม

63142002443 นายพิพัฒน� เอียดเกาะสมุย

63142002444 นางสาวนววรรณ เดชสุวรรณ

63142002445 นางสาวเบญจทิพย� หล;อไชยา

63142002446 นายอัครเดช เสริมษมา

63142002447 นายณัฐพงษ� ศรีจันทร�

63142002448 นายอนันท� ผาสุภาพ

63142002449 นายธนิษฐ� ตุ/นด;าน

63142002450 นางสาววาสิฏฐี พรหมเจริญ

63142002451 นางสาวอลิษา แก/วคงจันทร�

63142002452 นายธวัชชัย บุตรละคร

63142002453 นายมนต�ชัย เผ;าจินดา

63142002454 นางสาวจันจิรา ถนอมคล/าย

63142002455 นางสาวสุวิชชา จับจันทร�

63142002456 นายกฤษณะ ลีสง;า

63142002457 นายสุวิจักขณ� พูลสวัสด์ิ

63142002458 นางสาวธัญชนก กุลทอง

63142002459 นายกิตติพงษ� ไชยรัตน�

63142002460 นายประเสริฐวิทย� ชุมผล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002461 นายอรรถพล เดชมณี

63142002462 นายสิทธิโชค เพชรโทน

63142002463 นายสรายุทธ ป�ทมาวิไล

63142002464 นางสาววรารัตน� ชายเกตุ

63142002465 นางสาวอรฤดี เอี่ยมนาวา

63142002466 นางสาวไอยวริน เกิดทวี

63142002467 นางสาวทิพย�จินดา โพธิกุล

63142002468 นายธนวัฒน� ภูริชวรโชติ

63142002469 นางสาวขนิฐา อู;มาลา

63142002470 นางสุกัญญา เพ็ชร�กุล

63142002471 นางสาววาสนา ชูช;วย

63142002472 นายกิตติชัช บุญฤทธ์ิ

63142002473 นายธวัชชัย วิลัยมาศ

63142002474 นายสุขสันต� สิทธิชู

63142002475 นางสาวจันทนี กําลังเก้ือ

63142002476 นางสาววิชิดา งามจรัส

63142002477 นายเอกณรงค� เครือหมาน

63142002478 นางสาวสมฤดี ศรีชู

63142002479 นางสาวกิตติยา นาวาพัสดุ

63142002480 นางสาวณัฏฐกานต� พัดแดง

63142002481 นายอนุพันธ� ชาติทอง

63142002482 นางสาวผุสดี หวังป9อง

63142002483 นางสาวสุวนันท� ไทรแก/ว

63142002484 นายณัฐชนน นพรัตน�

63142002485 นายรณภูมิ ทองดี

63142002486 นางสาวกาญจนาภรณ� ไม;รู/จบ

63142002487 นางสาวจริญพรรณ เสือวิเศษ

63142002488 นางสาวอนุสรา บุญชนะ

63142002489 นายณัฐพล รองมาลี

63142002490 นางนาตยา ถือทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002491 นางสาวกานติมา ยอดจันทร�

63142002492 นางสาวพิไลวรรณ วรรณศิลปQ

63142002493 นางสุภาพร แก/วนุ/ย

63142002494 นางสาวระพีพร คําแก/ว

63142002495 นางสาวสุนิตา กวดขัน

63142002496 นางสาวศันสนีย� ลิ่มสกุล

63142002497 นายณัฏฐกิตติคุณ ชูแก/ว

63142002498 นางสาวจันทร�พร ขําสุนทร

63142002499 นายฉัตรชัย นุชเซาะ

63142002500 นางสาวอาทิตยา แสงงาม

63142002501 นายเฉลิมพันธ� ทองเเพรว

63142002502 นางสาวคนัสนันท� วงศ�สุวรรณ

63142002503 นางสาวภัณฑิรา ขวัญมณี

63142002504 นางสาวจันทร�เพ็ญ โพธ์ิจักร�

63142002505 นางสาวสุดารัตน� หนูเกลี้ยง

63142002506 นางสาวอามีน#ะห� คลองรั้ว

63142002507 นางสาวลักขณา สุดใจ

63142002508 นางสาวสุกัญญา คงคาริการ

63142002509 นางสาวประดับ ศูนกามรัตน�

63142002510 นายณภคดล ช;อไสว

63142002511 นางสาววรกมล ชูประสงค�

63142002512 นายสมพร เพ็ชรรัตน�

63142002513 นางสาววรรณวิษา ทองหัตถา

63142002514 นายวีรวิช โปซิว

63142002515 นางกัญญารัตน� เผือกงาม

63142002516 นางสาวจิรวดี คงฤกษ�

63142002517 นางสาวเรวดี เสียงดี

63142002518 นางสาวสุภาพร เรืองจันทร�

63142002519 นางสาวจันทร�จิรา ชูประดิษฐ

63142002520 นางสาวธันยาวรรณ จิตอารีย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002521 นางสาวป�ญญดา จรูญรัตน�

63142002522 นายวีระวัฒน� ทิมชํานาญ

63142002523 นางสาวอรนุช บุญเรืองฤทธ์ิ

63142002524 นางสาวนภัสนันท� แซ;ด;าน

63142002525 นายจิระพงค� โสมล

63142002526 นางสาวชนัดดา แย/มโอภาส

63142002527 นายวัชรากร พรหมเอี่ยม

63142002528 นางสาวเรวดี เชิงสมอ

63142002529 ว;าที่ร/อยตรีหญิงปรียานุช ทิพย�รัตน�

63142002530 นายยุคลธร ช/างกลาง

63142002531 นางสาวสุดารัตน� กรดสีใหม;

63142002532 นายอนันท� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

63142002533 นางสาวฉวีวรรณ ไมอินทร�

63142002534 นางสาวนิยาวารียะห� เจะมะ

63142002535 นายพงศ�ศิริ ทองแก/ว

63142002536 นายวัชรินทร� ชูศักด์ิ

63142002537 นางสาวสาวิตรี แซ;ขอ

63142002538 นายกิตติศักด์ิ ช/างกลาง

63142002539 นางสาวศิรินภรณ� แก/วทองดี

63142002540 นายอมรเทพ อินทอง

63142002541 นางสาวนงลักษณ� กําจาย

63142002542 นายอะบีต/า พุทธสะระ

63142002543 นางสาวโสภา ไตรวรรณ

63142002544 นายพีรณัฐ พูลพันธ�

63142002545 นางสาวกุลธิดา เหมรา

63142002546 นางสาวภัทรสุดา แป9Uนนาบอน

63142002547 นายศักด์ิพล หวานคง

63142002548 นางสาวกัญจน�ณพร คงกาล

63142002549 นางสาวจุฑารัตน� ขนานใต/

63142002550 นายศราวุธ สุขกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002551 นางสาวมลิดา วัดศรี

63142002552 นายนิวัฒน� ใสสะอาด

63142002553 นางสาวศิราภรณ� พรหมแก/ว

63142002554 นางสาววิไลลักษณ� ดิษฐ�ราชา

63142002555 นางสาวกมลทิพย� ตลึงจิตต�

63142002556 นางสาววนัชพร สมนึก

63142002557 นางสาวรังสิมา ราชโยธา

63142002558 นางสาวปรียาภรณ� วังปอ

63142002559 นางสาวเจนจิรา สายวารี

63142002560 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�เสาร�

63142002561 นายงามพงศ� ดวงแก/ว

63142002562 นางสาวมาริสา หว่ันวดี

63142002563 นางสาวทิวากร โชติวงศ�วิศาล

63142002564 นางสาวนุชจรีย� สิทธ์ิภักดี

63142002565 นายวีระศักด์ิ สําลี

63142002566 นางสาวเกวลิน ไทยฉิม

63142002567 นางสาวมนธิดา ทองคํา

63142002568 นายอานนท� ยะวิเชียร

63142002569 นางสาวอินทิรา ทองใสพร

63142002570 นางสาวจุฑามาศ ช;วยฉิม

63142002571 นางสาวขวัญฤดี ไชยสงค�

63142002572 นายวีระยุทธ คงยงค�

63142002573 นางสาวศรินญา หมาดหมีน

63142002574 นางสาวสุนิสา รัตนเพ็ชร

63142002575 นายมนตรี เชาว�มานพ

63142002576 นางสาวกาญจนา นิลงาม

63142002577 นางสาวอันธิกา อัณฑยานนท�

63142002578 นางสาวสุกัญญา ราชนิยม

63142002579 นายมาหะดี อาแว

63142002580 นางสาวนภารัตน� ทองน/อย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002581 นางสาวฝนรินทร� จิตญาภาษ

63142002582 นางวัลยา นาคบุตร

63142002583 นายสุทธิเกียรติ สู;สว;าง

63142002584 นางสาวกมลชนก อินทณรงค�

63142002585 นายกฤตตานุกูลย� แก;นแก/ว

63142002586 นางสาวสัญญาลักษณ� เพ็งจันทร�

63142002587 นางสาวสุนันทา ขมักการ

63142002588 นายศราวุฒิ เถ่ือนประสงค�

63142002589 นางสาวอิมทุมา ไกรนาจันทร�

63142002590 นางสาวสุเพ็ญศรี ขําเกิด

63142002591 นางสาวจุไรวรรณ บรรพต

63142002592 นางสาวพรพิมล บรรพต

63142002593 นางสาวภัทราภรณ� เทพสุวรรณ�

63142002594 นางสาวอทิตญา ทับทิมทอง

63142002595 นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มกลัด

63142002596 นายอนุชิต ขุฑสมบูรณ�

63142002597 นางสาวพัชรา มากแก/ว

63142002598 นางสาวศศิมณทน� เทพอักษร

63142002599 นางสาวฐานิศา สุวรรณป�กขิณ

63142002600 นางสาวนันทวรรณ ตันบี่

63142002601 นางสาวฉวีวรรณ พรหมเขียว

63142002602 นางสาวกมลทิพย� เชี่ยงฉิน

63142002603 นางสาวจิราณี บุญเอียด

63142002604 นายสุทธินันต� จันทร�ประทุม

63142002605 นางสาวพนัชกร มาพรม

63142002606 นายสมชัย นวลประจักษ�

63142002607 นางสาวสุทธิณี บุญธรรม

63142002608 นายเอกพจน� นาคขวัญ

63142002609 นางสาวหัทยา ผิวขาว

63142002610 นางฺ�ซูซานา เปาะเด#ะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142002611 นางสาวนฤมล มีชัย

63142002612 นางสาวสุนิสา ขําเมือง

63142002613 นางสาวละอองดาว บุญซ่ือ

63142002614 นางสาวสุทธิดา ศรีสุวรรณ�

63142002615 นายณกฤษณ� รัตนบุรี

63142002616 นายกิตติศักด์ิ พรหมเพชร

63142002617 นางสาวไอรดา อินธิแสง

63142002618 นางสาวปณิธิ ศิริวรรณ

63142002619 นายพงษ�ภิทักษ� ดวนใหญ;

63142002620 นายวัชระ รัตนมุณี

63142002621 นางธารารัตน� อินทสระ

63142002622 นางสาวอริสา เศรษฐนาวา

63142002623 นางสาวอุบลรัตน� เนียมสุวรรณ

63142002624 นายคทาวุธ ตันฑะจีนะ

63142002625 นายธีระพงศ� ฐานบุรี

63142002626 นายขจรเดช เชิงดี

63142002627 นางสาวกัญญ�ณพัชร ชายะพันธ�

63142002628 นางสาวกานดา รามสูร

63142002629 นางสาวจารุวรรณ ป�ญญาย่ิง

63142002630 ว;าที่ ร.ต.หญิงกัญญาณ�มาศ เพ;งการ

63142002631 นางสาวนูรีซัน มุนาแมะ

63142002632 นางสาวพัชรธิดา เรืองนิ่ม

63142002633 นางสาวณัฐนรี ลีลาวราห�วัฒน�

63142002634 นายภาสกร ชัยสุวรรณ

63142002635 นางสาวเกศรินทร� แก/วรัตน�

63142002636 นางสาวผ;องภัสสร วงล;อง

63142002637 นางสาวอัจฉราพร นุ;นบุญคง

63142002638 นางสาวธิดารัตน� แก/วลาย

63142002639 นายเกียรติศักด์ิ ทองพิทักษ�

63142002640 นายลัทธพล เปWยศรี
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63142002641 นางสาวปานตะวัน พูลภักดี

63142002642 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณมุสิก

63142002643 นางสาวชุดา ขอนปง

63142002644 นางสาวปรียาภรณ� วีระกุล

63142002645 นายพุทธภงค� เมืองด/วง

63142002646 นางสาวอทิตยา บุญรัตน�

63142002647 นายปรมัตถ� พรหมเพ็ญ

63142002648 นางสาวรัตนา นาคเสนา

63142002649 นายเฉลิมชัย นาฉิม

63142002650 นายอภิสิทธ์ิ ใบเต/

63142002651 นายสุริยา แก/วประภาค

63142002652 นายภาณุวัตร ณิชากรพงศ�

63142002653 นายธนกร นาคเล็ก

63142002654 นายธีรยุทธ เด็นเพชรหน/ง

63142002655 นางสาวขวัญตา ทวิชศรี

63142002656 นางสาวอาริษา สําเร

63142002657 นางสาววรัญญา สมิง

63142002658 นางสาวษัตวิท เจริญผล

63142002659 นายสุทธิพงค� พรหมทอง

63142002660 นายวาสนา พูลสวัสด์ิ

63142002661 นางสาวนิตยา มากจันทร�

63142002662 นางสาวนภสร ราชธานี

63142002663 นายพัชระ หนูสังข�

63142002664 นางสาววนัชพร บุญน/อย

63142002665 นางสาวกมลชนก ส;งแสง

63142002666 นางสาววรารัตน� คงทอง

63142002667 นายสิรศักด์ิ โชติอุทยางกูร

63142002668 นายธนกฤต อามิตร

63142002669 นางสาวปริญญา ไกรศิริ

63142002670 นางสาววาสนา ราชพฤกษ�
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63142002671 นายชัชวาล ดําคํา

63142002672 นางสาวณัฐดาวรรณ จันทร

63142002673 นางสาวอริษา ม;วงพรหม

63142002674 นายณัฐพล กะตะศิลา

63142002675 นางเติมรัตน� มลิวัลย�

63142002676 นางสาวมาณิสา เนตรอนันต�

63142002677 นางสาวชฎาพร บุญรัตน�

63142002678 นางสาวเสาวลักษณ� จันสุข

63142002679 นางสาวดาราพร สินประสม

63142002680 นายมงคล ชอบทํากิจ

63142002681 นางสาวสุนิสา พลเย่ียมแสน

63142002682 นายอภิราม เกตวงศ�

63142002683 นางสาวจุฑารัตน� ศรีจําปา

63142002684 นางสาวจารุณี ศรีชู

63142002685 นายอมรศักด์ิ ศรีสกุล

63142002686 นายอมรเทพ คงย่ิง

63142002687 นางสาวณัฐธิดา ชูคากร

63142002688 นายชัชพงศ� เกิดสุข

63142002689 นายอนันต� สุทธิพล

63142002690 นายจิรานุวัฒน� ราชนวม

63142002691 นางสาวเบญจมาศ ปานิยัง

63142002692 นางสาวอุษาวดี กาญจนหึงษ�

63142002693 นางภัทร�ชุดา เผ;าพงษ�

63142002694 นางสาวอดิษร เอี่ยมเพชร

63142002695 นางสาวณัฐธราธิป จันทร�จํารัส

63142002696 นางสาวจันทิมา เถาอั้น

63142002697 นางสาวสมใจ แท;นเนี่ยว

63142002698 นางสาวนูรีฮัน กาเจ

63142002699 นายกรวิชญ� นาคบํารุง

63142002700 นางนงลักษณ� อินเลียม
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63142002701 นางสาวมลฤทัย มีลาภ

63142002702 นายกบิล ส;งอําไพ

63142002703 นางสาวนิตยา โพธ์ิสวัสด์ิ

63142002704 นายกรวิชญ� สุขย่ิง

63142002705 นายสนั่น ดวงมณี

63142002706 นางสาวภัสชนุช ไชยยุทธ

63142002707 ว;าที่ร/อยตรีหญิงเพ็ญนภา ไชยสวัสด์ิ

63142002708 นายวินัย ชะอุ;ม

63142002709 นางสาวอัญติยา โคแหละ

63142002710 นางสาวผุสดี กองจันทร�

63142002711 นางสาวเฉลิมศรี สงวนถ/อย

63142002712 นายรณภพ ไตรบุญ

63142002713 นางสาวนงลักษณ� ศรีไทย

63142002714 นายสันติสุข ทองสุวรรณ�

63142002715 นางสาวฟารีละห� บือแน

63142002716 นายนิพนธ� ยกทวน

63142002717 นายกฤติเดช จันพยูร

63142002718 นางสาวศศิชา สืบสม

63142002719 นางสาวนฤมล บุตรกริม

63142002720 นายวรภัทร ศักดา

63142002721 นายภูวิศ บุญศรี

63142002722 นางสาวนฤมล จ๋ิวประดิษฐกุล

63142002723 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีชาชน

63142002724 นายปฐพงศ� ธราพร

63142002725 นายพู;กัน ศรีสุขใจพันธ�

63142002726 นางสาวนัฐมล กอบวัฒนกุล

63142002727 นางสาวสุดารัตน� จุลเลษ

63142002728 นางไอลดา ช;วยศรียัง

63142002729 นางสาวสุดารัตน� จันทร�สังสา

63142002730 นายอดิศักด์ิ ตรีรัตน�
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63142002731 นางสาวจุฑารัตน� เฟ[�องรักธรรม

63142002732 นางสาวนริศรา ประมวลการ

63142002733 นายพิชิตพล แออุดม

63142002734 นางสาวป?ยธิดา พิษนาค

63142002735 นายอนุวัฒน� ประสิทธ์ิสันต�

63142002736 นางสาวก่ิงกาญจน� ฤทธากรณ�

63142002737 นางสาวสุจิตรา ช;างไม/

63142002738 นายอํานาจ หนูนวล

63142002739 นางสาวปรัสพฤกษ� นาวงค�

63142002740 นายจิรวัฒ เจียรนัย

63142002741 นายเอกลักษณ� หัสจํานงค�

63142002742 นางสาวนฤภรณ� ป?�นจอม

63142002743 นางสาวกนกพร บุญทองชู

63142002744 นายเศรษฐ�วรัชญ� แซ;ลิ่ม

63142002745 นางสาวสุพัฒนา บุญเฟ[�อง

63142002746 นายชนฤทธ์ิ พุฒใจบุญ

63142002747 นายมลไชย นบนอบ

63142002748 นางสาวพรรณิตา นวลคง

63142002749 นายนริศ บัวเกิด

63142002750 นางสาววราภรณ� คงคาเย็น

63142002751 นางสาววิภารัตน� เปาะทอง

63142002752 นางสาวอรภรณ� อุปลกะลิน

63142002753 นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน�

63142002754 นางสาวมณัชยา พงศาปาน

63142002755 นางสาวภัทรา แก/วประไพ

63142002756 นางสาวทิฆัมพร สมเทพ

63142002757 นางสาวอุไรวรรณ เก้ือคีรี

63142002758 นางสาวอรทัย ภมรนาค

63142002759 นางสาวจีรวรรณ หีดแก/ว

63142002760 นายสิริเดช พรมเสนะ
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63142002761 นางสาวพรสุดา พรมอินทร�

63142002762 นายเลอศักด์ิ พิมาน

63142002763 นายกันต�กานต� ทองฤทธ์ิ

63142002764 นายศรายุทธ� แพนเดช

63142002765 นางสาวกฤติยา อัมพปานิก

63142002766 นางสาวนุชจรี ไหมดํา

63142002767 นางสาวเกวริน นิยมจิตร

63142002768 นายณรงค� กาญจนดิษฐ�

63142002769 นางสาวธัญลักษณ� เมฆอําพล

63142002770 นางสาวกิตติยา ศิริสวัสด์ิ

63142002771 นายศิลาทรัพย� สุขเจริญ

63142002772 นางสาวชนิภรณ� บุญธรรม

63142002773 นายฐิติ จันทสุวรรณโณ

63142002774 นายณัฐวุฒิ สุวรรณชิต

63142002775 นางสาวจิตรวรรณ อินทรงค�

63142002776 นางสาวรัตนาภรณ� ชูเมือง

63142002777 นางสาวกนกพัชร สมรูป

63142002778 นางสาวสุภาณีย� ทวีรัตน�

63142002779 นายสราวุธ วิเชียรวงค�

63142002780 นายวัชรชัย ทศถารัง

63142002781 นายสุรศักด์ิ ยอดอรุณ

63142002782 นายณัฐวุฒิ ช;วยรักษ�

63142002783 นางสาวกานดา เพชรส;งศรี

63142002784 นางสาวอนุสรา สุขอาจ

63142002785 นายอัสนาวี หมานจิตร

63142002786 นายสิทธิศักด์ิ สวัสดิสุข

63142002787 นางสาวกุลณภรณ� สําเร็จ

63142002788 นายปฏิภาณ ย่ิงดํานุ;น

63142002789 นางสาวสุธาวัลย� เซ่ียงเจว

63142002790 นางสุทธิกานต� จิตวิรัตน�นุกูล
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63142002791 นางสาวสิริพิสุทธ์ิ จันทร�ด/วน

63142002792 นางสาวเบญชญา เรืองจันทร�

63142002793 นายขจรพงค� เสถียร

63142002794 นางสาวอทิติ สุวรรณพรหม

63142002795 นายกิตติพงษ� ใหญ;ย่ิง

63142002796 นางสาวป?�นธิมา นาคมณี

63142002797 นางสาวสุพรรษา เพชรผจญ

63142002798 นายปรเมษฐ� อําพันสุข

63142002799 นายณัฐวุฒิ วัฒนะจํานงค�

63142002800 นางกนกลักษณ� รัตนพันธ�

63142002801 นายคิรากร แสงขจร

63142002802 นางสาวนิตยา บุญทิพย�

63142002803 นายเอกพล รติกร

63142002804 นายธีระพล จันทร�ธิบดี

63142002805 นางสาวอัญชณา วงศ�สวัสด์ิ

63142002806 นางสาวสุนิษา รอดคุ/ม

63142002807 นางสาวอาภาภรณ� รัตนภรณ�

63142002808 นางสาวรุ;งอรุณ ศศานนท�

63142002809 นางสาวฐิตานันท� พลูสวัสด์ิ

63142002810 นางสาวสุริษา ทับไทร

63142002811 นางสาวอรพรรณ คงสระ

63142002812 นางสาวกฤติยา คงเกลี้ยง

63142002813 นางสาวจุฑารัตน� หนูเกลี้ยง

63142002814 นายดรุณฤทธ์ิ ศรีจันทร�

63142002815 นายบัญญ พนต� ทวีกุล

63142002816 นางสาวภิญญามาศ เงินนาม

63142002817 นางสาวเทพธิดา ศรีขวาน

63142002818 นายอภิวัฒน� สุวรรณฤกษ�

63142002819 นางณัฏณิชานันท� รัตนวรรณ�

63142002820 นายอุดมพร ทั่วด/าว
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63142002821 นายวีระยุทธ� แก/วโสภาค

63142002822 นางสาวเจนจิรา ผสมทรัพย�

63142002823 นายสมศักด์ิ หนูขวัญ

63142002824 นางสาวณัฎฐ�ชญา จําชู

63142002825 นายอภินันท� พรหมณะ

63142002826 นางสาวอมรรัตน� สุดสวาสด์ิ

63142002827 นางสาวอริศรา เจะสัน

63142002828 นางสาวสุวนันท� กุนเรือง

63142002829 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูมิเพ็ง

63142002830 นางสาวพลอยนภัส ทองสูง

63142002831 นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ

63142002832 นางสาวหทัยรัตน� ปฏิแพทย�

63142002833 นางสาวเจนจิรา บูรณ�ชนะ

63142002834 นางสาวณัฐกานต� ตราชู

63142002835 นางสาวมาลิษา หีมมะ

63142002836 นางสาวคอลีเยาะ มามะ

63142002837 นางสาวเจนจิรา ปากดี

63142002838 นายอัมรัม สะแลมัน

63142002839 นายอาทิตย� อนันทบริพงค�

63142002840 นายผดุงศักด์ิ สอิ้งทอง

63142002841 นางสาวนิตยา ปฏิโชติ

63142002842 นางสาวนิตรา พินวานิช

63142002843 นางสาวศิโรรัตน� เพ็ชรสังข�

63142002844 นางสาวชนัญชิดา หวายสันเทียะ

63142002845 นางสาวนิรมล บานเย็น

63142002846 นายนันทวิทย� นาคประดิษฐ�

63142002847 นางสาวสมฤดี ป?�นทอง

63142002848 นายประวิทย� สอนขํา

63142002849 นางสาวรัตตวัลย� แก/วเรือง

63142002850 นายจิระพงค� บุญนํา
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63142002851 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ

63142002852 นางสาวโสภิตา ไชยรัตน�

63142002853 นายทรงกรด ธรรมรงรักษ�

63142002854 นายประกฤษฎ์ิ จิระพิบูลย�พันธ�

63142002855 นางสาวอุไรวรรณ สิทธิกุล

63142002856 นางสาวเยาวเรศ อุชุภาพ

63142002857 นางวิลาวรรณ เพชรแก/ว

63142002858 นายวาทศิลปQ ชมเชยวงศ�

63142002859 นายณัชพล ชนะศรีภูมิ

63142002860 นายอรรถพล แดงบรรจง

63142002861 นายเทพนรินทร� สินภักดี

63142002862 นางสาวสุพัตรา เกตุถนอม

63142002863 นายศตวรรษ พลลือ

63142002864 นายดํารงค�ศักด์ิ พรมแก/ว

63142002865 นางสาวพัชรี ศรีแฉล/ม

63142002866 นางสาวชไมพร พาสันต�

63142002867 นายปฐมพงษ� มีจิตร

63142002868 นางสาวพิมพิไล เกษแก/ว

63142002869 นายศรุต ตันศรานนท�

63142002870 นายสดายุ สร/อยละเอียด

63142002871 นายอนุชิต ฤทธิเดช

63142002872 นางสาวผกามาศ ประสารการ

63142002873 นางสาวสุทิสา คงเรือง

63142002874 นายจิรวัฒน� สนใจ

63142002875 นางสาวสลิลทิพย� ทองสง

63142002876 นางสาวรุ;งนภา เฮงสกุล

63142002877 นางสาวเนาวภรณ� พรมทอง

63142002878 นายอิทธิพล พลนิกร

63142002879 นางสาวปฐมาวดี พวงแก/ว

63142002880 นางสาวณพัชชนันท� ชูหาญ
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63142002881 นางสาวสุวรรณี นาคบรรจง

63142002882 นางสาวธัญลักษณ� บัวพันธ�

63142002883 นายมูห่ําหมาด หยีอาเส็ม

63142002884 นางสาวสาธิดา ช;วยชูศรี

63142002885 นางสาวกนกวรรณ นิลสังข�

63142002886 นางสาวนูรีย#ะห� กาเจ

63142002887 นายยุทธชัย สุวรรณรัตน�

63142002888 นางสาวเกสรี ซ/ายหนู

63142002889 นางสาวรอมล#ะห� ปาเนาะ

63142002890 นางสาวศิริโสภา แซ;โค/ว

63142002891 นายธีรพงศ� ชนะกุล

63142002892 นายภาณุพงศ� เถ่ียวสังข�

63142002893 นางสาวนาตยา เวทยาวงศ�

63142002894 นางสาวพิไลวรรณ ศุภสังข�

63142002895 นางสาวสุวิภา ขาวปาน

63142002896 นายณัฐรพงษ� ปรากฎ

63142002897 นางสาวสุฑามาศ จันทร�แก/ว

63142002898 นางสาวจุฑามาศ เลขพงศ�

63142002899 นายปกาศิต อาจทวีกุล

63142002900 นางสาวอัญชิสา มีศรี

63142002901 นางสาวปทุมพร ศุภการ

63142002902 นางสาวเบญจมาศ ดึงสุวรรณ

63142002903 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเติม

63142002904 นางสาวนภารัตน� พันธ�ถาวรวัฒนา

63142002905 นางสาวนวลศรี เกษสถิตย�

63142002906 นางสาวศรัญญา ยุเหล็ก

63142002907 นายณัฐวุฒิ ทองเนื้อเก/า

63142002908 นายสุขสันต� พรหมมินทร�

63142002909 นางสาวอรสา รอดยอดสร/อย

63142002910 นางสาวสุภาพร จันทรัก
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63142002911 นางสาวพัชรี สีแก/ว

63142002912 นายวินิต ศักดาณรงค�

63142002913 นางสาวกรกฎ ธันว�ธนะ

63142002914 นางสาวตรีฌานิการ� ขวัญสุย

63142002915 นางสาวอัษฎาพร อธิเกิด

63142002916 นายสิทธิพงษ� รัตนเลิศ

63142002917 นายณรงค�ศักด์ิ แข็งแรง

63142002918 นางสาววธูศิริ รําพึงนิตย�

63142002919 นางสาวกชพรรณ จันทร�สุข

63142002920 นายสมบูรณ� กายเพ็ชร�

63142002921 นางสาวสุพรรษา พิศพรรณ

63142002922 นางสาววิป�จม�จิรา สระสม

63142002923 นางสาววนิสา เฉลิม

63142002924 นายณัฐพล สุขป?�นแก/ว

63142002925 นายธินกร ศรีรัตน�

63142002926 นายเกียรติศักด์ิ เขียดน/อย

63142002927 นางสาวกาญจนา หนูขวัญ

63142002928 นางสาววิภาดา สมนาม

63142002929 นางสาวจุฑามาศ นวลรอด

63142002930 นางสาวอัญชนา พรมคณะ

63142002931 นายชัยยุทธ� ไกรเทพ

63142002932 นางสาวกาญจนา พิชัยกาล

63142002933 นางสาวจริยา หนูขุนทอง

63142002934 นางสาวรัตน�สุดา เหลือแหล;

63142002935 นางสาววรัตติมา อักษรสวัสด์ิ

63142002936 นางสาวจันจิรา พิทักษ�คุมพล

63142002937 นายกิตติวัฒน� วาระคํา

63142002938 นายกิรภัส กนกผกา

63142002939 นางสาวอรวรรณ ช;วยดิษ

63142002940 นางสาวเยาวลักษณ� ป�ญญาสะ
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63142002941 นางสาวขวัญฤทัย แสงมณี

63142002942 นางสาวพิศมัย หวังสง;า

63142002943 นางสาวกมลวรรณ เพ็งผอม

63142002944 นางสาวชนาพร ชุติมันตานนท�

63142002945 นางสาวณัฐวรรณ ผอมทอง

63142002946 นางสาวพรชนก ทิชินพงศ�

63142002947 นางสาวชุติมา อุตโม

63142002948 นางสาวนิตยา ทองถึง

63142002949 นายยุทธนา บัวคง

63142002950 นายศุภชัย พิมพ�น/อย

63142002951 นางสาวจันทร�ทิยา ขุนสุนทร

63142002952 นางสาวธิดารัตน� ปานแป9น

63142002953 นายศุภชัย จันทร�ฉาย

63142002954 นางสาวมนฤดี รอดเขียว

63142002955 นางสาวสุจิตรา ศรีเชย

63142002956 นายกิตติศักด์ิ บุตรเพชร

63142002957 นายภาณุพงษ� ศรีดามาตร

63142002958 นางสาวขวัญใจ ลอยลิบ

63142002959 นางสาวป�ณฑิตา ปานหงษ�

63142002960 นางสาวกาญจนา เกตุแก/ว

63142002961 นางสาวสาลิตา สายสิญจน�

63142002962 นางวัฒนา เจ#ะมุ

63142002963 นางสาววันทนีย� สุวรรณเกตุ

63142002964 นางสาวอภิษฎา ไสไทย

63142002965 นายปรีชา แอสนั่น

63142002966 นางสาววิไลลักษณ� แกมเกตุ

63142002967 นางสุขจันทร� วงค�ปนทอง

63142002968 นายดนุสรณ� ไตรระเบียบ

63142002969 นางสาวธันยาภรณ� ปานนุ;ม

63142002970 นายภัทธาวุธ ศรีทองเพ็ง
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63142002971 นางสาวสุภารัตน� เภรีฤกษ�

63142002972 นางสาวสุณิสา ยุ;ยฉิม

63142002973 นางสาวพิชญา มงคลชัย

63142002974 นางสาวเจนจิรา สังช;วย

63142002975 นางสาวอารีรัตน� แซ;ซ้ิม

63142002976 นางสาวสุทธาวรรณ สักคุณา

63142002977 นางสาวศิริพร เสน;ห�พร

63142002978 นายธนภัทร แป9นด/วง

63142002979 นางสาวอรุณพร สอนนรินทร�

63142002980 นางกัลยา อินทสมบัติ

63142002981 นางสาวอารีญา หมวดกอง

63142002982 นายสมเกียรติ สาลี

63142002983 นางสาวณฐิยา มุสิกะเจริญ

63142002984 นางสาวกชพรรณ ฉิมปลอด

63142002985 นายเกรียงไกร นาสารีย�

63142002986 นายเกรียงศักด์ิ อินสิงคาร

63142002987 นางสาวนงเยาว� คงพันธ�

63142002988 นายธีรศักด์ิ ประเสริฐอุ/ย

63142002989 นายนิรันดร� สุนโท

63142002990 นายชัยวัฒน� มากเต

63142002991 นางสาวชนากานต� นุกูลเเก/ว

63142002992 นางสาวสุธิดา กีสะบุตร

63142002993 นางสาวชมพูนุท แจ/งสุวรรณ

63142002994 ว;าที่ ร.ต.วีรยุทธ ปานแดง

63142002995 นางสาววศินี ดวงดี

63142002996 นายวรตสิต วงศ�สุวรรณ

63142002997 นางสาวอรอนงค� บําเพิงรัตน�

63142002998 นางสาวศศิธร พุ;มเก้ือ

63142002999 นางสาวลัดดาวัลย� สงวนชี

63142003000 นางสาวพิมพ�ฤทัย ยิวคิม
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63142003001 นางสาวขวัญตา เนตรบุตร

63142003002 นายนครินทร� รุ;งเรือง

63142003003 นางสาวณิภกร สวนช;วย

63142003004 นางสาวจิราภรณ� กรเจริญพรพงศ�

63142003005 นางสาวไอลดา เกิดหนู

63142003006 นางสาวกมลทิพย� เกิดขุมทอง

63142003007 นางสาวนาตาชา ไกรเชนทร�

63142003008 นางสาวนุรมีย� เบ็ญติสหัสอําไพ

63142003009 นางสาวตรีทิพยนิภา แจ/งเสด

63142003010 นางวีระวรรณ สังข�แก/ว

63142003011 นางสาวอรวรรณ แก/วประดับ

63142003012 นายภัทรพงศ� วงค�มะยุรา

63142003013 ว;าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ สัมพันธ�

63142003014 นางสาวธารทิพย� พงค�สว;าง

63142003015 นางสาวมัลลิกา รัตนโชติ

63142003016 นางสาวชนกนันท� ขักขะโร

63142003017 นางสาวกฤตยา สินชัย

63142003018 นางสาวสุภารัตน� พรหมจรรย�

63142003019 นายศุภกิตต์ิ คงแก/ว

63142003020 นางสาวเพ็ญนภา มิสวิล

63142003021 นางสาวพรรณเพ็ญ ภู;ทอง

63142003022 นางสาวกมลชนก ส;องแก/ว

63142003023 นางสาวลลิตา อินทร�ตา

63142003024 นางสาวอรอุมา นิลจันทร�

63142003025 นางสาวพิมพ�พร เสียงหวาน

63142003026 นางสาวป?ยณัท อินทวงศ�

63142003027 นายสืบพงษ� วงศ�อรุณ

63142003028 นายณัฐภัทร เพชรหับ

63142003029 นางสาวสุภารัตน� ไชยพลฤทธ์ิ

63142003030 นางสาวธิดารัตน� จินดาวงษ�
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63142003031 นายมีนพัฒน� พยาบาล

63142003032 นางสาวพัชรี ศรีรักษ�

63142003033 นางสาวเรณู รัตนกุล

63142003034 นางสาวกวินตรา ศิลปวิสุทธ์ิ

63142003035 นายสมชาย บุญติด

63142003036 นางสาวอาริสา อุดมสินานนท�

63142003037 นายอัศมินทร� มามะ

63142003038 นางสาวกรปภา เต็มยอด

63142003039 นางสาวขวัญชนก เจิงชัยภูมิ

63142003040 นางสาวนิภารัตน� หนูสมคิด

63142003041 นางสาวรุ;งนภา ทองผุด

63142003042 นางสาวชลภา ทองคํา

63142003043 นางสาวภัทรวดี ช;วยสถิต

63142003044 นางสาวนาตยา มีเสน

63142003045 นางสาวรมิดา จ;ายแจก

63142003046 นางสาวฐิตาภรณ� สังข�กล่ํา

63142003047 นางสาวชุติมณฑน� กุแก/ว

63142003048 นางสาวเพ็ญศรี สิทธิสาร

63142003049 นางสาวสุพรรัตน� รักเมือง

63142003050 นางจันทร�วิมล ม;วงแคล/ว

63142003051 นายธุวานนท� ศรีรักษ�

63142003052 นางสาวสุจิตตรา วิชัยดิษฐ

63142003053 นางสาวดวงกมล สุขการ

63142003054 นางสาววิภารัตน� แก/วประสิทธ์ิ

63142003055 นายณัฐพล โชติรัตน�

63142003056 นางสาวรัตนิน ศุภรัตน�

63142003057 นางสาวชลธิกา เกิดบ/านตะเคียน

63142003058 นางสาวสุธิษา แซแต/

63142003059 นายธเนศร เพชรรัตน�

63142003060 นางสาววรรณนิภา โวหาร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142003061 นางสาวป?ยนUุช รอดการทุกข�

63142003062 นางสาวศรันญา แซ;ภู;

63142003063 นายวัลลภ บัวเกตุ

63142003064 นางสาวกตวรรณ พันรังษี

63142003065 นางสาวมนสิชา หินน/อย

63142003066 นายธัญธวัช ไตรมงคลเจริญ

63142003067 นายณัฐพล พลสิทธ์ิ

63142003068 นางสาวทิพย�ลดา หนูรอด

63142003069 นางสาวณัฐณิชา บุญเพชร

63142003070 นางสาวอัมริตา นาคครื้น

63142003071 นางสาวธัญรดี จริตงาม

63142003072 นางสาวหทัยชนก ศรีลา

63142003073 นายธีระนนท� หนูวงษ�

63142003074 นางสาวจันจิรา แก/วทอง

63142003075 นางสาวประกายดาว เรืองแดง

63142003076 นางสาวศิริลักษณ� หนูทอง

63142003077 นางสาวจิติมา ศรีสาคร

63142003078 นางสาวทัศวรรณ ฟุกล;อย

63142003079 นางสาวภัทราพร ขนุนงาม

63142003080 นายณัฏฐนันท� รัตนศรีวโรดม

63142003081 นายรุ;งโรจน� จิณวงศ�

63142003082 นายประดิษฐ�กร วิจิตรรัฐกานต�

63142003083 นายทศพล พรหมรักษา

63142003084 นายวัชรพงศ� อักษรชื่น

63142003085 นางสาวจันทราภา หีดชนา

63142003086 นางสาวสุภาวรรณ คงเอียด

63142003087 นายกัมปนาจ จําปW

63142003088 นางสาวกชมน ขวัญทอง

63142003089 นางสาวนาตยา ชิดสม่ัน

63142003090 นายกีรติ สําราญสุข
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63142003091 นางสาวรวีวรรณ ช/างทอง

63142003092 นางสาวนิภาพร อิ่มจันทร�

63142003093 นางสาวนันท�ธีรา พรหมอ;อน

63142003094 นางสาวเสาวลักษณ� หวังสง;า

63142003095 นางเบญจวรรณ ชัยศรี

63142003096 นางสาวธิดารัตน� โรจนพิเนต

63142003097 นางสาวอรอนงค� พันลัดดา

63142003098 นางสาวเสาวลักษณ� สุกรี

63142003099 นางสาวธนิตา เนียมสุวรรณ�

63142003100 นางสาวอรทัย ภิรมย�คูณ

63142003101 นางสาววราภรณ� ชํานาญนา

63142003102 นางสาวณัฏฐากร ใหม;ซ/อน

63142003103 นางสาวจิตราภรณ� อุปการสง

63142003104 นางสาววิชชุดา เกตุบุตร

63142003105 นางสาวศศิฉาย ศรีเทพ

63142003106 นายอนัส อีดสัน

63142003107 นายเกียรติศักด์ิ นวลใย

63142003108 นายชูเกียรติ กังแฮ

63142003109 นายสิทธิโชค บุญม่ิง

63142003110 นางสาวนิตยา งามทรัพย�

63142003111 นายทิวากร เพ็ชรพวง

63142003112 นางไพรเพชร บานสุคนธ�

63142003113 นางสาวสุพรรณี บุญเรืองฤทธ์ิ

63142003114 นางสาวลักษณา คงแก/ว

63142003115 นายฉลองรัฐ พูลสวัสด์ิ

63142003116 นางสาวธิดารัตน� นาวาทอง

63142003117 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณ�

63142003118 นางสาวปริสา รําพึงนิตย�

63142003119 นางสาวศิริวรรณ บุญรอด

63142003120 นางสาวอนงค�รัตน� เลขขํา
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63142003121 นายเสาวภาคย� สีสด

63142003122 นางสาวเปรมมิกา ไชยวงศ�

63142003123 นายฤทธิพงศ� จันทร�แก/ว

63142003124 นางสาวชมัยพร ไชยพดุง

63142003125 นางสาววรรณพร ทองแท/

63142003126 นายทินกร ทองโคตร

63142003127 นายเทพพิทักษ� ตราสุวรรณ

63142003128 นางสาวดลยา ใจดี

63142003129 นางสาวมัลลิกา เกษจันทร�

63142003130 นายสถาป�ตย� เพ็ชรสุด

63142003131 นางสาวพัชรินทร� ชินวงศ�

63142003132 นางสาวกนกภรณ� นูนวงศ�

63142003133 นางพฤษพร เอกวรรณัง

63142003134 นางจรรยารัตน� สุนสนาม

63142003135 นางสาวพีชญา ศรีปาน

63142003136 นางสาวอุมา แสงวงค�

63142003137 นายภรัณยู ชูศรี

63142003138 นางสาวเปรมกมล ศยามล

63142003139 นายพุฒิพงค� อิ่มจันทร�

63142003140 นางวรรณปวีณ� ผลศัพย�

63142003141 นางสาวจันทร�ชนก สว;างศรี

63142003142 นายศุวิพันธ์ิ ขวัญเพชร

63142003143 นางสาวชุติมา โชติกะ

63142003144 นายกนกพล พัสดุสาร

63142003145 นางมณีวรรณ พรมม;วง

63142003146 นายอรรถพร นาคกุล

63142003147 นางสาวเฉลิมศรี เรืองเพชร

63142003148 นางสาวอรพรรณ ภมรานนท�

63142003149 นางสาวเยาวลักษณ� โอชู

63142003150 นายวัชรพล ภูมิรัตน�
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63142003151 นายสุรศักด์ิ เพ็ชรถาวร

63142003152 นางสาววณิชชา นุ;นสง

63142003153 นายธนาวุฒิ อิสโร

63142003154 นายสิทธา รัตน�นิยม

63142003155 นางสาวธนานันต� ดีแก/ว

63142003156 นางสาวสุดารัตน� สุขสําราญ

63142003157 นางสาวเพ็ญนภา คุ/มวงค�

63142003158 นางสาวภัคจิรา แสนสร/อย

63142003159 นายธวัชชัย พัดฉิม

63142003160 นางสาวสุภาภรณ� ไฝบุญจันทร�

63142003161 นางสาวนุรยีฮัน บาระตายะ

63142003162 นางสาวปาริชาติ ยงยุทธ

63142003163 นายภาสกร สุวรรณรงค�

63142003164 นายศิริศักด์ิ โชติรักษ�

63142003165 นางสาวพิมพ�ลดา แสนพงษ�

63142003166 นางสาวทิวาพร เขียวบม

63142003167 นางสาววาสนา กล/าศึก

63142003168 นางสาวนัจยาละห� หนูหนุด

63142003169 นายเอกภาพ คงเกลี้ยง

63142003170 นายเอกชัย หลังโส#ะ

63142003171 นายจิรายุ อภัยภักดี

63142003172 นายอภิเดช ป�ญญางาม

63142003173 นางสาวจินตนา มาศจร

63142003174 นายธัญทิวา เพ็ชรวรรณ

63142003175 นายกมล สังข�ทอง

63142003176 นางสาวจันจิรา ขันแก/ว

63142003177 นายอนุศิษฏ� มากนวล

63142003178 นายศักด์ิสิทธ์ิ ตวงมงคลชัย

63142003179 นางสาวนัทธมน พลรักดี

63142003180 นายชุติพนธ� ป�ญญาดี
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63142003181 นายภควัฒน� เกลาเกลี้ยง

63142003182 นายวรรณชนะ จันรัตสระ

63142003183 นางสาวลฎามาศ เชื้อกูลชาติ

63142003184 นายศรายุทธ วิชาดี

63142003185 นางวัลภา หอมหวน

63142003186 นายวิชิต วงศ�จีน

63142003187 นายประสงค�ศักด์ิ ชูราษฎร�

63142003188 นายธวัชชัย ไกรแคว/น

63142003189 นางสาวเยาวลักษณ� ลีเกษร

63142003190 นางสาวกิตติญา เพชรแก/ว

63142003191 นายมงคลรัตน� เรืองเดชา

63142003192 นายชยุตม� ลิ่มวงศ�สวัสด์ิ

63142003193 นางสาวชุติมา เพชรรักษา

63142003194 นางสาวศรัญญา เมืองจันทร�

63142003195 นายธนรัตน� ใสพริก

63142003196 นางสาวภัทรรัตน� เทพนิมิตร

63142003197 นางสาวแอม ไหลงาม

63142003198 นางสาวนิชาภา รัตนพันธ�

63142003199 นายเบญจรงค� ฤคดี

63142003200 นางสาวรัตนาวดี สุบรรณ�

63142003201 นางสาวพัชรินทร� ลูกเมือง

63142003202 นางสาวกชพรรณ บุตรช;วย

63142003203 นางสาวป�ทมาภรณ� บุญสงเคราะห�

63142003204 นายสุรเชษฐ� ศรีนวลปาน

63142003205 นายจิรยุทธ� จิตต�เพ็ง

63142003206 นายป?ยะพงค� บดีการ

63142003207 นางสาวจริยา ควรเรือง

63142003208 นายป?ยณัฐ ศรีสังข�ทอง

63142003209 นางสาวสายทิพย� ทิพย�มณี

63142003210 นางอรอุมา เจริญใย
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63142003211 นายฤทธิชัย ฤกษ�ยาม

63142003212 นาย;รัตนศักด์ิ ประสานไทย

63142003213 นายจักรสิน สิงห�วงษา

63142003214 นางสาวสุพัฒศร แก/วเรือง

63142003215 นายณัฐวุฒิ นาวาพัสดุ

63142003216 นายไพศาล ศิลาทอง

63142003217 นางสาวจิราภรณ� กาญจนสมบัติ

63142003218 นางสาววลีทิพย� จันทร�ลอย

63142003219 นางสาวทัดดาว หวัดก/อน

63142003220 นางสาวเจนจิรา คชรัตน�

63142003221 นางสาวชาลีนา นาฆาลอ

63142003222 นางสาวอุสุมา สุวรรณ�อาส

63142003223 นายสันติภาพ นันทโก

63142003224 นายสันติ กิจผลิต

63142003225 นางสาวฐิตาภา นิลพงศ�

63142003226 นายศิวณัฐ สังข�ทองจีน

63142003227 นางกรกนก แต/ตระกูล

63142003228 นายไตรรงค� พุทธรอด

63142003229 นางสาวมณีรัตน� อรุณพันธ�

63142003230 นางสาวกรวินท� อุดมสี

63142003231 นางสาวดาราวรรณ ทองเล็ก

63142003232 นางสาวนัฎฐิฌา บุญรัตน�

63142003233 นางสาวสุภาภรณ� บุญประเสริฐ

63142003234 นางสาวเกศกนก แก/Uวคงธรรม

63142003235 นายวิทวัส สังข�ดวง

63142003236 นางสาวพิกุลแก/ว วันจันทร�

63142003237 นางสาวพีระภัทร หัสชัย

63142003238 นางสาวเนตรนภา เพชรกูล

63142003239 นายวัชรพงค� แก/วโรย

63142003240 นายกล/าณรงค� ชามทอง
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63142003241 นางสาวก่ิงแก/ว จินดาวงค�

63142003242 นายยุทธพงศ� แป9นแก/ว

63142003243 นายธุวานนท� สุวรรณนิ่ม

63142003244 นางสาวปุณยนุช พะมณี

63142003245 นางนันทนิค ช;วยเรือง

63142003246 นางสาวปรารถนา อินเนียร

63142003247 นางสาวสรินยา คงเดิม

63142003248 นายคเณศ สิริสงวนศักด์ิ

63142003249 นางสาวยุวรรณดา บุญทบ

63142003250 นายสุริเยนทร� บินโส#ะ

63142003251 นายธวัชชัย ศรีแสง

63142003252 นางสาวรัตนาภรณ� บุญราศรี

63142003253 นายวรวัฒน� สุทธิเดช

63142003254 นางสาวอภิญญา ป�ตถานัง

63142003255 นายไพรัช ช;วยบุญชู

63142003256 นางสาวกัลยรัตน� ดอนรอดไพร

63142003257 นางสาวสุพรรณิการ� เก้ือสกุล

63142003258 นางสาวชาลินี ศรีอุทัย

63142003259 นายอมรเทพ พวงงาม

63142003260 นายอัฐสิทธ์ิ สุวรรณเรืองศรี

63142003261 นางสาวพิไลพร บุญโชติ

63142003262 นางสาวพลอยไพลิน นาชัยเวท

63142003263 นายบวรพงศ� เพ็งจันทร�

63142003264 นางสาววนิดา โกละกะ

63142003265 นางสาวธีรนันท� นิรัตติมานนท�

63142003266 นางสาวปรัศนีย� หลานสัน

63142003267 ว;าที่ร/อยตรีธนกฤต มณีสว;างวงศ�

63142003268 นางสาวกัญยาณี คงขํา

63142003269 นางสาววาสนา คงผอม

63142003270 นายอุดมศักด์ิ ธรรมณี

หน/า 109 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142003271 นายเตชิต ช;วยสกุล

63142003272 นางสาวกรชนก เอียดม่ิง

63142003273 นายเอกสันต์ิ เส/งสุ/น

63142003274 นางสาววรัญญา ชูบุญสังข�

63142003275 นางสาวอรชร ขาวปาน

63142003276 นางสาวปวริศา คชวงศ�

63142003277 นางสาวฉลองพร โฆษานุภาพ

63142003278 นางสาวจารุวรรณ เพชรทองนวล

63142003279 นางสาวป?ยะธิดา เทียมเทศ

63142003280 นางสาวภณิดา ยังพลขันธ�

63142003281 นางสาวสุภาพร ชัยบุญ

63142003282 นางสาวเพ็ญนภา ณ รัชกาล

63142003283 นางสาววิยะดา เผือกพันธ�U

63142003284 นางสาวเสาวลักษณ� พืชนุกูล 

63142003285 นายจาตุรนต� มัคราช

63142003286 นายณัฐพล ซําศิริพงษ�

63142003287 นางสาววณิชยา เอียดทอง

63142003288 นางสาวอริญา วางกลอน

63142003289 นางสาวซารีนา แวมามะ

63142003290 นายธรรมนูญ แซ;ขอ

63142003291 นางรมณี โต#ะเต/

63142003292 นางสาวรัชนีกร หนักแก/ว

63142003293 นายสุไลมาน เจะเต#ะ

63142003294 นางสาวชุติมา ระย/า

63142003295 นางสาวทิพวรรณ จิตต�ประทุม

63142003296 นางสาวสุชาวลี พูนเนียม

63142003297 นางสาวฎณัฏฌา ไชยมะโณ

63142003298 นางสาวจุฑารัตน� หนูพันธ�

63142003299 นางสาวพรรณพร บุรี

63142003300 นางสาวจันทร�จิรา ทิพยุบล

หน/า 110 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142003301 นายมานะชัย เนื้ออ;อน

63142003302 นางสาวนริศรา ทองเปWย

63142003303 นางสาวรัชนี เกลี้ยงมาก

63142003304 นายสมเกียรติ อโนทิพย�

63142003305 นางสาววรรณวิกา แสงภิบาล

63142003306 นางสาวมลทิตา วันศุกร�

63142003307 นายจักรกฤษณ� แผนสุวรรณ�

63142003308 นายอิทธิพล พุ;มพะเนิน

63142003309 นายณัฐพงศ� บุญหยาด

63142003310 นางสาวภัสราพร คงนิเวช

63142003311 นายณัฐพงศ� เหล/าผอม

63142003312 นางสาวจีราพร ปรีชา

63142003313 นายธราวิชญ� จิตหวัง

63142003314 นางสาวป�ทมา บัวคง

63142003315 นางสาวชุติมา จันทร�ส;งแก/ว

63142003316 นายภาณุพงศ� เจริญเวช

63142003317 นายคเณศ ธีรตันติกุล

63142003318 นางสาวธัญลักษณ� เก้ือนุ;น

63142003319 นางพิชญากร รูปท/วม

63142003320 นางสาวอัมพร ศิริวรรณ�

63142003321 นายธรรมนูญ ธารางกูร

63142003322 นางวาสนา แต/เต้ีย

63142003323 นายนเรศ แซ;ฮ/อ

63142003324 นายณรงค�วิทย� นิลวานิช

63142003325 นางสาวมินตรา อินทรักษ�

63142003326 นางสาวปาจรีย� ศรีสมทรง

63142003327 นายอาทิตย� แสงรุ;ง

63142003328 นายปรีชา กลิ่นแก/ว

63142003329 นายสิรภพ เกตุบํารง

63142003330 นางสาวกมลวรรณ ลงทอง

หน/า 111 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142003331 นางสาวพณณกร พนังแก/ว

63142003332 นางสาวเบญญทิพย� ทรงโสภา

63142003333 นางสาวป�ญญาพร ฤทธิพันธ�

63142003334 นางสาวธนพร สีแก/ว

63142003335 นางสาวสุภาพร ศิริพันธุ�

63142003336 นางสาวศิริลักษณ� คงศรีจันทร�

63142003337 นายชยพล ดาวดวง

63142003338 นายธานินทร� ป�นป�ด

63142003339 นายรณพัทธ� พูลมาศ

63142003340 นางสาวอุทุมพร ขวัญนาค

63142003341 นางสาวเยาวภา โสภาคะ

63142003342 นางสาวรัตนา ชายหมัด

63142003343 นายชัยมงคล อินทร�หนู

63142003344 นางสาวอทิตยา รัตนมุสิก

63142003345 นางสาวฐานิกา คิญชกวัฒน�

63142003346 นายธาราภัทร อิ่มเพ็ง

63142003347 นายวราวุทธ์ิ สุวรรณคช

63142003348 นายธนวิชญ� คงสุทรู/

63142003349 นางสาวป?ยวรรณ คุระโพน

63142003350 นางปฏิญภร สุทธิภักดี

63142003351 นายฤทธิชัย ขุนศรีจันทร�

63142003352 นางสาวภานุมาศ สิทธิเม;ง

63142003353 นายดนุนัย สุวรรณภักดี

63142003354 นางสาวศุภรัตน� เชื้อช;วย

63142003355 นายธีรภัทร� รักษ�เกลี้ยง

63142003356 นางสาวอมรรัตน� ธรรมวาโร

63142003357 นางสาวณิกุลนาถ เกตุแก/ว

63142003358 ว;าที่ ร.ต.หญิงเยาวนาฎ บุญทบ

63142003359 นางสาวสรัณญาภัทร เขาบาท

63142003360 นางสาวสุนิษา คงแก/ว

หน/า 112 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

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

63142003361 นางสาวป�ณฑิตา ลือฤทธ์ิ

63142003362 นางสาวนันทิยา แก/วแกมทอง

63142003363 นายณัฐวรรธน� พรหมจันทร�

63142003364 นางสาวเมธาวี จีระเสถียร

63142003365 นางสาวฤทัยรัตน� ลักษณะป?ยะ

63142003366 นางสาวสมฤดี ถ่ินกาญจน�

63142003367 นายอดิศักด์ิ เหลืองทอง

63142003368 นายเชิดศักด์ิ แก/วสว;าง

63142003369 นางสาวศรินธร เรืองเกตุ

63142003370 นายวิญยู ยุติธรรม

63142003371 นางสาวเสาวลักษณ� พูลเกิด

63142003372 นางสาวกมลวรรณ รอดศิริ

63142003373 นายอายา บาราสัน

63142003374 นางสาวรัตติยากร ถาวรแก/ว

63142003375 นายวิทวัส นิลสม

63142003376 นายพงศธร คชรัตน�

63142003377 นายธนภัทร ยุติมิตร

63142003378 นายธีระพล บุญทอง

จํานวน 3,378 ราย

หน/า 113 จาก 113                 



เลขประจําตัวสอบ

63143000001 นายปุลวิทย� ชูไชย
63143000002 นางสาวสุภิญญา วิเชียร
63143000003 นายศุภณัฐ เทพขวัญ
63143000004 นางสาวอุบล สมประสงค�
63143000005 นายนฤเทพ สํารวจกิจ
63143000006 นางสาวเมชุตา ศรีวาจา
63143000007 นางสาวสุจิตรา จันทร�แจ.มใส
63143000008 นางสาวปนัดดา ใจรังษี
63143000009 นางสาวลัดดาภรณ� รองเดช
63143000010 นางสาวจุฑาลักษณ� เริงจิตร
63143000011 นายจีรวัฒน� อินทอักษร
63143000012 นางสาวอัสมา เกบุตร
63143000013 นายณัฐพันธุ� จันทชาติ
63143000014 นางสาวอาภัสรา ใจสอาด
63143000015 นางสาวสุดารัตน� ทองไตรภพ
63143000016 นายปณิธาน สดศรี
63143000017 นายอภิชาติ เฟ8อสุวรรณ�
63143000018 นางสาวศศิวรรรณ กังวาล
63143000019 นางสาวกัญญาพัชร อ9นเพ็ง
63143000020 นายวรเดช อัตป;ญญา
63143000021 นางสาวโนรีหม>ะ ลาแว
63143000022 นายณรงค�ฤทธ์ิ คชโสภณ
63143000023 นางสาวบุศรินทร� ดําสมุทร
63143000024 นางสาวพชร บุญเลิศ
63143000025 นายวีระพงษ� พละบุญ
63143000026 นางสาวพรเพ็ญ สุคนธมัท
63143000027 นางสาวศิริพร น้ําเย้ือง
63143000028 นางสาวนิญากรณ� สมนิล
63143000029 นางสาวมาดีหะ มะหะมะ
63143000030 นางสาวณภัทวรินทร� ชื่นชม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

หน9า 1 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143000031 นายวัชรพงษ� เพชรชู
63143000032 นายอดิพงค� รามแก9ว
63143000033 นางสาวปาริฉัตร ปฏิแพทย�
63143000034 นายอาสภิสร� แสงแก9ว
63143000035 นางสาวมุสลีมะห� เจะเย็ง
63143000036 นายสุริยะ ผลาการ
63143000037 นางสาวนวรัตน� นิลพงษ�
63143000038 นายรัฐพิทักษ� นาควานิช
63143000039 นางสาววนิดา จิตอารีย�
63143000040 นางสาววารีทิพย� ทองเซ.ง
63143000041 นางสาวอลิษา หูเขียว
63143000042 นายคอลิด ป;งหลีเส็น
63143000043 นางสาวธนิดา จันทร�กระจ.าง
63143000044 นางสาววิไลวรรณ จรูญพงศ�
63143000045 นางสาวสุวิมล เลิศพลังเวทย�
63143000046 นางสาวภิมาลย� พงษ�ไพบูลย�
63143000047 นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ
63143000048 นางสาวสุภาวดี ฉิมวารี
63143000049 นายเอกกมล แซ.เลี่ยง
63143000050 นางสาวภัทรา รัตนาพร
63143000051 นางสาวผาณิต ปากหวาน
63143000052 นางสาวสาฝIน>ะ ละหมิด
63143000053 นางสาวณิชารีย� บุหงา
63143000054 นางสาวนฤมล ทิมทอง
63143000055 นางสาวนันทพร พรหมแก9ว
63143000056 นางสาวกนกวรรณ หนูพินิจ
63143000057 นายศรัณญ� รื่นระวัฒน�
63143000058 นางสาวจันทร�จิรา หนูสุวรรณ�
63143000059 นายกฤษณพงษ� สิงบุตรดี
63143000060 นายสมศักด์ิ ทองตําลึง

หน9า 2 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143000061 นางสาวสุนิตา น.วมอ.วม
63143000062 นางสาววนิดา ชูนาค
63143000063 นางอรอุมา ไสไทย
63143000064 นางสาวป;ณณภัทร ทองได9หนู
63143000065 นางสาวสุดารัตน� ฉํ่าชื้น
63143000066 นางสาวสกาวใจ เบ็นหะซัน
63143000067 นางสาวอารีรัตน� มณฑป
63143000068 นางสาวปาริชาต ไชยชิต
63143000069 นางสาวภวิศา ทองอยู.
63143000070 นางสาวจุฑามาศ สุป;นตี
63143000071 นายธนกฤต สุขศรีนวล
63143000072 นางสาววริยา โสดา
63143000073 นางสาวป;ณชญา คงกล9า
63143000074 นางสาวฉัตราภา ไชยศร
63143000075 นางสาวสุดารัตน� บุญแทน
63143000076 นางสาววิภารัตน� สุป;นตี
63143000077 นางสาววิภารัตน� รัสการ
63143000078 นางสาวธัญญารัตน� สุวรรณา
63143000079 นางสาวอรญา แสงสุวรรณา
63143000080 นายธีรเดช ประเสริฐ
63143000081 นายธีรยุทธ หวังจิตร
63143000082 นางสาวชนกภรณ� ถือทอง
63143000083 นางวัชรีภร ชูแก9วร.วง
63143000084 นางสาวพรรณีรัตน� ชื่นจิตร
63143000085 นางสุพัตรา ดําเอียด
63143000086 นางสาวจุฑาทิพย� เรืองแก9ว
63143000087 นางสาวศรวณีย� ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143000088 นางสาวณัฐชยา สุป;นตี
63143000089 นายวิภู สกุลตัน
63143000090 นางสาวณัฐกานต� ดิษสาคร

หน9า 3 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143000091 นางสาววรารัตน� หะรินทร�
63143000092 นางสาวอาภาภัทร สินเธาว�
63143000093 นางสาวสิริพร ฤทธ์ิวงศ�
63143000094 นางปารีณา สวัสดิโกมล
63143000095 นางสาววันวิสาข� จันทร�เริก
63143000096 นายเทพนคร ไชยณรงค�
63143000097 นางสาวทิพย�สุดา พลหาญ
63143000098 นางสาวอรอุมา คุ9มเสน
63143000099 นางสาวศิราณี รักษายศ
63143000100 นายอธิราช วงศ�กรด
63143000101 นายรัฐศาสตร� ภัทรนุธาพร
63143000102 นายอราม แสนบอโด
63143000103 นางพัชรชล หนูนารถ
63143000104 นางสาวกนกกุล อํานวย
63143000105 นางสาวภรทิพย� ไกรนรา
63143000106 นางสาวธนภรณ� ศรีเรืองรัตน�
63143000107 นางสาวธัญลักษณ� เฟ8Lองแก9ว
63143000108 นางสาวนุชรินทร� นุ9ยน9อย
63143000109 นางสาวอธิษฐาน แดงละอุ.น
63143000110 นางสาววีรวรรณ ดอกไม9
63143000111 นางสาวเอมอร สุกสวาท
63143000112 นางสาวพรทิพย� สังหาด
63143000113 นางสาวสงกราต� สารีพวง
63143000114 นางสาวนัทธ�ชนัน วาระเพียง
63143000115 นางสาวจุฑามาศ สะอาด
63143000116 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
63143000117 นางสาววิภาวดี ด9วงกูล
63143000118 นางสาวอรษา ทองนาค
63143000119 นางสาวจิรารัตน� ทิพย�สุขุม
63143000120 นางสาวเจษฎารัตน� บริบาล
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63143000121 นายพงศกร ศรีสวัสด์ิ
63143000122 นางสาวณัฐกานต� มาเล็ก
63143000123 นางสาวณัฐวรรณ ตันวิวัฒนกุล
63143000124 นางสาววรัญญา เกาะกากลาง
63143000125 สิบตํารวจโทวรัชนนท� ย.องดํา
63143000126 นางสาวเพ็ญนภา รักธรรม
63143000127 นายมนัสชัย มีนาม
63143000128 นางสาวนฤมล ผู9วานิช
63143000129 นายอุดมศักด์ิ มูสิเกิด
63143000130 นายวีระยุทธ� ช.วยจันทร�
63143000131 นายปฎินันท� ลี้ยุทธานนท�
63143000132 นางสาวทัศนีญา สุขอนันต�
63143000133 นางสาวมลิตา หอมชื่น
63143000134 นางสาวศิราณี บอเตาะ
63143000135 นางสาวอานีซะห� สะระตี
63143000136 นายสุริยกมล เพชรร.วง
63143000137 นายชัยเกียรติ ทุมรัตน�
63143000138 นางสาวกนกวัลย� มีสุข
63143000139 นายภูมิ อิ่มโอษฐ
63143000140 นางสาวปNยวดี เลื่องเชื้อง
63143000141 นางสาวนุชนาถ ฤทธิเพชร
63143000142 นายธนพล โสภณรัตน�
63143000143 นายปริวรรต ธรฤทธ์ิ
63143000144 นางสาวกิตติยา โสมมาก
63143000145 นายณัฐนันท� เนาวคุณ
63143000146 นายอธิตพล วีระกุล
63143000147 นางสาวพีรภาว� ผุดแจ.มใส
63143000148 นางจีราพร ชูสําราญ
63143000149 นางสาวศรพัชะณัฏฐ� คงใหม.
63143000150 นางสาวสุพัตรา บัวครื้น
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63143000151 นายอัครพล ยอดดี
63143000152 นายยศวีร� บุญธรรม
63143000153 นางกุลวดี พันธ�บุญลือ
63143000154 นายศักวัน แก9วมณี
63143000155 นางสาววรรณทิพย� โชติมณีโรจน�
63143000156 นางสาวกมลวรรณ ยังแก9ว
63143000157 นายศรัณยู ไก.แก9ว
63143000158 นางสาวอัญชษา เรืองผล
63143000159 นายธันวา อินทร�อOอง
63143000160 นายพงศ�พิเชษฐ แพศักด์ิ
63143000161 นางสาวสุรัสวดี คงสุข
63143000162 นายมานะ ขุนทองจันทร�
63143000163 นางสาวจีรภา จงรักษา
63143000164 นายรอเฉด นาฮุดา
63143000165 นางสาวกรกนก เทือกสุบรรณ
63143000166 นางสาวศุภัคชญา พูลแก9ว
63143000167 นายศุภชัย ลิขิตกาญจน�
63143000168 นางสาวพรฑิตา แสงรักษ�
63143000169 นายสิวณัฐพงษ� พรหมนุช
63143000170 นายกฤษฎา ธนากรรฐ�
63143000171 นางสาวอุดมรักษ� บริบูรณ�
63143000172 นางสาวสุพัตรา ศรีสังข�แก9ว
63143000173 นางสาวหทัยทิพย� ไชยสมบัติ
63143000174 นางสาววชิรารัตน� วงศ�สุวัฒน�
63143000175 นายธวัชชัย รุ.งสว.าง
63143000176 นางสาวน้ําทิพย� เนียมน9อย
63143000177 นางสาวตรีทิพย�นิภา เนื่องกิตติรัตน�
63143000178 นางสาวนัซมีย� เจ>ะสแม
63143000179 นางสาวธันยาภรณ� พุ.มพวง
63143000180 นางสาวรุจารัตน� เสือทอง
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63143000181 นายเศรษฐพงศ� พรหมรักษ�
63143000182 นายสุเมธี ประวารณา
63143000183 นางสาวสุนิสา ทองเอียบ
63143000184 นางสาวกรองแก9ว แสงศรี
63143000185 นางสาวกิตติยา คงทอง
63143000186 นางสาวมีนารัตน� ณ ระนอง
63143000187 นายพงศ�นรินทร� บิลมาศ
63143000188 นางสาววาสนา สาลี
63143000189 นางสาวนลพรรณ ถาวรนุรักษ�
63143000190 นายนนทกร คิดขยัน
63143000191 นางสาวณัฐปภัสร� สมทรง
63143000192 นางสาวชมพูนุท เอี่ยนเล.ง
63143000193 นางสาวมาลิสา บูเก็ม
63143000194 นายสุวัฒน�ชัย อ.อนคํา
63143000195 นางสาวธมนวรรณ เย็บป;ก
63143000196 นางสาววันวิศาข� นิ่มนนท�
63143000197 นางสาวพัชรินทร� โตเอี่ยม
63143000198 นายอภิชาติ คงสมบัติ
63143000199 นางสาวชฎาพร นวลเกตุ
63143000200 นางสาวนันทนัช ตังศิริ
63143000201 นางสาวเกศแก9ว ปรีชา
63143000202 นางสาวฟาริน สิเดะ
63143000203 นายภาษุ ทองศรี
63143000204 นางสาวจินตนา คําพันธ�
63143000205 นางสาวเบญจวรรณ ไม9แก9ว
63143000206 นางสาวชนิดาภา เณรภักดี
63143000207 นายจักรณรงค� ขาวมาก
63143000208 นางสาวกิตติยา ฤทธิเดช
63143000209 นางสาวอภิชญา พรหมทอง
63143000210 นายธีระเดช ชูศรี
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63143000211 นางสาววิมพ�วิภา ผิวเงิน
63143000212 นางสาวสายชล โอชารส
63143000213 นางสาวสุดารัตน� วิริยะนานนท�
63143000214 ว.าที่ ร.ต. หญิงอธิศรา ขุนเจริญ
63143000215 นายอรรถพล เขียวเหลือ
63143000216 นายศุภวิชญ� บุญอริยวัฒน�
63143000217 นางสาวกมลทิพย� งามสิงห�
63143000218 นายวิชวัฒน� เมษสุวรรณ
63143000219 นางสาวพนิดา ฆังมณี
63143000220 นางสาวอนัญญา สมพัฒน�
63143000221 นางสาวฐิติกาญจน� ห.อหุ9ม
63143000222 นางสาวเสาวลักษณ� สินประยงค�
63143000223 ว.าที่ร9อยตรีหญิงขนิษฐา ลารีนู
63143000224 นางสาวเบญจมาศ แพงพงา
63143000225 นางสาวศิริพร เยาว�จุ9ย
63143000226 นางจุฑารัตน� พิศิษฐ�อรรถการ
63143000227 นางสาวพาตีเมาะ อาบู
63143000228 นางสาวบงกชพร พลเมือง
63143000229 นางสาววิสาข�รัช บุญญานุกูลกิจ
63143000230 นางสาวลาอัยบะห� ดีเย>าะ
63143000231 นางสาวนุชจรี หลงกาสา
63143000232 นายธราเทพ คุ9มครองเล็ก
63143000233 นางสาวนราภรณ� เก้ือสุข
63143000234 นายปกรณ� บุญสวัสด์ิ
63143000235 นางสาวเบญจวรรณ รัตนสําลี
63143000236 นางสาวศิรดา สันตจิต
63143000237 นางสาวกนกวรรณ ชูเพชร
63143000238 นางสาวจริยา สันหมาด
63143000239 นางสาวชนิสรา โบบทอง
63143000240 นางสาววันวิสา มานะดี
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63143000241 นางสาวเสาวนีย� ถาวระ
63143000242 นางสาวปฏิภัทร� ลาภตระกูล
63143000243 นางสาวกรรณิการ� มัธยม
63143000244 นางสาวนูรอาซีกีน อาแว
63143000245 นางสาวฐิติวรดา รอดเจริญ
63143000246 นางสาวอาอีค>ะ ขาเรมดาเบะ
63143000247 นายรัฐศักด์ิ ฟุSงนภากาศ
63143000248 นางสาวอมิตา ชํานิการ
63143000249 นางสาวณัฐพร ตรีพงษ�
63143000250 นายสุธี ทองหอม
63143000251 นางสาวณัทธรี สิทธิศักด์ิ
63143000252 นางสาวจารุวรรณ สุกหอม
63143000253 นางสาวปNLนบังอร ตุ.นสอน
63143000254 นางสาวมัลลิกา รามทัศน�
63143000255 นางสาวกุลธิดา ทิพย�แก9ว
63143000256 นางสาวกีรติ สุพลพงษ�
63143000257 นางสาวกัญญาภัค พิจิตรัตน�
63143000258 นางสาวภาวิดา วงศ�นา
63143000259 นางสาวปวรษา แก9วแดง
63143000260 นางสาวสมฤดี เดชสุวรรณ�
63143000261 นายณัฐสิทธ์ิ ขวัญม.วง
63143000262 นางสาวอมรรัตน� เกิดศิริ
63143000263 นายกฤตภัค วงศรัตนาวุธ
63143000264 นางสาววิลาวัณย� กําลัง
63143000265 นางสาวเบญจพรรณ ไกรนรา
63143000266 นางรัชนู พานิช
63143000267 นางสาวฐิติมา ชื่นวิเศษ
63143000268 นางสาวสุเนตรา เกตุแก9ว
63143000269 นายเพชรรัตน� ภิรอด
63143000270 นางสาวพรพิมล เทพสุทธ์ิ
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63143000271 นางสาวกันตนา ช.วงชน
63143000272 นางสาวมาริษา ราชนิยม
63143000273 นางสาวสุธิตา โสภาพ
63143000274 นายอภิสิทธ์ิ สมพรเสน.ห�
63143000275 นางสาวพัชรภิญญา ซุ.นสั้น
63143000276 นางสาวอุไร ทอดทิ้ง
63143000277 นางสาวกิตติยา อัครกานต�
63143000278 นางสาวจารุวรรณ ลิ่มอรุณ
63143000279 นายอรรถกร ทวยเจริญ
63143000280 นางสาวพุทธินันท� ดวงสําราญ
63143000281 นางสาวณัฐริดา ตรีไชย
63143000282 นายธนวัฒน� วินสน
63143000283 นางสาวสุภาพร ยูระหมาน
63143000284 นางสาวทิพรัตน� ศรีชาย
63143000285 นางสาวศศิปรียา รัศมี
63143000286 นายพรเทพ สรรพพันธ�
63143000287 นางสาวประภัสสร ช.วยขุน
63143000288 นางสาวปริตา ไชยชาติ
63143000289 นายกมล บิลพัสด�
63143000290 นายภูธิป ก้ิมสวัสด์ิ
63143000291 นายชัยรัตน� เริงเรียง
63143000292 นางสาวกมลทิพย� ตติยานนท�
63143000293 นางสาวณัชชารินทร� ชูจันทร�
63143000294 นางลาลิวัลย� รอดบัวทอง
63143000295 นายกิติศักด์ิ คงภักดี
63143000296 นางสาวจิรภิญญา ป;ญจมหาพร
63143000297 นายอภิชัย ไทรบุรี
63143000298 นายณัตฐชัย เวชรัตน�
63143000299 นางวัฌษญา บรรจงช.วย
63143000300 นายเนติพงษ� เพ่ิม
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63143000301 นางสาวสิรัญญา อนันตยานุกูล
63143000302 นางสาวพนิดา สิงห�แก9ว
63143000303 นางสาวสุนิษา ฤทธิมุณี
63143000304 นางสาวเขมชาติ เซ.งรักษา
63143000305 นางกานต�สิรี สังข�ทอง
63143000306 นางสาว.วันทนีย� สบเหมาะ
63143000307 นางสาวเสาวลักษณ� รักเถาว�
63143000308 นางสาววิชชุญาณ� เดชา
63143000309 ว.าที่ร9อยตรีจักรกฤษณ� เห9งขาว
63143000310 นางสาวยุพาวดี ใจโปร.ง
63143000311 นางสาวฐาปนี ทองทิพย�
63143000312 นางสาวรัตนาภรณ� รักกะเปา
63143000313 นายพัสกร ว.องภาณุไพบูล
63143000314 นางสาวสุคนธา รอดบุญ
63143000315 นางสาววิสาขา ผลจันทร�
63143000316 นายพราดล เที่ยวแสวง
63143000317 นายอรรถพล คําแก9ว
63143000318 นางสาวศศิมาภรณ� ไชยโย
63143000319 นายสัมพันธ� บุญประดิษฐ�
63143000320 นางสาวจิราพร ทองอ.อน
63143000321 นางสาวกรรัตน� พ่ึงบุญ
63143000322 นางสาวขวัญฤดี บริพัฒน�
63143000323 นางสาวอ9อมทิพย� ขาวล9วน
63143000324 นางสาวเจมจิรา แซ.ห.าน
63143000325 นางสาววลีวรรณ ศรีสุข
63143000326 นางสาวอารีรัตน� บุญธุโสภณ
63143000327 นายกษิดิศ บดีพงศ�
63143000328 นางสาววรรณฤดี นิยมคง
63143000329 นางสาวปาริดา เวลาดี
63143000330 นางสาวขวัญฤดี ไทยบุญรอด
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63143000331 นางสาวกิติยาพร ฉิมเทียม
63143000332 นางสาวสุนิสา ควรผะเดิม
63143000333 นายขจรภพ ศิริรักษ�
63143000334 นางสาวกนกทิพย� รอดอยู.
63143000335 นายกฤษณพล ทองเดิม
63143000336 นายวุฒิชัย เดชะ
63143000337 นายวิษณุ ทรายแก9ว
63143000338 นางสาวพรรณทิภา ณ เกตุปาน
63143000339 นางสาวอารยา วรินทร�เวช
63143000340 นางสาวอนิศรา คงขาว
63143000341 นางสาวอภิชญา จันทร�หนู
63143000342 นางสาวพยานรัก ทองขาว
63143000343 นางสาวฮูดัยบัฮ มีนา
63143000344 นายณัฐพงศ� เอี๋ยวสกุล
63143000345 นางสาวจารุวรรณ หลําศิริ
63143000346 นายณฐกร เชื้อช.วยชู
63143000347 นายกษิดิศ เพชรทอง
63143000348 นางสาวจุฑาภรณ� ศรีประเสริฐ
63143000349 นางสาวศิริวรรณ พรหมบังเกิด
63143000350 นายภัคพล มัVนทรานนท�
63143000351 นางสาวกาญจนี รักร.วม
63143000352 นางสาวศิริภัทรา วงศ�เมือง
63143000353 นางสาวเสาวลักษณ� ทศกฎไพรี
63143000354 นางสาวชนนิกานต� หมวดเพ็ง
63143000355 นางสาวศิริยาภรณ� แมนเมือง
63143000356 นางสาวชนัญชิดา ชนะกิจ
63143000357 นางสาวอรวรรณ พรหมเดช
63143000358 นางสาวอัยฏ� คงดี
63143000359 นายจักรกฤษณ� ศรีระวิ
63143000360 นางสาวรัชนู หนูสาย
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63143000361 นางสาวบุษสิตา ทองคลอด
63143000362 นางสาวทักษพร บุญสุวรรณ
63143000363 นางสาวโซเฟIย หลีมานัน
63143000364 นางสาวมุขสุดา นิยมราษฎร�
63143000365 นายธงไชย เอี๋ยวประดิษฐ�
63143000366 นางสาวมุกดารัตน� ชีวบันเทิง
63143000367 นางจตุพร เมียนโอ
63143000368 นางสาวพรพรรณ โลหกิจ
63143000369 นางสาวเบญจมาศ จันทร�ปาน
63143000370 นางสาวสุภาพรณ� สระแก9ว
63143000371 นางสาวปNยธิดา คชสิงห�
63143000372 นายวัชรินทร� ทัศการ
63143000373 นางสาวนฤมล จํานงค�ทอง
63143000374 นางสาวป;ทมา สุวรรณโณ
63143000375 นางผาสุข โพธ์ิขวัญ
63143000376 นางสาวฮีดายะห� นาแว
63143000377 นายกฤษฎา คู.สาย
63143000378 นางสาวพนารัตน� อินแก9ว
63143000379 นางสาวนิโลบล อุ.นทิพย�
63143000380 นางสาวอลีสุข ไชยศรี
63143000381 นางสาววาสนา ขวดแก9ว
63143000382 นายเมธัส ชุ.มชื่น
63143000383 นางสาวณัฐชยา พุกพบสุข
63143000384 นางสาวจีรนันท� แก9วน้ํารอบ
63143000385 นางสาวศุภกาญจน� เย่ียมกร
63143000386 นายณฐนนท� ไชยนาเคนทร�
63143000387 นางสาวประภัสสร พรมขวัญ
63143000388 นางสาวฐิติพร ศิริพิริยกุล
63143000389 นางสาวกุลจรี จันทโคตร�
63143000390 นางสาวป;ฐมาพร แก9วพิชัย
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63143000391 นางสาวศรวิมล หม่ืนจบ
63143000392 นายณัฐภูมิ คงถ่ิน
63143000393 นายกิตติศักด์ิ ม่ังประเสริฐ
63143000394 นางสาวปาลิดา เอ.งฉ9วน
63143000395 นางสาวอนงค�นาถ รัตนพันธุ�
63143000396 นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมสะอาด
63143000397 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� จันทรอุดร
63143000398 นางสาวสุภาพร ศิริทัพ
63143000399 นายศุภชัย คล.องแคล.ว
63143000400 นายวชิระ แซ.โค9ว
63143000401 นางสาวกรชนก พุ.มเก้ือ
63143000402 นางสาวจุฑาลักษณ� ปรางทอง
63143000403 นายเจตธวุฒิ ส.งเสริม
63143000404 นางสาวกมลลักษณ� ชูดวง
63143000405 นางสาวพรศิริ วงษ�ขันธ�
63143000406 นางสาวพรนิภา ล9อมน9อย
63143000407 นางสาวมุสลีม>ะ ยุตะเด็ง
63143000408 นางสาวจิรภัทร� เพชรทอง
63143000409 นางสาวชุติกาญจน� แปSนประจุน
63143000410 นายประวิทย� ดารากัย
63143000411 นางสาวสุธารัตน� ขยายแย9ม
63143000412 ว.าที่ ร.ต.หญิงวิชุดา คงสุข
63143000413 นางสาวปวีณ�นุช ดีทอง
63143000414 นางสาวภัทราภรณ� พราหมโณ
63143000415 นางสาวสุภาวดี ฤกขะวุฒิกุล
63143000416 นายบุญยรัตน� บุญวรรณโณ
63143000417 นางสาวฮามีด>ะ ดาโอะ
63143000418 นายฟNรมาน สนิ
63143000419 นางสาวอนัญญา แก9วกระจ.าง
63143000420 นายพิชิตชัย นันทกร
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63143000421 นายเกรียงศักด์ิ อู.บัว
63143000422 นางสาวสุวณีย� คงเมือง
63143000423 นางสาวมานิดา เพ็ชรศิริ
63143000424 นางสาวนงนภัส แก9วเกตุ
63143000425 นายณัฐกฤษ ทองสง.า
63143000426 นางสาวรอฎียะห� วานิ
63143000427 นายทวีศักด์ิ ชุมอักษร
63143000428 นางสาวนันทนัช ชตารัตน�
63143000429 นายวีระยุทธ อรัญฤทธ์ิ
63143000430 ว.าที่ร.ต.หญิงจีราพร ศรีคราม
63143000431 นายสุริยา พรหมราชแก9ว
63143000432 นางสาวดลฤดี อาจเอี่ยม
63143000433 นางสาวอภิสรา ลิ้มภิกุล
63143000434 นางสาวรัชฎาภรณ� กลีบแก9ว
63143000435 นางสาวธมนวรรณ แดงหวาน
63143000436 นายอชิระ นวลขํา
63143000437 นางสาวอรฤทัย คูประดิษฐานนท�
63143000438 นางสาวจุฑาภรณ� ยวนทอง
63143000439 นายอนิรุจน� บุตร�น9อย
63143000440 นายพงศธร ปานทอง
63143000441 นางสาวอนุตตา ล.องนาวา
63143000442 นางสาววิกานดา โบบทอง
63143000443 นางสาวโสมวรรณ กาซา
63143000444 นายมะกอวี ปN
63143000445 นางสาวนิตยา เวชกุล
63143000446 นายปกปSอง เนื้อกระจ.าง
63143000447 นางสาวปริชาติ อักษรแปSน
63143000448 นางสาวนัฐพร สวัสดี
63143000449 นายพรพิพัฒน� ตันติเสวี
63143000450 นางสาวทัศนีย�พร บัวทอง
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63143000451 นางสาวพนิตนันท� ใจแจ9ง
63143000452 นางสาวปาริฉัตร เพ็ชรเรือนทอง
63143000453 นางสาวเข็มอักษร สงวนคํา
63143000454 นางสาวปรีญาภรณ� พรหมศิริ
63143000455 นางสาววชิราภรณ� ชวดชุม
63143000456 นายสุรศักด์ิ ชุมคง
63143000457 นางสาวพุทธธิดา ทองอินทร�
63143000458 นางสาวณัฐณิชา คงสุวรรณ
63143000459 นางสาวเรณุกา เย็นสบาย
63143000460 นางสาวซาฮีดา นือเร็ง
63143000461 นางสาววรัญญา นราฤทธิพันธ�
63143000462 นางสาวปราญิชา ภูขะมา
63143000463 นางสาวอรวดี เหมทานนท�
63143000464 นางสาวอินทุกร ก.อแก9ว
63143000465 นางสาวพิมพิไล แซ.ทาม
63143000466 นายศุภวัฒน� รัตนคช
63143000467 นางสาวจิราวรรณ อุ.นภิรมย�
63143000468 นางสาวพรรณี นาคโค
63143000469 นางสาวชนัญญา พุทธิปNลันธน�
63143000470 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยณรงค�
63143000471 นางสาวลัทธวรรณ ผันผล
63143000472 นางสาวกุลนัฐ บุญสุข
63143000473 นางสาวรีดา แมะเราะ
63143000474 นางสาวชลธิชา ถนอมคล9าย
63143000475 นางสาวณวพร เพชรฉวาง
63143000476 นายณัฐวุฒิ ผสารพจน�
63143000477 นางสาวธันยาภรณ� จันทร�ศรีนวล
63143000478 นางสาวฐิษา ผูกประยูร
63143000479 นายณัฐกรณ� กลิ่นเกษร
63143000480 นางสาวณัฐญภัทร มากช.วย
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63143000481 นางสาวสร9อยสุดา เสล.ราษฎร�
63143000482 นางสาววนิสา ขุนแก9ว
63143000483 ว.าที่ร9อยตรีหญิงปุณญารัศม์ิ ป;ญนะ
63143000484 นางสาวปNยะฉัตร พรหมกุล
63143000485 นางสาวณัฐณิชา นาชัยนาค
63143000486 นางสาวอาตีกัส มายอ
63143000487 นายปSอมเพชร กําป;Lนทอง
63143000488 นางสาวภัคธีร�มณฑ� บํารุงชู
63143000489 นางสาวจุฑามณี นาคชํานาญ
63143000490 นางสาวณัฐกมล แพเพชรทอง
63143000491 นางสาวศิริพร บุงอสตูล
63143000492 นางสาวประณัยยา ยอดระบํา
63143000493 นายณรงค� หุ9ยหลี
63143000494 นางสาววรรณษิญา เขาทอง
63143000495 นางสาวมะลิณี สังแทน
63143000496 นางสาวอาภาพร ใจเกลี้ยง
63143000497 นางสาวอามีนา หมานหมาด
63143000498 นายภูริเพชร เพชรตีบ
63143000499 นายพัชร�ชศักด์ิ สทานสัตย�
63143000500 นางสาวเกศสรา เสาร�ไชย
63143000501 นางสาวฐิติมา ดิษฐาน
63143000502 นายคุณาวุฒิ สุทธิเนียม
63143000503 นางสาวโสรยา มะหนี
63143000504 นางสาวอธิติญา พรหมแก9ว
63143000505 นางจุติพร วงษ�แก9ว
63143000506 นางสาวนิศาชล ศรีแก9วตุง
63143000507 นางสาวณิชกานต� คงน.วม
63143000508 นายพิศิษฐ� สงัดกิจ
63143000509 นางสาวปNยวรรณ ศรีสมานุวัตร
63143000510 นางสาวศรีรัตน� ย่ิงยุทธ
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63143000511 นางสาวสไบทิพย� เอี่ยมคง
63143000512 นางสาวณัฐริณีย� ทองบุญยัง
63143000513 นางสาวพรรณิดา ลักขณา
63143000514 นางสาวกมลทิพย� มากจันทร�
63143000515 นางสาวสุรีรัตน� นุชเฉย
63143000516 นางสาววิลาวัณย� เมืองดี
63143000517 นางสาวจิตติมา ป;จจามิตร
63143000518 นางสาวชมพูนุช รสจันทร�
63143000519 นางสาวสุภาวดี ชูจันทร�ทอง
63143000520 นายจิรวัฒน� ภักดีวานิช
63143000521 นายอนุรักษ� ศรีเดือน
63143000522 นางสาวมาริษา พันธ�เจริญ
63143000523 นายกิจจะพงษ� คงเรือง
63143000524 นางมณีรัตน� วิชัยดิษฐ
63143000525 นางสาวอารีนา กาเจ
63143000526 นางสาวเบญจมาภรณ� ทองเพชร
63143000527 นางสาวมนชนก ปNลวาสน�
63143000528 นางสาวนุชนาถ ภิวัฒนกุล
63143000529 นายชินวัฒน� วัชรินทรชัย
63143000530 นางสาวณัฐธิดา กรงไกรจักร
63143000531 นางสาวจุฑารัตน� ชูเชิด
63143000532 นางสาวอุบลวรรณ ชโลธร
63143000533 นางสาวชุดานันท� ชุมจันทร�
63143000534 นายแสนหาญ นุประสิทธ์ิ
63143000535 นายจักรกฤษณ� ทิพย�อักษร
63143000536 นางสาววลัยพร คธินทรโรจน�
63143000537 นางสาวทัศนีย� หีตเสมียน
63143000538 นางสาวเทพสุดา สุดเสนาะ
63143000539 นางสาวกมลพร สัมฤทธ์ิ
63143000540 นางสาวชุติมา วุฒิพงศ�
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63143000541 นางสาวป;ทมา แสงเดช
63143000542 นางสาวณัฐธิดา ทิพย�นุ9ย
63143000543 นายจักรกฤษ ยอดหนู
63143000544 นางสาวธนพร เหล.าวีระกุล
63143000545 นางสาวเสาวภา สารพันธ�
63143000546 นางสาวรัตนา ทวีพันธ�
63143000547 นางสาวเอรวรรณ ก>งหว่ัน
63143000548 นางสาวสุธิดา พ่ึงพล
63143000549 นายอภิศักด์ิ ช.วยพัฒน�
63143000550 นางสาวนภาพร เชื้อทอง
63143000551 นางสาวกมลทิพย� แก9วศรีทอง
63143000552 นางสาวอมรรัตน� ทองสั้น
63143000553 นางสาวอมรรัตน� คงเช็น
63143000554 นางสาวสุชาดา สุมาลี
63143000555 นางสาวปNยนุช ทองขํา
63143000556 นางสาวพรพิมล มรรคผล
63143000557 นางสาววริศรา สิขิวัฒน�
63143000558 นางสาวกนกวรรณ เจริญศรี
63143000559 นางสาววนิดา บุญคง
63143000560 นางสาวกาญจนาพร บุญตามช.วย
63143000561 นายณัฐภัทร แก9วบํารุง
63143000562 นางสาวณัฐริณีย� เต็มพร9อม
63143000563 นายวรัญWู ผุดวัฒน�
63143000564 นางสาวสุกัญญา กลึงสัตย�
63143000565 นางสาวณาฏยา มาลารัตน�
63143000566 นางสาวตุลยดา มาศโอสถ
63143000567 นางสาวกัญญารัตน� เก้ือสกุล
63143000568 นางสาววัชรินทร� บ.วงราบ
63143000569 นางสาววณิชชา ป;ญญารัตน�
63143000570 นางรุ.งอรุณ เมืองวัน
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63143000571 นางสาวขนิษฐา ช.วยคงคา
63143000572 นางสาววราภรณ� นิจอาคม
63143000573 นายซอลาฮุดดีน ยีหมัดอะหลี
63143000574 นายศราวุธ ทุ.ยอ9น
63143000575 นายสันสกฤต พวงพันธ�ศักด์ิ
63143000576 นางสาวอรอุมา สุวรรณ
63143000577 นางเกศดา บุญทรง
63143000578 นางสาวชุติมา นุ9ยชิต
63143000579 นางสาวทิพย�วรรณ ทิพย�โพธ์ิ
63143000580 นายกิตติธัช เอี่ยมศรี
63143000581 นางสาวจุฑารัตน� ลิ้มวงษ�
63143000582 นางสาววิภาวรรณ� เขียดแก9ว
63143000583 นายนัทสวี ชิตชลธาร
63143000584 นางสาวฐิติพร ยอดหวาน
63143000585 นางสาวกาญจนา ละลา
63143000586 นายพันธวิศ เศรษฐาภิวัติกุล
63143000587 นางสาวพิชชาพร เดชสองชั้น
63143000588 นางสาวศิโรรัตน� สําเร
63143000589 นางสาวสาวิตรี ศรีรักษา
63143000590 นางสาวกวินณา แก9วตาทิพย�
63143000591 นางวาสนา แก9วกุล
63143000592 นางสาวสุภัสสรา ทองผอม
63143000593 นางสาวเสาวนีย� นพรัตน�
63143000594 นางสาวจิรวรรณ คุณซ่ือ
63143000595 นางสาวอารดา โรจนะรัตน�
63143000596 นางสาววนิศรา เพชรทอง
63143000597 นายโยธิน แดงสกล
63143000598 นางสาวปารมี แซ.ตัน
63143000599 นางสาวเยาวลักษณ� หวานเพ็ชร�
63143000600 นายธีรวุฒิ ตาคํา
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63143000601 นางสาวธารารัตน� สิมมาหลวง
63143000602 นายวสันต� ยกเจริญ
63143000603 นางสุกัญญา นาคสวัสด์ิ
63143000604 นางสาวอังคณา ประดับมุขศิริ
63143000605 นายสถิตย� ธานีรัตน�
63143000606 นางสาวศรัญญา พูลสวัสด์ิ
63143000607 นางสาวปรางชมพู ทองมี
63143000608 นางสาวจันทิมา คุ9มบ9าน
63143000609 นายภพพิพัฒน� พุทธคุ9ม
63143000610 นางสาวอสมาภรณ� ขาว
63143000611 นางสาวปNยาพัชร สิงห�แก9ว
63143000612 นายเกียรติศักด์ิ ธนบัตร
63143000613 นางสาวรจนา ทองบุญเสริฐ
63143000614 นางสาววารุณี คงเก้ือ
63143000615 นางสาววนิดา พรหมเมศร�
63143000616 นางสาวกนกอร บัวทอง
63143000617 นายสมประสงค� ขาวนวล
63143000618 นางสาวอุปสรา รักบํารุง
63143000619 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�เกตุ
63143000620 นางสาวชุลีพร ประทีป ณ ถลาง
63143000621 นางสาวจินดารัตน� พงศ�พลิศร
63143000622 นายกิตติธร มุสิกวงค�
63143000623 นางสาวกุษาวดี เพชรสุข
63143000624 นางสาวกฤติยา อักษรชู
63143000625 นางสาววรรณนภา ครองนุช
63143000626 นายธีระสิน รินรัตน�
63143000627 นายเอกนรินทร� ภักดีสุวรรณ�
63143000628 นายเจษฎา งอกผล
63143000629 นางสาวนูรีซ>ะ หมะอะ
63143000630 นางเสาวณีย� สาลิกา
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63143000631 นางสาวศิรมณี สิงหโอภาส
63143000632 นางสาวภัทรมน ร.มเย็น
63143000633 นางสาวพิมพ�ชนก สัณฐมิตร
63143000634 นางสาวสิริลักณ� เฉิดโฉม
63143000635 นายณัฐพงษ� คชสวัสด์ิ
63143000636 นางสาวจุฑาทิพย� พิศแลงาม
63143000637 นางสาวมณฑาทิพย� ภู.จามร
63143000638 นายเกียรตพงศ� ศรีสวัสด์ิ
63143000639 นางสาววันวิสาข� คงร.วง
63143000640 นายยศธนา ภูพนม
63143000641 นางสาวภิญญดา ชุติเชาวน�กุล
63143000642 นายชัชชัยชยันต� ช.อสม
63143000643 นายศุภชัย วงษ�นาศรี
63143000644 นางสาวณัฐฑริตา เถาถวิล
63143000645 นางสาวอนงค�นารถ ษรสกล
63143000646 นางสาวเบญจภรณ� พรมจันทร�
63143000647 นางสาวณัฏฐธิดา สิงห�บํารุง
63143000648 นางสาวณัฐวดี สุขแก9ว
63143000649 นายพรเทพ ชาคง
63143000650 นายปฐมภัทร� วาหะรักษ�
63143000651 นางสาวทัศนีย� จันทร�ทอง
63143000652 นางสาวกาญจนา เหลืองทอง
63143000653 นายธีระพันธ� เรียนรมย�
63143000654 นายพรชัย ถิระผะลิกะ
63143000655 นายอดิศร ประทีป ณ ถลาง
63143000656 นางสาวเสาวลักษณ� ดิษโร
63143000657 นางสาวนภัสรพี สังคะวังค�
63143000658 นางสาวสุขิตก�ญารัชต� สาริพันธ�
63143000659 นางสาวนันทิกาน จันทร�นวล
63143000660 นายพิทวัส เม.งช.วย
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63143000661 นางสาวนริศา สุวรรณภักดี
63143000662 นางสาวศศิวิมล พ่ึงถ่ิน
63143000663 นางสาววิภารัตน� บุตรทอง
63143000664 นางสาวธีรารัตน� เข็มทอง
63143000665 นายเพ่ิมพล บุตรราช
63143000666 นางสาวนพกช กลับกลาย
63143000667 นางสาวกัลญลักณ� นาวิก
63143000668 นายณฐกร ทวิชศรี
63143000669 นายธนภัทร จันทรสําเร็จ
63143000670 นางสาวฐิติพร แก9วหนูนา
63143000671 นางสาววราภรณ� อุ.นอก
63143000672 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย
63143000673 นางสาวกานต�ธิดา ลาภวงศ�
63143000674 นายอดิศักด์ิ ตัดสายชล
63143000675 นางสาวสุภาพร เผือกสวัสด์ิ
63143000676 นางสาวนฤมล ชูชาติ
63143000677 นางสาวธัญชนก จ9องโก9
63143000678 นายกิตติพงศ� แช.มไล.
63143000679 นางสาววาสนา ขําพร9อม
63143000680 นางสาวป;ฐทิชา มากปราง
63143000681 นางสาวธัญลักษณ� โส9สมัน
63143000682 นางสาวลดาวัลย� กําลังมาก
63143000683 นายเฉลิมเกียรติ เดชขวัญศิริกุล
63143000684 นายจักรภพ สุขกลับ
63143000685 นางสาวปณิตา นาคเรือง
63143000686 นางสาวณัฏฐกัญจน� ใยฤทธ์ิ
63143000687 นางสาวมยุรา สมเดช
63143000688 นางสาวดวงฤทัย นันทวงค�
63143000689 นางสาวสุวนันท� หม่ืนระย9า
63143000690 นางสาวไลนา ดุหลํายะแม
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63143000691 นางสาวเมทินี แก9วจันทร�
63143000692 นางสาววรรณิศา บัวลอย
63143000693 นางสาววรรณธิดา บุญกูล
63143000694 นางสาวกัญธิญา จิตรมุ.ง
63143000695 นางสาวฐิติรัตน� แย9มสุข
63143000696 นางสาวมัลลิกา สําเภาแก9ว
63143000697 นายเชาวลิต อนุสาร
63143000698 นางสาวพัชราภรณ� เมฆม.วง
63143000699 นางสาวกวินทิพย� ดิษฐอาย
63143000700 นางสาวศิริวัลย� นาเคน
63143000701 นางสาวขวัญชนก ส.งแก9ว
63143000702 นางสาวศราพร สิทธิลีลา
63143000703 นางสาวผาณิต ภักดีบุรี
63143000704 นางสาวศิริพร พลเมือง
63143000705 นางสาวนรีกานต� วรกุลวัฒนา
63143000706 นางสาวสุพิศา รักษา
63143000707 นางสาวอรุณี วงค�ปนทอง
63143000708 นางสาวสุภาวดี ศรีเปารยะ
63143000709 นายวิศรุต เหมรา
63143000710 ส.ต.ท.นฤภัทร พรหมอ.อน
63143000711 นางสาววิมลสิริ สงค�สิริจินดา
63143000712 นางสาวสุพิชา รันทกิจ
63143000713 นางสาววิมลมาศ สิทธาคม
63143000714 นางสาวยุวันดา หมาดบุตร
63143000715 นางสาวธัญทิพ ชูเพชร�
63143000716 นางสาวศิริวรรณ สําลีร.วง
63143000717 นางสาวภัทรธิรา ชูย้ิมพานิชย�
63143000718 นางสุพัชยา ณ นคร
63143000719 นางสาวชุติมา ขยัน
63143000720 นางสาวจรรยพร บัวนุช
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63143000721 นางสาวนุชนาถ มาตุการักษ�
63143000722 นางสาวจิราวรรณ กรดแก9ว
63143000723 นายเกียรติศักด์ิ สังข�ทอง
63143000724 นางสาวพรรณทิพา เพราพริ้ง
63143000725 นางสาวอรรถพร พลายด9วง
63143000726 นางสาวนาถยา ช.วยสถิตย�
63143000727 นางสาวนวรัตน� พลการ
63143000728 นางสาวกนกวรรณ รักนุกูล
63143000729 นางสาวณัฐติตา เรียงประเสริฐ
63143000730 นางสาวมัสนา ยูนุ>
63143000731 นางสาวแพรวพรรณ นังเกิด
63143000732 นางสาววาศิณี ปานเพชร
63143000733 นายเจตตรงศ� กุลทอง
63143000734 นายศรายุทร หวังสป
63143000735 นางสาวนิตยา เอียดใส
63143000736 นางสาววรรณา จาปรัง
63143000737 นางสาวพิไลวรรณ ดําสนิท
63143000738 นางสาวธิดารัตน� สาวงนาม
63143000739 นายพัชรพงศ� โอนอิง
63143000740 นางสาวทิพวรรณ มีแก9ว
63143000741 นายสาธิต กิจธิคุณ
63143000742 นางสาวสุดา คงเทศ
63143000743 นางสาวปNยธิดา เพชรแก9ว
63143000744 นายทักษิณ อินโตรม
63143000745 นางสาวธัชสินี ราชคงแก9ว
63143000746 นายปฏิพัทธ� แซ.ลิ่ม
63143000747 นางสาวเสาวเพ็ญ อ.อนชื่นจิตร
63143000748 จ.อ.วุฒิพงศ� แก9วมณี
63143000749 ว.าที่  ร.ต.ธนพล ชูสุวรรณ
63143000750 นางสาวเพ็ญศรี ขาวนิ่ม
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63143000751 นางสาววิมลรัตน� จันทร�แดง
63143000752 นางสาวฉันทิศา สกุลพันธุ�
63143000753 นายเอกอนันต� พลายแก9ว
63143000754 นายณัฐวัชร เกลี้ยงประดิษฐ�
63143000755 นางสาวกาญจนาฏ ช.วยเก้ือ
63143000756 ว.าที่ ร.ต.หญิงปาริชาด สิทธาคม
63143000757 นายศุภกร จันทร�วงศ�
63143000758 นายกมลพรรณ คําแก9ว
63143000759 นางสินีพร หวังชัย
63143000760 นางสาวเมธาวี คงไชย
63143000761 นางสาวธนพร งอกคํา
63143000762 นางสาวเบญญาภาลักษณ� ขอมชัยภูมิ
63143000763 นายธนิก อนุรักษ�
63143000764 นางสาวกรกช คงดํา
63143000765 นางสาวธิติพร เกิดบางกา
63143000766 นายจักรพงศ� เพชฌฆาต
63143000767 นายเอกพล ลัทธิการ
63143000768 นางสาวอรสา ประชา
63143000769 นางสาวอารยาภรณ� โสภาธิวงษ�
63143000770 นางสาวปรียานุช ทิพย�เหรียญ
63143000771 นางสาวสิรินัน อักษรเงิน
63143000772 นางสาวอัญชิสา ตุกสุวรรณ
63143000773 นายภูมิเลิศ ตันติพงศ�
63143000774 นายศุภโชค เพชรไชยา
63143000775 นายบรรณรต ปานมา
63143000776 นางสาวจันทิมา รอดบุญคง
63143000777 นางสาวสุวนันท� หล9าเปIXย
63143000778 นางสาวธาริณี แก.นไกร
63143000779 นางสาวลัดดาวัลย� จันทรศรี
63143000780 นางสาวจุฑามาศ แก9วจีน
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63143000781 นางสาวกมลรัตน� ทองจันทร�
63143000782 นางสาวอําภา จรเด.น
63143000783 นายชัยวรินทร� พรหมเกิด
63143000784 นายอภิสิทธ์ิ ทรัพย�ศิริ
63143000785 นางสาวลัดดาวัลย� ไชยโยธา
63143000786 นายศรายุธ สุทธิบูลย�
63143000787 นางสาวรัชดาภรณ� พ่ึงเพ็ง
63143000788 นางสาวโศจิลัคน� สุวรรณภักดี
63143000789 นางสาวกฤติยาณี ศรีเนียม
63143000790 นางสาวนุศรา มิตรปล9อง
63143000791 นางสาวมะลิวรรณ� สุขสมัย
63143000792 นายธัชพล ธงสอาด
63143000793 นางสาวพัชรนันท� เวชพราหมณ�
63143000794 นางสาวทิตยา ชูป;น
63143000795 นายอดิศักด์ิ คุ9มภัยรันต�
63143000796 นางสาวสุชาดา เพชรอาวุธ
63143000797 นายอภิริน มีแก9ว
63143000798 นางสาวศิรินันท� เทียนดี
63143000799 นายเตวิช คงวิจิตร
63143000800 นางสาวสุนิสา นันทการ
63143000801 นางสาวพรทิยา หมาดสม
63143000802 ว.าที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน� ศรีไชย
63143000803 นางสาวธัญญรัตน� คงเส9ง
63143000804 นางสาวณัฐธิดา ชูรัตน�
63143000805 นางสาวนาฎวรัญ แก9วมณี
63143000806 นางสาวกาญจนรัตน� นนทพัฒน�อังกูร
63143000807 ว.าที่ร9อยตรีธีรยุทธ ธัญญา
63143000808 นางสาวอัญชลี ขําแก9ว
63143000809 นายคมสันต� สองสี
63143000810 นางสาวกุลธิดา อิสริยานุพงค�
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63143000811 นางนงจรัส ศรีรักษา
63143000812 นางสาวศุภวรรณ ลั่นแก9ว
63143000813 นางสาวเกศินี พืชภูมิ
63143000814 นางสาวมนต�นภา อนันต�
63143000815 นายประพฤทธ์ิ ธํารงค�เทพพิทักษ�
63143000816 นางสาวกชนันท� พัฒนศิลปY
63143000817 นายสมภพ ทองเย็น
63143000818 นางสาวปาณิศา ชารีรมณ�
63143000819 นางสาวปภศร พวงแก9ว
63143000820 นางนจกรณ� ทองรอด
63143000821 นางภัทรฤดี เรียงรุ.งโรจน�
63143000822 นางสาวทิราภรณ� เล็กสุข
63143000823 นางสาวอริษา โวหาร
63143000824 นางสาวอรวรรณ ม>ะดาฮู
63143000825 นางสาวอัสหมะ วายะ
63143000826 นางสาวขวัญฤดี เเสงฤทธ์ิ
63143000827 นางสาวโศรยา พระศรี
63143000828 นางสาวอรอุมา สั่นสท9าน
63143000829 นางสาวฟาดีล>ะ เซะบิง
63143000830 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณวัฒน�
63143000831 นายทวีชัย ศรีสว.าง
63143000832 นางสาวณิชมน นวลจันทร�
63143000833 นางสาวอรัชพร หอมประสิทธ์ิ
63143000834 นางสาวสุภาวดี คําจีด
63143000835 นายปริญญา ปNตุภาค
63143000836 นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล
63143000837 นายจักรพันธ� อ.อนนวน
63143000838 นางสาวสุวพัชร หนูปุSย
63143000839 นางสาวสุวิมล จิตดี
63143000840 นายพชรพล ศรีประดิษฐ�
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63143000841 นางสาวปนัดดา ย่ีพล
63143000842 นางพัสตราภรณ�ชนก พันธรักเดชา
63143000843 นางสาวธิดารัตน� นมรักษ�
63143000844 นางสาวชนากานต� ไข.สีทอง
63143000845 นายจินตพงศ� ณะทอง
63143000846 นางสาวนุสรา สําเนียงก9อง
63143000847 นางสาววิลาวดี แก9วสุวรรณ
63143000848 นางสาวอนัญญา อึ่งทอง
63143000849 นางสาวจันทนา แสงมณี
63143000850 นางสาวกมลพร สิทธิเวช
63143000851 นางสาวญาณิกา รูปงาม
63143000852 นางสาวพรธิพา ทองสุข
63143000853 นางสาวณพิชญา ชาลี
63143000854 นางสาวนฤมล แสงเรือง
63143000855 นางสาวนาเดีย ยานพะโยม
63143000856 นางสาวสวรรณภัทธ� ถ.ายย9วนกุล
63143000857 นางสาวรอปIอ>ะ นิซะ
63143000858 นางสาวชนาทิพย� เกษเพ็ชร
63143000859 นางสาวรุจิรัตน� หมุกแก9ว
63143000860 นางสาวมนธวัล วิเชียร
63143000861 นางพิพิธพร เต9าน้ํา
63143000862 นางสาวอธิภรณ� เทพสิทธ์ิ
63143000863 นางสาวสาธิตา ลักษณะกะชา
63143000864 นางสาวจุรีภรณ� ทองในเมือง
63143000865 นางสาวพรธิภา ทองขาว
63143000866 นางสาวปาณิสรา ชูราษฎร�
63143000867 นายธนพล คงมาก
63143000868 นางสาวจิตติมา ชูช.วย
63143000869 นางสาวภัทฌณิดา พันธุ�ทอง
63143000870 นางสาวพลอยไพลิน เรืองนรินทร�
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63143000871 นางสาวนิภาพร ทับแก9ว
63143000872 นางสาวนVัVVนท�นลิน สัมฤทธ์ิ
63143000873 นายณัฐวัตร ยกย.อง
63143000874 ว.าที่ ร.ต.หญิงชูติมณฑน� ทองเกลี้ยง
63143000875 นางสาวนุชจรี ยุตกิจ
63143000876 นางสาววีระยา อินนุรักษ�
63143000877 นางสาวนิภัทรา เติมศิริรัตน�
63143000878 นายอัสรอณี ธรรมรักษา
63143000879 นางสาวสุกฤตยา ศรีอัมพร
63143000880 นางสาวกาญจนาพร ศรีจันทร�
63143000881 นายณัฐวุฒิ รักษ�ชู
63143000882 นางสาวนิตยา หลงกลาง
63143000883 นางสาวซอลีฮะห� เจ>ะสนิ
63143000884 นางสาวกูไรฉ>ะ เอียดหวัง
63143000885 นางสาววราภรณ� ใจแน.
63143000886 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�มีศรี
63143000887 นางสาววิชญา จันทรวิเชียร
63143000888 นางสาวเสาวลักษณ� แสงมณี
63143000889 นายธวัชชัย เฉลิมเกียรติ
63143000890 นางสาวกรกนก ฟุSงเฟ8Lอง
63143000891 นางมณทิชา บุปผาคร
63143000892 นางสาวภัทราวดี แท.งทอง
63143000893 นางสาวอรทัย จันทร�โปร.ง
63143000894 นางสาวสุรัตนา กาญจนพานิช
63143000895 นางสาวเสาวลักษณ� ก.อแก9ว
63143000896 นางสาวพิมพ�ชนก สกุลพันธ�
63143000897 นางสาวฉวีวรรณ ไพรสิงห�
63143000898 นางสาวอุมาลินทร� ชายทิพย�
63143000899 นายจักรภพ ปานมี
63143000900 นายธนวัฒน� ช.วยรักษ�
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63143000901 นางสาวอณิตา ไชยณรงค�
63143000902 นายจิรภัทร สุทธารัตน�
63143000903 นางสาวจันทร�เพชร วงศ�สวัสด์ิ
63143000904 นางสาวชิดชนก ชนะพล
63143000905 นางสาววาณี สงพรหมทิพย�
63143000906 นางสาวฟารีดา เมฆฉาย
63143000907 นายตรัยรัตน� กล.อมหาดยาย
63143000908 นางสาววรวลัญช� ทองทวี
63143000909 นางสาวบุญจิรา เรืองพรหม
63143000910 นางสาวมณีวรรณ เพชรรัตน�
63143000911 นายชนกนันท� ฤทธ์ิภักดี
63143000912 นางสาววรรณชนก รานวล
63143000913 นายจรินทร�ศักด์ิ จักรมุณี
63143000914 นางสาวกัญญาภัทร ทองดอนโพธ�
63143000915 นายปฏิวัติ วงศ�พิทักษ�
63143000916 นางสาวกนกวรรณ ประดิษฐการ
63143000917 นางสาวจีรนันท� วิพุธภูมิ
63143000918 นางสาวกลิ่นสุคนธ� วุทธิกูล
63143000919 นางสาววลัยลักษณ� หวังจันทร�
63143000920 นางสาววรัญญา มังคะลู
63143000921 นายสิทธิชัย แก9วเรือง
63143000922 นายมาโนช แก9วมณี
63143000923 นางสาวธัญญาภรณ� โกละกะ
63143000924 นางสาวธัญญารัตน� พุดขุนทด
63143000925 นางสาวศิริวรรณ จันทร
63143000926 นายภูผา พงษ�เพชร
63143000927 นางสาวเจนจิรา ฉลองวงศ�
63143000928 นายธิติ กลิ่นพงศ�
63143000929 นางสาววารี คงนุกูล
63143000930 นางสาวบุญญารัศม์ิ เพ็ชรสีทอง
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63143000931 นางสาวศศิธร ไวท ยะ บูรณ� 
63143000932 นางสาวธันว�ชนก สาศรีสุข
63143000933 นางสาวสุดารัตน� วงศ�กรวรศิลปY
63143000934 นายสฤษฎ์ิพงษ� นวลสะอาด
63143000935 นางสาวนาริณี สุบาโกย
63143000936 นางสาวพรรณิดา มะแซ
63143000937 นางสาวอารียา ทันนาเขตต�
63143000938 นางสาวกนกพร วิทา
63143000939 นางสาวสิริรัตน� จักรหนู
63143000940 นางสาวอัจจิมา เกิดเมืองเล็ก
63143000941 นางสาวอภัสรา ณรงค�กิจ
63143000942 นายเอกวิทย� ช.อระชู
63143000943 นางสาวมารีญา มาศโอสถ
63143000944 นายอธิวัฒน� วิชัยดิษฐ�
63143000945 นางสาวสุภาวดี ภักด์ิดีมาก
63143000946 นายกิตติศักด์ิ รักษาพล
63143000947 นางสาวรติ ศักด์ิดวง
63143000948 นางสาวนริศยา หวลธรรม
63143000949 นายธนชัย นาควิเชียร
63143000950 นางสาวอินธิรา ไชยสาลี
63143000951 นางสาวศศิธร ยอดแก9ว
63143000952 นางสาวรัตนาพร พงษ�สุวรรณ
63143000953 นางสาววิฉัตรตรา มิตรวงศ�
63143000954 นางสาวอนิสา ขุนเปIย
63143000955 นายภูรินนท� ทรามสงวน
63143000956 นางสาวสกาวรัตน� ปานเกลี้ยง
63143000957 นางสาวจารินีย� อยู.ดวง
63143000958 นางสาวโศรยา เสืออินโท
63143000959 นางสาวอรจิรา โชติกุลานนท�
63143000960 นางสาวบุญสิตา บัวดํา
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63143000961 นางสาวสกุณา อีเเต
63143000962 นางสาววรารัตน� ศรีธนสาร
63143000963 นางสาวกมลวรรณ ลิขิตกาญจน�
63143000964 นายอคนิช ศรีสว.าง
63143000965 นางสาวสุวนันท� เดชกุญชร
63143000966 นางสาววรัชยา รินทะจะกะ
63143000967 นางสาวละอองดาว บัวทอง
63143000968 นางสาวสุธัญญา เรืองศรี
63143000969 นายศรชัย พิเศษสินธ�
63143000970 นางสาวจิราวรรณ� อินทร�คง
63143000971 นายอภิชัย เกิดรักษ�
63143000972 ส.ต.หญิงพรรณระวี ทรงศรีเจริญ
63143000973 นางสาวสุภาพร หง9าบุตร
63143000974 นายศิวณัฐ พุทธิศาวงศ�
63143000975 นางสาวนิรัตฎา พิบูลย�
63143000976 นายธีระศักด์ิ รัตจักร�
63143000977 นางสาวกัญญารัตน� พลสวัสด์ิ
63143000978 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรหวน
63143000979 นางสาวอินทุอร โทวิรัตน�
63143000980 ว.าที่ ร.ต.บอย บุตรพรม
63143000981 นางสาววรรณดี หว.านพืช
63143000982 นายปุณณวิชญ� อุ.นนุช
63143000983 นางสาวศรีสุดา สองสี
63143000984 นางสาวเจนจิรา กองสุข
63143000985 นายธนสรรค� นภบุตร�
63143000986 นางสาวธารารัตน� เภาวิเศษ
63143000987 นางสาวสุกัญญา เกิดพันธ�
63143000988 นางสาวพิชญาภัค สุขกิจ
63143000989 นางสาวพินิดา พงศ�พิริยะเกียรติ
63143000990 นายพนธกร ถาวร
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63143000991 นางสาวป;ทมาพร ศรีใหม.
63143000992 นางสาวรุ.งนภา ต้ังใหม.
63143000993 นางสาวอภิญญา ไทรบุญจันทร�
63143000994 นางสาวOจันทมาศ จาบจง
63143000995 นายรัตภูมิ คงด9วง
63143000996 นางสาวจิราวรรณ ศรีคง
63143000997 นางสาวมัลลิกา ช.วยมณี
63143000998 นางสาวศลักษณ�พร ต้ิวพานิช
63143000999 นายปุญญพัฒน� พิสุทธ์ิโภคิน
63143001000 นายอรัญ หะยีฟาฏิล
63143001001 นางสาวกัลยา ถึงเสียบญวน
63143001002 นางสาวอรวรรณ พรมเงิน
63143001003 นางสาวอติญา เสียงวิจิตร
63143001004 นายภูริวัชร� บุญฤทธ์ิ
63143001005 ว.าที่ร.ต.หญิงเบ็ญจวรรณ� ศักด์ิภิรมย�
63143001006 นางสาวอัจฉราพรรณ นวลนุ.น
63143001007 นายกฤษดา สง.าหวัง
63143001008 นางสาววาสนา ส9มหวาน
63143001009 นายชิษณุพงศ� นุ.นเอียด
63143001010 นางสาวธัญรดา ใจจ9อง
63143001011 นางสาวฐิตินันท� แซ.ก>ก
63143001012 นางสาวกนกพร ราชเดิม
63143001013 นางสาววิลาวัลย� ขอค9า
63143001014 นางสาวอลิสา พ.วงขํา
63143001015 นางสาววิวรรธณี ศรีเอี่ยมศิลปY
63143001016 นางสาวณัฐริกา แขวงหลี
63143001017 นายอภิวัฒน� แปSนดวง
63143001018 นางสาวมณฑารัตน� นวลละมุล
63143001019 นางสาวชนากานต� เพียรพล
63143001020 นางสาวนุจรี รอดนาโพธ์ิ
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63143001021 นายปNยะพงษ� ทองเจิม
63143001022 นายศักด์ิชัย โชติกมาศ
63143001023 นายอํานวย สวัสดิพันธ�
63143001024 นางสาวยาวีณา เหมสลาหมาด
63143001025 นายอภิรมย� ชูช.วย
63143001026 นางสาวปNยวดี บุญทีฆ�
63143001027 นางสาวพัชรินทร� จันย.อง
63143001028 นายภาคิน ทองประสงค�
63143001029 นางสาวทิพวรรณ ชํานาญ
63143001030 นายสุรศักด์ิ แซ.ตัน
63143001031 นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน�
63143001032 นายธรรมรินทร� จันบุรี
63143001033 นางสาวป;ทมา เมืองสาคร
63143001034 นางสาวสุภาวดี พัฒนา
63143001035 นางสาวกมลทิพย� ปะนะรัตน�
63143001036 นายศีลวัตร ป;ทมวรวงศ�
63143001037 นายคเณศ คุ9มพยันต�
63143001038 นางสาววีริศรา คีรีมา
63143001039 นางสาวอัจฉราภรณ� พรหมณี
63143001040 นางสาวนวพรรษ วีรพันธุ�สกุล
63143001041 ว.าที่ร9อยตรีหญิงดารารัตน� ชัยมนตรี
63143001042 นายภูริพัฒนพงษ� จันทร�ลําภู
63143001043 นางนิติยา เรือนแก9ว
63143001044 นางสาวเกษรา นาคแก9ว
63143001045 นายนัชรินทร� นันทบุตร
63143001046 นายวทัญWุต เพ็งนุ.น
63143001047 นางสาวเกวลิน บินโตะใบ9
63143001048 นางสาวกมลฉัตร หยวกทอง
63143001049 นายวิทวัฒน� ป;ทมาวิไล
63143001050 นางสาววาสนา กาญชนะชัย
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63143001051 นางสาวธัญญารัตน� สุทธ์ิทอง
63143001052 นางสาวศิริญา เพชรรัตน�
63143001053 นางสาวสุวนันท� สังข�กรด
63143001054 นางสาวทิพยรัตน� แซ.เอี๊ยบ
63143001055 นางสาวธัญชนก จงจิตร
63143001056 นางสาวศศิธร ศรีน9อย
63143001057 นางสาวขนิษฐา พรตะโก
63143001058 นางสาวสุกัญญา สมอทอง
63143001059 นางสาวมณีรัตน� ลิ่มเล็ก
63143001060 นางสาวทิพย�วรรณ พรหมสุวรรณ
63143001061 นางสาวกวินนาฎ สังข�ทอง
63143001062 นางสาวปNยะนุช ชูดวง
63143001063 นางสาวจารียา เสมาพัฒน�
63143001064 นายศรายุทธ กุมพันธ�
63143001065 นางสาวอาภัสรา ขันคลาย
63143001066 นางสาวณัฐวรรณ ปล9องใหม.
63143001067 นางสาวสุธิดา สีแก9ว
63143001068 นายธานินทร� ขุนทอง
63143001069 นางสาวน้ําฝน เมืองเสน
63143001070 นางสาวนาถยา สันติเพ็ชร
63143001071 นายณรงค�ฤทธ์ิ สมพงศ�
63143001072 นางสาวสุดารัตน� อินทร�กอง
63143001073 นางสาวจุฑามาศ เขียวอร.าม
63143001074 นางสาวทราภรณ� ทองคง
63143001075 นางสาววิมลลักษณ� สาดอาหลี
63143001076 นางสาวอรอนงค� ด9วงชุม
63143001077 นางสาวรัตนพร ทิ่งนุ9ย
63143001078 นางสาวขวัญฤดี พ.วงเพชร
63143001079 นางสาวสุภาวดี ยมโชติ
63143001080 นางสาวสุภรศรี ศรีทิพย�
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63143001081 นางสาวฟNตรี กูนิง
63143001082 นางสาวมะลิวรรณ สนธิคุณ
63143001083 นายพงศกร ลีลานันท�
63143001084 นางสาวพัชรา เนียม มีศรี
63143001085 นางสาวจุฑาทิพย� ศิริสมบัติ
63143001086 นายปกรณ� ศรีพราย
63143001087 นายเฉลิมฤทธ์ิ ทองถึง
63143001088 นางสาวปวีณา คงเหล.
63143001089 นางสาววรินทร อนุจรณ�
63143001090 นางสาวนิภาวรรณ แก9วภู.
63143001091 นางสาวภาวิดา หนูคง
63143001092 นางสาวอนิสา ท.องเที่ยว
63143001093 นางสาวบุษกร พูลวิจารณ�
63143001094 นางสาวจุฑาวรรณ ก>งหว่ัน
63143001095 นายธนพล บุญนุ.ม
63143001096 นางสาวขนิษฐา คงวุ.น
63143001097 นางสาวอรทัย คงภักดี
63143001098 นางสาวชินานาถ มโนวราวุฒิ
63143001099 นายธนา หนูรัตน�แก9ว
63143001100 นางสาวณาตยา ชุมช.วย
63143001101 นางสาวธิดารัตน� ผูกพานิช
63143001102 นางสาวชาลิสา พานชาตรี
63143001103 นางสาวลลิตา นุ9ยลําพูน
63143001104 นางสาวเจนจิรา สามัญเมือง
63143001105 นางสาวเบญจมาศ แซ.ด.าน
63143001106 นางสาวนิตสรา นุ.นสุวรรณ
63143001107 นางสาวนุสรา สุขอ.อน
63143001108 นางสาวเพ็ญโสภา จิตมะกล่ํา
63143001109 นายธีระพัฒน� รสชื่น
63143001110 นางสาวอนุสรา สุกใส
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63143001111 นางสาวเกศสิริ ศักด์ิหอม
63143001112 นางสาวสุพินญา สันทะวา
63143001113 นางสาวสิรินยา แท.นจันทร�
63143001114 นางสาวนริศรา พรรณราย
63143001115 นางสาวโยธกา ศรีขวัญ
63143001116 นางสาวปNLนปNนัทธ� ข9องจิตร�
63143001117 นางสาวทรรศนีย� ทองมาก
63143001118 นางสาวกนิษฐา พงศ�ษาปาน
63143001119 นางสาวกรรณิการ� สุขปุณพันธ�
63143001120 นางสาวเยาวลักษณ� มุ.งเมือง
63143001121 นายมงคล เชยกลิ่น
63143001122 นางสาวภัทรีพร เดโชศาสตร�
63143001123 นางสาวสุกัลยา ศรีทองคํา
63143001124 นายธัชภูมิ จําเนียร
63143001125 นางสาวอัญชนา โหล.เหลี่ยน
63143001126 นางสาวณัฐวรรณ น้ําใส
63143001127 นางสาวสุชาดา ธีระกุล
63143001128 นางสาวสุภาพร ชัยยศ
63143001129 นายจิรวัฒน� รักบํารุง
63143001130 นางสาวปNยะรัตน� เพชรพรม
63143001131 นางสาวเกศสุดา ศรีทองฉิม
63143001132 นางสาวยุภาวดี พรรคยู
63143001133 นายพชรพันธ� รัตนพันธ�
63143001134 นางมัตติกา พละบุญ
63143001135 นางสาวอารีรัตน� ช.วยชูหนู
63143001136 นางสาวสุกิจภัทร พรหมสุทธ์ิ
63143001137 นาย9แสนภูมิ กล9าอยู.
63143001138 นางสาวอทิตยา ขุนสิทธ์ิ
63143001139 นางศศิธร ยืนยง
63143001140 นางสาวกรณิศ เรืองหิรัญ
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63143001141 นางสาวดวงพร จันทร�มณี
63143001142 นางสาวอารีรัตน� ไกรศรี
63143001143 นางสาวฉัตฑริดา ด9วงคง
63143001144 นางสาวดวงกมล ทิพย�ประสงค�
63143001145 นางสาวอุษา แจ9งอาญา
63143001146 นางสาวสโรชา โกยดุลย�
63143001147 นางวณี จิตรตรอง
63143001148 ว.าที่ ร.ต.ทัศนัย แดงนภาพรกุล
63143001149 นางสาวดวงกมล รุ.งแก9ว
63143001150 นางสาวสุภาภรณ� ยูวิหก
63143001151 นางสาวอรวรรณ ทิพย�รักษา
63143001152 นางสาวสุภาพร จันทร�พฤกษ�
63143001153 นายกิตติชัย เกิดพันธ�
63143001154 นางสาวศิริลักษณ� ไทยแท9
63143001155 นางสาวอทิตา รอดจันทร�
63143001156 นางสาววิลาสินี วิเชียรครุฑ
63143001157 นางสาวเบญจรัตน� แก9วกําแพง
63143001158 นางสาวปNยะวรรณ รัตนแก9ว
63143001159 นายจารุวัฒน� เพชรแก9ว
63143001160 ว.าที่ ร.ต.เอกรินทร� ฉิมพลี
63143001161 นางสาวนิศารัตน� บัวสมุย
63143001162 นางสาวณัฎฐา ชุมวิสูตร
63143001163 นางมิรันตี ฤทธ์ิรังสรรค�
63143001164 นางสาวพัฒน�นรี แก9วทอง
63143001165 นางสาวรุสนานี สือมุ
63143001166 นางสาวพัณณิตา เทพกูล
63143001167 นางสาวกฤติมา เพ็ชรกลม
63143001168 นายณัฏฐ ดีขุนทด
63143001169 นางสาวออรวรรณ� นิลประดิษฐ�
63143001170 นายเฉลิมพล ล.องต๋ี
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63143001171 นางสาววลี หมายดี
63143001172 นางสาวกัลยา ปะดุกา
63143001173 นางสาวสโรชา สุพันธ�
63143001174 นางสาวอมิตรา เจ>ะอุเซ็ง
63143001175 นางสาวภาศุกานต� ไชยแขวง
63143001176 นางสาวชนากานต� รัตนะพงศ�
63143001177 นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงเพชร
63143001178 นายสรศักด์ิ ชูภิรมย�
63143001179 นางสาวมานิดา สุทธารักษ�
63143001180 นางสาวพัชรียา จินาวงศ�
63143001181 นายศรัณญ� ศรีแสง
63143001182 นายทิวา รอดหยู.
63143001183 นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุตร
63143001184 นางสาวจุฑารัตน� ย่ืนยงค�
63143001185 นายนรินทร� โภคผล
63143001186 นายเอกรัตน� ทองมีศรี
63143001187 นางสาวอัญชลี ชูสุริแสง
63143001188 นางสาวขวัญฤดี ดํามุณี
63143001189 นางสาวกัญญาณี แขกเต9
63143001190 นางสาวจันจิรา จันทร�ชุม
63143001191 นางสาวปาลิตา แซ.ตัน
63143001192 นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
63143001193 นางสาวศิริวรรณ เชี่ยวชาญ
63143001194 นายวศิน บุญสิน
63143001195 นางสาวชุติมา ชัยชนะ
63143001196 นางสาวอุมาพร วัชรกาฬ
63143001197 นางสาวปNยวรรณ จันทร�ช.วย
63143001198 นางสาวปรียานุช เก้ือสม
63143001199 นางสาวนารีรัตน� แซ.ป;ง
63143001200 นางสาวชนิสรา รักดี
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63143001201 นางสาววรรณภา แก9วประภาค
63143001202 นางสาวอรุณรุ.ง อังคณานนท�
63143001203 นายสิริศักด์ิ ทับไทร
63143001204 นางสาวนาฏลดา เพ็ชรหึง
63143001205 นางสาวเพชรวลัย สมเพชร
63143001206 นายศราวุธ หนูอ.อน
63143001207 นายเอกรินทร� ปราบณรงค�
63143001208 นางสาวสุดารัตน� เขตตะเคียน
63143001209 นางสาววิรินยา หอสุวรรณ
63143001210 นางสาวบุษปรัศว� ราชประดิษฐ
63143001211 นางสาวธัญชนก ปานแก9ว
63143001212 นายวชิรวิทย� จรัสกิตติตระกูล
63143001213 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร
63143001214 นางสาวณัฏฐา มีพัฒน�
63143001215 นายกฤษฎา แซ.เจียง
63143001216 นางสาวศิริวราพร วรรณจันทร�
63143001217 นายมัรวาน เปาะเซ็ง
63143001218 นางสาวน้ําผึ้ง อินทรีย�
63143001219 นางสาววิลาวรรณ จันทร�พุ.ม
63143001220 นายณัชพล โตสอาด
63143001221 นางสาวนิธิพร คงแก9ว
63143001222 นายนราธร จันทร�แปSน
63143001223 นางสาววรรณพร วรรณมณี
63143001224 นางสาวสิริกาญจน� สุวรรณรัตน�
63143001225 นางสาวซัลบียะห� หะยีอาแว
63143001226 นางสาวสุวดี ศรีวิชัย
63143001227 นางสาวเบญจพร พรัดชู
63143001228 นางอนัญญา สมประสงค�
63143001229 นางสาวธนาภรณ� อินทร�ดํา
63143001230 นางสาวศุภรดา รวบรวม
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63143001231 นางสาวจารุวรรณ จันทรรัตน�
63143001232 นางสาวนูรีซา วาแล>ะ
63143001233 นางสาวอัจจิมา บุญจันทร�
63143001234 นางสาวใบเฟNนร� เกิดชู
63143001235 นายวริศ กระจายเกียรติ
63143001236 นางสาวนันท�นลิน นงค�นวล
63143001237 นางสาวอานิษา หลงขาว
63143001238 นางสาวนารีนาถ เพชรเกตุ
63143001239 นางสาวจันทราทิพย� ศรีทอง
63143001240 นายเจนณรงค� หนูคงนุ9ย
63143001241 นางสาวธนิษฐา เจริญเกียรติกุล
63143001242 นายดีวรรณ ปูหยัง
63143001243 นายทศพร สมรักษ�
63143001244 นายเลิศพิสิฐ แหลมจันทึก
63143001245 นางสาวชามิกา อินทร�แก9ว
63143001246 นางสาวอลิษา พิภักษ�
63143001247 นายสุรศักด์ิ คงปาน
63143001248 นายวรเมธ งามขํา
63143001249 นางสาวอาทิมา อิสระ
63143001250 นายจิรวัฒน� เพ็งจรูญ
63143001251 นายอุดร รักขะนาม
63143001252 นางสาวญาลิณี วัฒนกิจพิศาล
63143001253 นางสาวมัลลิกา ด9วงสุข
63143001254 นายกิตติศักด์ิ บุญทอง
63143001255 นางสาวนิชาภัทร เรียบร9อย
63143001256 นางสาวยุภาวดี สังขเศวต
63143001257 นายณัฐวุฒิ กOงอุบล
63143001258 นางสาวสุธิดา คงคาสวัสด์ิ
63143001259 นางสาวนฤมล บุญเสริม
63143001260 นายจาตุรนต� วรมาศกุล
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63143001261 นางสาวพรพิมล พุ.มกอ
63143001262 นางสาวจุฑาภรณ� ใจรังษี
63143001263 นางสาวพัชราภรณ� พรหมมี
63143001264 นางสาวจรัญญา ขาวป;Xน
63143001265 นางสาวรณพร เพชรสุก
63143001266 นางสาวสารภี สงสม
63143001267 นายอัครชัย นิจไสว
63143001268 นายภาณุมาศ รัตนเดชากร
63143001269 นางสาวอลิสา มีพริ้ง
63143001270 นายอภิสิทธ์ิ มีภพ
63143001271 นางสาวนิลาวรรณ บุญทอง
63143001272 นางสาวสโรชินี ศรีขวัญ
63143001273 นางสาวนุตประวีณ� ศรีจันทร�ทอง
63143001274 นางสาวสุจิตรา มาตย�บุตร
63143001275 นายอนันต� บุญช.วย
63143001276 นางสาวพชราภรณ� ศรีอักษร
63143001277 นางสาวสุนันทา รัตนไพจิตร
63143001278 นายศิริพงษ� กําบัง
63143001279 นางสาวศิริพร ทองอุ.น
63143001280 นางสาวอังคณา นวลแก9ว
63143001281 นางสาวจุฬาวรรณ เกิดด9วง
63143001282 นางสาววิลาวรรณ วงค�สัวรรณ
63143001283 นางสาวเนติชา คลองมดคัน
63143001284 นายพัทธดนย� คงศักด์ิ
63143001285 นางสาวอุไรรัตน� คุระเอียด
63143001286 นางสาวอรวรรณ จิตถาวร
63143001287 นายณัฐภัทร อินทวิสัย
63143001288 นางสาวญาดา ศรียาภัย
63143001289 นางสาวจิตติพร แก9วดี
63143001290 นางสาวสุภารัตน� พรหมมาศ
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63143001291 นางสาวทิพย�วรรณ ห.อแก9ว
63143001292 นางสาวณัฏฐณิชา ทองคํา
63143001293 นายณัฐวุฒิ เพชรล9อม
63143001294 นางสาวน้ําฝน แซ.ลิ้ม
63143001295 นายรวิกานต� รอดการทุกข�
63143001296 นายสรวิศ ชูศักด์ิ
63143001297 นายอภิสิทธ์ิ รักษาเพ็ชร
63143001298 นายปNยะนัท วิลาศ
63143001299 นายภิสรรค� แย9มโสพิศ
63143001300 นางสาวโขติกา เดชเดโช
63143001301 นายศรัณยู เเสงสุวรรณ
63143001302 นางสาวปNยมาศ ขุนวิช.วย
63143001303 นางสาวจุฑารัตน� จะรอนรัมย�
63143001304 นางสุนันทา ยอดสุวรรณ�
63143001305 นางสาววันวิสา ปาคาถา
63143001306 นางสาวอนงค�นาถ ทองสงฆ�
63143001307 นางสาวอติกานต� ศรีเทพ
63143001308 นางสาวอรกมล หัตถวิก
63143001309 นายชินรัฐ รัตนธร
63143001310 นางสาวกิตติญา ทองสุข
63143001311 นางสาวนัฐวรรณ พิชกรรม
63143001312 นายพงษ�พัฒน� เหง9าสุวรรณ
63143001313 นางสาวภคิน สารอักษร
63143001314 นายมาลีกี เหาะแอ
63143001315 นางสาวไซหนาบ กาเส็มส>ะ
63143001316 นางสาวสุชาดา ทับไทร
63143001317 นางสาวกาญจน�สุชะญา จันทร�อินแก9ว
63143001318 นางสาวศิริพร แพรกนันเธอ
63143001319 นางสาวอาภาพรรณ โกไสยสุวรรณ
63143001320 นางสาวสิรินทร�รภัส อินธนสุวรรณ
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63143001321 นางสาวนุรไอซ จําพันธุ�
63143001322 นางสาวพนิตนาฏ อ9นทอง
63143001323 นางสาวปาณิศา สัจจะอาวุธ
63143001324 นายพลวัฒน� เนาวกุล
63143001325 นางสาวอมรรัตน� สรรฐมิตร
63143001326 นางสาวกุลวรา พรหมบังเกิด
63143001327 นางสาวจตุพร ประพันธ� บัณฑิต 
63143001328 นางสาววณัฐา ร.มเย็น
63143001329 นายมณฑล นาคะวิโรจน�
63143001330 นางสาวฉัตฑริกา จันทร�นุ.น
63143001331 นายมูฮัมหมัดอาลีฟ ลือแมะ
63143001332 นางสาวอาภาศิริ นาคเเก9ว
63143001333 นางสาวเนตรชนก แก9วขอมดี
63143001334 นางสาวอัสมา หัวแหลม
63143001335 นายนิติศาสตร� สรรพา
63143001336 นายวันอาลาวีย� ยะโก>ะ
63143001337 นายสําเริง พลเมือง
63143001338 นายพรชัย ไฝขาว
63143001339 นายฮัมซัน เจ>ะอาลี
63143001340 นางสาวนิตยา จันทเวช
63143001341 นางสาวบุญเอื้อ ผกามาศ
63143001342 นางสาวอภิญญา รักษายศ
63143001343 นางสาวกนกวรรณ บุญมาก
63143001344 นายพงศ�ชนก หลงละเลิง
63143001345 นายภคพล หรดี
63143001346 นางสาวเยาวภา ณะแก9ว
63143001347 นางสาวรัชฎาพร ชอบทํากิจ
63143001348 นางสาวนูรีซา ติโบซู
63143001349 นางสาวจุฑาพร ชูดํา
63143001350 นายนพเดช รักษ�ศรีทอง
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63143001351 นางสาวพิมพ�ดารินทร� หิรัญเรือง
63143001352 นางสาวธิดารัตน� นาคบุญช.วย
63143001353 นางสาวรัตนา นามแก9ว
63143001354 นางสาวชลธิชา สมศักด์ิ
63143001355 นายธีรศักด์ิ เจนรบ
63143001356 นางสาวพัชราภรณ� แซ.กOง
63143001357 นายอนิรุจน� เย็นกาย
63143001358 นางสาวกรองกาญจน� จันทร�มล
63143001359 นางสาวมัญWูเราะห� เลาะแมง
63143001360 นางสาวนงนภัส หล.าหนูเหม.า
63143001361 นางสาวปวีณา เพชโรภาส
63143001362 นางสาวปาลิษา จันทร�เทพ
63143001363 นางสาวเบญจมาศ หวานชื่น
63143001364 นางสาวอมรรัตน� วรรณศรี
63143001365 นายนาธาน ห9องสีปาน
63143001366 นายสถาพร ประพันธ�
63143001367 นายวสันต� ศรีโชติ
63143001368 นางสาวซานิยาฮ� สําแดงสาร
63143001369 นางสาวสาวิตรี มีหม่ืนพล
63143001370 นางอภันตรี ลลิตพงศ�
63143001371 นางสาวพัชรี รอดศรีเพ็ง
63143001372 นางสาวสุวนันท� ศิริ
63143001373 นางสาวสุพรรณี โต>ะหมาน
63143001374 นายศตวรรษ ดิษฐ�คล9าย
63143001375 นางสาวณฐมน ช.วยชูกูล
63143001376 ว.าที่ ร.ต.หญิงเอมอร คงสอาด
63143001377 นางสาวเยาวลักษณ� เสนาสวัสด์ิ
63143001378 นายณัฏฐ� เนียมเจริญ
63143001379 นางสาวจิราภัทร แก9วเนิน
63143001380 นายธีรวุธ ผิวจิตร
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63143001381 นางสาวจงดี ระฆังทอง
63143001382 นางสาวสุชาวดี เอี่ยมสุวรรณ
63143001383 นางสาวอุทัยทิพย� ทองเดข
63143001384 นางสาวลลิดา ละใบสอาด
63143001385 นางสาวฐิติมา ทองรักษ�
63143001386 นางสาวชลธิชา คงสงด9วง
63143001387 นางสาวศรัญญา วรรณวงศ�
63143001388 นางสาวเพ็ญพิชญา มานพพงษ�
63143001389 นายเรืองเดช มิสุด
63143001390 นายอนุวัฒน� นิยมพันธ�
63143001391 นางสาวคณิดา อนุรักษ� 
63143001392 นายธีระพล จันทร�ผ.อง
63143001393 นางสาวณัฐมล เพ็ชรรัตน�
63143001394 นายอนันต� รัตนวิโมกข�
63143001395 นางสาวชนิกานต� สองเมือง
63143001396 นายวศิน ไล.กสิกรรม
63143001397 นางสาวสุรัตนา โสภารัตน�
63143001398 นางสาวชนากานต� แก9วชะฎา
63143001399 นางสาวกมลวรรณ เกิดเมฆ
63143001400 นายอัครวัฒน� แก9วสุวรรณ
63143001401 ว.าที่ร9อยตรีณรงค�ศักด์ิ เล็กบางพง
63143001402 นางสาวณัฐกฤตา กาญจนสงค�
63143001403 นางสาวกรรณิการ� เกิดกาญจน�
63143001404 นางสาวจุฑามาศ เพชรขจี
63143001405 นางสาวณัฐสิมา วิรันจตี
63143001406 ว.าที่ ร.ต.ผดุงเกียรติ แซ.อOอง
63143001407 นางสาวสมฤทัย แดนสา
63143001408 นายธนาเดช ริยาพันธ�
63143001409 นายกรกช พงศ�พันธ�
63143001410 นางสาวภัทรกันย� เอียดชูทอง
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63143001411 นางสาวสุดารัตน� เสลา
63143001412 นายก่ิงศักด์ิ บุญเสมอ
63143001413 นางอาภาพร มาลารัตน�
63143001414 นางสาวอถิญญา แปSนดวง
63143001415 นางสาวดาราพร รัตนสุวรรณ
63143001416 นายชาร�คริต มากชิต
63143001417 นางสาวสาวรีย� ถาวรสวัสด์ิ
63143001418 นางสาวบุณยวีร� สมสวัสด์ิ
63143001419 นางสาวพัชรา เล็กขํา
63143001420 นางสาวจันทิมา วงศ�ษาลาภ
63143001421 นางสุกานดา พูลชัย
63143001422 นางสาวฐิตาพร นิจจันพันศรี
63143001423 นางสาวสายใจ บุญมณี
63143001424 นางสาวสุดารัตน� หัตการ
63143001425 นางสาวนิสา แก9วทอง
63143001426 นายกานัส สิทธิศักด์ิ
63143001427 นางสาวจิราภรณ� อรรถอุดม
63143001428 นางสาวจรรยา ทรายทอง
63143001429 นางสาวหทัยภัทร เขียวจีน
63143001430 นางสาววารุณี ท9าววิบูลย�
63143001431 นายวุฒิศักด์ิ แก9วใสทับ
63143001432 นางสาวมาริสา ฉวาง
63143001433 นางสาวชัญญา ระวิวรรณ
63143001434 นางสาวปอยลดา สิทธิศักด์ิ
63143001435 นายอําพล มูสอกะ
63143001436 นางสาวอังศณา เทพมณฑา
63143001437 นางสาวสุดารัตน� ปานประเสริฐ
63143001438 นางสาวจุฑามาศ ดําสมุทร
63143001439 นางสาวเปILยมบุญญา สุวรรณบุตร
63143001440 นางสาวกัลยรัตน� แก9วแกม
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63143001441 นายสราวุธ ทองสกุล
63143001442 นางสาวนารีรัตน� แจ.มจรัส
63143001443 นางสาววลัยทิพย� แก.นจันทร�
63143001444 นางสาวกมลพรรณ รัตนิพล
63143001445 นางสาวปาณิสรา ลิเหล็ก
63143001446 นายชิษณุศรณ� คุณะเกษมตุลศรี
63143001447 นางสาวณพิชญา หนูคง
63143001448 นายณัฐพล ชุมนุม
63143001449 นางสาวกาญจนา ชมภูแดง
63143001450 นางสาวทักษพร ชูเมฆา
63143001451 นางสาวเนตนภา ศักด์ิสง
63143001452 นางสาวจันจิรา วังจํานงค�
63143001453 นางสาวสุภัค ดําแท9
63143001454 นายณัฐกร อินทาป;จจ�
63143001455 นายวัชเรนทร� ขวัญใจ
63143001456 นางสาวสุภาภรณ� เกิดแดง
63143001457 นางสาวอรอุมา นุกูล
63143001458 นายจักรกฤษณ� หยู.เห9ง
63143001459 นางสาวชุติญา เชยชื่น
63143001460 นางสาวณัฐสินี โปณะทอง
63143001461 นายปริยะ ชูจตุโร
63143001462 นางสาวอัจฉรา พัฒสงค�
63143001463 นางสาวทิพย�สุดา ภูมิ
63143001464 นางสาวศิรประภา ขําคม
63143001465 นางสาวกัลยารัตน� ละม9าย
63143001466 นางสาวมัฑณา หม9อน้ําร9อน
63143001467 นางชนิกานต� จินพล
63143001468 นางสาวสุธิกานต� ภู.สาย
63143001469 นางสาวอิสรา ช.วยศรี
63143001470 นางสาวนิภาดา หม่ันนิยม
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63143001471 นางนิรมล พ่ึงตําบล
63143001472 นายสุภลักษณ� จันโบ
63143001473 นายกัมปนาท สุขขุน
63143001474 นายอภิศักด์ิ ชีวะโอสถ
63143001475 นางสาวธนัชชา พละคช
63143001476 นายธกฤษฎ� ล.องลอย
63143001477 นางสาวสุนิสา บัวซัง
63143001478 นายนริศร เกิดแก9ว
63143001479 นายจิระพันธ� นาคฤทธ์ิ
63143001480 นางสาวภิญภรณ� บัวทอง
63143001481 นางสาวพรไพลิน สุขไธสง
63143001482 นางสาวอภิญญา สุภาอนันต�
63143001483 นายพีระ บิลสุริยะ
63143001484 นางสาวสุพัตรา เภรีภาศ
63143001485 นายทัตพล บุบผัน
63143001486 นางสาวภัทศรา ทองเทพ
63143001487 นางสาวสิริพร ศรีมหาดไทย
63143001488 นางสาวอัญชิสา ทองใบเล็ก
63143001489 นางสาวสุมลรัตน� คงสุข
63143001490 นางสาวป;ตมาวรรณ� พนาลี
63143001491 นางสาวชุติมา ศิลสมศักด์ิ
63143001492 นางสาวการัณฑรัตน� สงเผือก
63143001493 นายสุภาพ ศรีเอียด
63143001494 นายตุลาการ สุขยูง
63143001495 นายพัชรพล ไชยราช
63143001496 นายปองพล สืบพงษ�
63143001497 นางสาววรรณี เด็นมาลัย
63143001498 นางสาวพัทรวรรณ มากลับ
63143001499 ว.าที่ร9อยตรีหญิงสุชาวดี สบู.ม.วง
63143001500 นางสาวฐิยาพร สหนิบุตร
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63143001501 นางจุฑามาศ แปSนดวง
63143001502 นางสาวอรศิริ ศรีศรัทธา
63143001503 นางสาวสุรีรัตน� ทําศรี
63143001504 นางสาวธัญวรัตน� ฤทธิรงค�
63143001505 นางสาวจาฏ\พัจน� ชนะกุล
63143001506 นายธนบัตร สุขสงวน
63143001507 นางสาวบุญธิญา ป;กษี
63143001508 นางสาวศรีกัณญา มานะจิตต�
63143001509 นางสาวอรณี ผะสารพันธ�
63143001510 นายพีรันธร พันธุ�ทอง
63143001511 นางอรุณี ฮวบเจริญ
63143001512 นายปริทัศน� อินทร�ทอง
63143001513 นายกมลภพ แย9มโอษฐ
63143001514 นางสาวเสาวลักษณ� แก9วกําเหนิด
63143001515 นางสาวโชติกา บุญเต็ม
63143001516 นางสาวกรกนก ไชยยางค�
63143001517 นายจาตุรนต� พูลช.วย
63143001518 นายวัฒนพงศ� แก9วเรือง
63143001519 นางสาวสุธิดา ทองโมถ.าย
63143001520 นางสาวณัฐณิชา รักประทุม
63143001521 นางสาวนภาพร เกตสุวรรณ
63143001522 นางสาวจันนิภา จันทร�พิบูลย�
63143001523 นายปฏิภาน ปาลคะเชนทร�
63143001524 นายอาแด มะสายู
63143001525 นางสาวนาตยา จันทร�เมือง
63143001526 นางสาวมลทิรา เดชสถิตย�
63143001527 นางสาวลัดดา จิตประไพย
63143001528 นางสาวนันทิกานต� อาจหนู
63143001529 นางสาววาสนา สุขสงวน
63143001530 นางสาววริษา ฤทธิราช

หน9า 51 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143001531 นางสาวสายฝน หวานทอง
63143001532 นางสาวโชติรส บุญทองช.วย
63143001533 นางสาวเกตุวดี รัญเพ็ชร
63143001534 นายนัฐวุฒิ จิตต�พินิจ
63143001535 นางสาวชไมพร ชูเมฆา
63143001536 นายสาริน จันทีนอก
63143001537 นางสาวเบญจมาศ ชูทรัพย�
63143001538 นางสาวสิราภรณ� คุปต�กาญจนากุล
63143001539 นางสาวมิณส�ญาวดี บุญกิจ
63143001540 นางสาวเยาวภา สุระกา
63143001541 นางสาวมาเรียม มะดีบิง
63143001542 นายอนุวัฒน� วะเจดีย�
63143001543 นางสาวสายทิพย� ก9งเส9ง
63143001544 นายอภิชัย เต.าจีน
63143001545 นางสาวสุภานาถ ลินลา
63143001546 นางสาวธัญวรัตน� งามลํายอง
63143001547 นางสาวศุภวรรณ สุพัฒน�
63143001548 นายจักรรินทร� สัวบุตร
63143001549 นางสาวป;ทมา อาดัม
63143001550 นายนิติธร ภิรมย�
63143001551 นางสาวกุสุมา แซ.โว9น
63143001552 นางสาวพรนิภา สุขแก9ว
63143001553 นางสาวจิตติมา ปลื้มกระจ.าง
63143001554 นายอาทิตย� จิตต�ทวี
63143001555 นางสาวสุธิดา แสนอุสาห�
63143001556 นายณรงค�ศักด์ิ ดําเกลี้ยง
63143001557 นางสาวจีรวรรณ แดงกุล
63143001558 นางสาวก่ิงกมล พัฒนวิทยกุล
63143001559 นางสาวชลธิชา ชลธี
63143001560 นางสาวนิตยา สิงห�แก9ว
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63143001561 นางสาวณัฐกาญจน� หนูน9อย
63143001562 นางสาวสุริณี ทุเรียน
63143001563 นายอนวรรษ ต9นสกุลมีโชคชัย
63143001564 นางสาวชลภัทร พาสกล
63143001565 นางสาวภณิตา รักบํารุง
63143001566 นางสาวจตุพร ผลิผล
63143001567 นางสาวอาภาภรณ� มีทอง
63143001568 นางสาวสุดารัตน� ชูทอง
63143001569 นางสาวสุภาภรณ� ศรัทธาวงศ�เลิศ
63143001570 นางสาวปรียากมล ธนบัตร
63143001571 นายภูวดล พุดประกอบ
63143001572 นางสาวปาณิศา เดชหุน
63143001573 นางสาวชญานี นวลสุข
63143001574 นางสาวจิระดา ถาวระ
63143001575 นางสาวอัญชลี เกาะกลาง
63143001576 นางสาวกวิสรา สังข�คร
63143001577 นายวัชรพงษ� แก9วรัตนะ
63143001578 นายศักดา จริตงาม
63143001579 นางสาวณปภัช ฉิมมณี
63143001580 นางสาวภัทราพร จุ9ยชุม
63143001581 นางสาวศิริพันธ� นิลกรัตน�
63143001582 นายจักรกฤษ โบบทอง
63143001583 นางสาวภัทรศยา บุญรุ.ง
63143001584 นางสาวเพ็ญพิชชา แก9วยาว
63143001585 นางสาวกชกร เก้ือกูล
63143001586 นางสาวอรอนงค� เมืองทอง
63143001587 นายซูเปIยน จาหลง
63143001588 นางสาวบัวยลภัทร สุขวงษ�โรจน�
63143001589 นางสาวอริสา สมัครแก9ว
63143001590 นางสาวชมพูนุช ไทยอํามาตย�

หน9า 53 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143001591 นางสาวรัตติยา มณีฉาย
63143001592 นางสาวสรีวัน ทองประดับ
63143001593 นางสาวอัจฉราพร เข็มทอง
63143001594 นางสาวชญานิษฐ� โพธ์ิแก9ว
63143001595 นายกรกฏ รัตนแก9ว
63143001596 นายศรายุทธ พุทธวรรณ
63143001597 นางสาววิภารัตน� พัฒสงค�
63143001598 นางสาวอภิญญา เยาว�ดํา
63143001599 นางสาวจุรีรัตน� สายนุ9ย
63143001600 นางสาววิภาวรรณ นรินทร�
63143001601 นางนารีรัตน� ช.วยพัฒน�
63143001602 นางสาวนัฐธิยา ทองบุญส.ง
63143001603 นางสาวจีรนันท� ชูศรี
63143001604 นายโอภาส คงเนียม
63143001605 นางสาวภัทรายุ กลางนุรักษ�
63143001606 นางสาวกรสุดา วงศ�คําจันทร�
63143001607 นางสาวลัดดาวัลย� พริกไทย
63143001608 นางสาวกาญจนา มนตรีกร
63143001609 นางสาวปุญชรัศม์ิ หนูแก9ว
63143001610 นางสาววรวีร� แหละปานแก9ว
63143001611 นางสาวนัทธมล เมืองแก9ว
63143001612 นางสาวเปมิกา รัตนบุรี
63143001613 นายอรรถพล หัสทน
63143001614 นางสาวนภัทรชญาณัฎฐ� เอียดสุวรรณ
63143001615 นายกิตติพงศ� คงแก9ว
63143001616 นางสาววิไลวรรณ บุญเก้ือ
63143001617 นางสาวดวงกมล อําลอย
63143001618 นางสาวกัญญรัตน� แก9วรุ.งฟSา
63143001619 นายณัฐนนท� บรรดาศักด์ิ
63143001620 นางสาววีรวรรณ เอี่ยมละม.อม
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63143001621 นางสาวเยาวณีย� แก9วออด
63143001622 นางสาวตัรตีลา ดือเลาะ
63143001623 นายจิรพงศ� ใจกว9าง
63143001624 นางสาวนวพร เก้ือหนุน
63143001625 นางพนัสดา กองกุลทิพย�
63143001626 นายชาญณรงค� วงศ�อุดมโชค
63143001627 นางสาวเจียระไน ชํานาญพุดซา
63143001628 นางสาวปริชญา มณีโชติ
63143001629 นางสาวนิสรีน วงสอาด
63143001630 นายวรินทร น้ํารอบ
63143001631 นางสาวนัทธิยา เดชอารัญ
63143001632 นายนพดล เต็งทอง
63143001633 นางสาวนงนภัส บุญเฉลียว
63143001634 นางสาวณัฐกาญจน� สมสุวรรณ
63143001635 นายวิญWู ชูหอม
63143001636 นางสาววนิดา สันขาว
63143001637 นางสาวธัญญลักษณ� มุสิกลาย
63143001638 นางสาวกิตติยา ผลิตะการ
63143001639 นางสาวสุทธิดา สร9อยสนธ�
63143001640 นายเฉลิมชัย แสงแจ.ม
63143001641 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยชนะ
63143001642 นางสาวจารุวรรณ เกิดศิริ
63143001643 นางสาววิชญารัตน� เดชสุรางค�
63143001644 นางสาวรวีพร หัดเหม
63143001645 นางสาวกรรณิการ� นาคเล9ง
63143001646 นางสาวนันทพร ขันทพร
63143001647 นางสาวเพียงขวัญ ขวัญเมือง
63143001648 นางสาวปNยพร ไชยขํา
63143001649 นายหิรัญ หอมแก9ว
63143001650 นางสาวมิตรธิรา ศรีสมบัติ
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63143001651 นายกูซาฟIอี มอหะหมัด
63143001652 นางสาวจุฑาทิพย� ชูกรณ�
63143001653 นางสาวนิลุบล ป;ดภัย
63143001654 นางสาวผการ� พาพานทาง
63143001655 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมวราภรณ�
63143001656 นางสาวศศิวัลย� หล9าสีทา
63143001657 นางสาวกมลศรี ภิรมย�โต
63143001658 นางสาวธมลวรรณ บูรณะวงศ�
63143001659 นางสาวณัฐพร วิมล
63143001660 นางสาวสิริรัตน� รัตนเพ็ชร�
63143001661 นางสาวสิตานันท� จันทร�ทิพย�
63143001662 นายธนพล หิรัญ
63143001663 นายธนวัฒน� ตรีศิลา
63143001664 นางสาวกมลพัชร สุวรรณรักษ�
63143001665 ว.าที่ร9อยตรีณครินทร� ชูรัตน�
63143001666 นางสาวเกวลิน พันนาสี
63143001667 นางสาวสุกัญญา เสนาการ
63143001668 นางสาววิรันรัตน� ป;ญญารักษ�
63143001669 นางสาวสินีนาฎ สุขสวัสด์ิ
63143001670 นางสาวชญานิศ มัจฉาน9อย
63143001671 นางพัชรี ขอมคง
63143001672 นางสาวอรนุช ไชยยุทธ�
63143001673 นางสาววิจิตรา เปIXยน9อย
63143001674 นายกษิด์ิเดช เหมาะหม่ัน
63143001675 นางสาวเสาวคนธ� เศวตะดุล
63143001676 นายชูวงศ� วงศ�ชู
63143001677 นางสาวเอษณีย� สีบัว
63143001678 นางสาวสุดารัตน� สําเภาทอง
63143001679 นางสาวกมลทิพย� ผลทอง
63143001680 นางสาวณัฐมล ศรีจันทร�บาล
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63143001681 นางสาวอัมพวรรณ พุ.มมณี
63143001682 นางสาวมลธิรา สุวรรณพรม
63143001683 นายพงศ�ศักด์ิ แสงอํามร
63143001684 นางสาวพิชญ�มน เมฆเสน
63143001685 นายกนกศักด์ิ ภักดีโชติ
63143001686 นายอูกฤษณ� แมนเมือง
63143001687 นายภาณุพล ไข.ช.วย
63143001688 นางสาวสุดารัตน� ทองเทพ
63143001689 นางสาวกรรณชลี แซ.หลิม
63143001690 นายสราวุธ ใหม.ชุม
63143001691 นางสาวมัสลิน สงคล9าย
63143001692 นางสาวจรรณจรี วิชิตเชื้อ
63143001693 นายเนติภูมิ ริยาพันธ�
63143001694 นางสาวนัทธมน เต็มทับ
63143001695 นางสาวปรารถนา ขาวเผือก
63143001696 นางสาวชลพรรษ ชํานาญ
63143001697 นางสาวเบญจมาศ ทองถึง
63143001698 นางสาวรัชดาภรณ� หาดสุด
63143001699 นางสาวกรรภิรมย� อ.อนรักษ�
63143001700 นางสาวภรณ�ระวี ฝ;Lงขวา
63143001701 นางสาวภัทรนิษฐ� ศรีนิติเกียรติ
63143001702 นางสาวรัตนาวดี เรืองอินทร�
63143001703 นายพีรยุทธ นวลบุญ
63143001704 นางสาวรัตนาภรณ� คงเมือง
63143001705 นางสาวถลัชนันท� บุญแท9
63143001706 นายเจษฎา ราพเดโช
63143001707 นางสาวกัณฟาร� พิศแลงาม
63143001708 นางสาวธฤตมน จงจิตร
63143001709 นางสาวเฉลิมศรี สงดํา
63143001710 นางสาวพิชญ�สินี ราชบําเพิง
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63143001711 ส.ต.ต.กฤตภาส ศรีระษา
63143001712 นางสาวเปรมสินี วิชิต
63143001713 นางสาวปNยวดี คุรุพงศ�
63143001714 นางสาวศิริรัตน� สายวารี
63143001715 นางสาววริษฐา ย่ิงยง
63143001716 นางสาวศิริพร หวันหมาด
63143001717 นางสาวจุฑารัตน� บางเหลือม
63143001718 นางสาวทิพยรัตน� เดชวิเศษไกร
63143001719 นางสาววลัยลักษณ� สังข�แก9ว
63143001720 นางสาวบุหลัน อิสหมาน
63143001721 นายภาสกร โล.ไพศาล
63143001722 นางสาวนิสาชล ศรีใหม.
63143001723 นายจาตุรณ สามแก9ว
63143001724 นายเอกกมล ตรองวิริยะ
63143001725 นางสาวป;ทมาพร แซ.ตัน
63143001726 นายกฤษณะพงศ� วิทยเวทย�
63143001727 นางสาววริยา รัตนมุลตรี
63143001728 นายสุริยา ไทยเกิด
63143001729 นางสาวญาณิศา คงสุข
63143001730 นางสาวจิตติมา หม่ันไชย
63143001731 นางสาวพัชรพรรณ หน9านวล
63143001732 นางสาวกนกวรรณ ชูแสง
63143001733 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นเมฆ
63143001734 นางสาวทิพวรรณ แซ.เอี้ยว
63143001735 นายวรวุฒิ ดาษทอง
63143001736 นางสาวศุทธหทัย มีวิเศษ
63143001737 นายกัมปนาท แก.นบุญ
63143001738 นางสาววราภรณ� หนูจันทร�
63143001739 นางสาวพัชรา มีผลกิจ
63143001740 นางสาวธันยาสินี สุคชเดช
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63143001741 นายธนวัฒน� เข็มทิศ
63143001742 นายฐิติพงษ� กาญจนรัตน�
63143001743 นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร
63143001744 นางสาวสุนิสา พลด9วง
63143001745 นางสาวอรญา โต>ะหลี
63143001746 นางสาววิลาวัณย� ถาวระ
63143001747 นายวโรดม จันทร�เรือง
63143001748 นายพีระวัฒน� อาจหาญ
63143001749 นายอธิพงค� จันทร�มณี
63143001750 นางสาวสุทธิดา ส.งเสริม
63143001751 นายธนากร ช.วยการ
63143001752 นางสาววาร�น.า เบ็ญอาดัม
63143001753 นางสาวปรียาภรณ� ปานมี
63143001754 นางสาวณัฐธิดา ฮั่นตระกูล
63143001755 นางสาวดารารัตน� พูลเพ่ิม
63143001756 นางสาวอัฎฐาวดี อุปะละ
63143001757 นางสาวนัทธมน ทิพย�สุราษฎร�
63143001758 นายณัฐิวุฒิ อ.อนทอง
63143001759 นางสาวขวัญใจ บุญเนียม
63143001760 นางสาวรัตนา เตาวะโต
63143001761 นางสาวปNยะชื่น แก9วยศกุล
63143001762 นายสมบูรณ� จันทร�สุข
63143001763 นางสาวนารีรัตน� สีนอง
63143001764 นายธัชพงศ� บุญปลูก
63143001765 นางสาวนุรอีมาน ดาเล็ง
63143001766 นางสาวกมลชนก อุปฐาก
63143001767 นางสาววรศร รัตนะ
63143001768 นางสาวปาริฉัตร ด9วงตุด
63143001769 นางสาวกันตินันท� แก9วสนั่น
63143001770 นางสาวเรวดี สุขเสน
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63143001771 นางสาวภัทราภรณ� ชูเมือง
63143001772 นางสาวฐาปนี จโนภาส
63143001773 นางสาวธัญวรัตม� นนทสิงห�
63143001774 นางสาวรัชนี วิชัยกุล
63143001775 นางณัฐนันท� บัวแก9ว
63143001776 นางสาวฐิตารีย� วิเศษ สิงห� 
63143001777 นางสาวปรียา อินทรทัศน�
63143001778 นางสาววรรณพร ฟุSงเฟ8Lอง
63143001779 นางสาวจงดี เมียนเพ็ชร
63143001780 นายอิสระ ช.วยรอด
63143001781 นางสาววิรัตน�ดา ยังสุวรรณ�
63143001782 นางสาวนิธิพร หล.อวิทยา
63143001783 นางสาวจิราภรณ� พลวัฒนกุล
63143001784 นางสาวนันธิดา กุนทอง
63143001785 นางพัชรนันท� วุฒิพงษ�
63143001786 นางสาวภัทราภรณ� เกตวิสิทธ์ิ
63143001787 นางสาวอาภาภรณ� พลายละหาร
63143001788 นางสาวจุฑาลักษณ� ไพสิทธ์ิ
63143001789 นางสาวภาชินี กิสลัย
63143001790 ว.าที่ร9อยตรีหญิงจุฑารัตน� อํานาจเจริญชัย
63143001791 นายอัศวเทพ มากชุม
63143001792 นางสาวแวสูรีนา ตระกูลสรณคมน�
63143001793 นางสาวสุวนันท� คชสิทธ์ิ
63143001794 นางสาวมาศสิริ หอมสูง
63143001795 นางสาวอัยม่ี วายีกอ
63143001796 นางสาวสรินณา แดงดี
63143001797 นางสาวมัณฑนา วิไลรัตน�
63143001798 นางสาววิรัลพัชร กาญจนพันธุ�
63143001799 นายธนกฤต ชูแก9ว
63143001800 ว.าที่ ร.ต.มงคล ศิริไชย
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63143001801 นายเอกชัย บัวทิพย�
63143001802 นางสาวสุมัยยา อาลี
63143001803 นางสาวชลิดา นุ9ยพ่ัว
63143001804 พ.อ.อ.ศุภกฤต พันธุ�เพ็ง
63143001805 นางสาววรารัตน� พรหมสถิตย�
63143001806 นางสาวภีรติกานต� มีสุวรรณ
63143001807 นายพงศกร บุญอุ9ม
63143001808 นายนันทวัฒน� ศรีนวลแก9ว
63143001809 นางสาวกรกนก โสตทิพย�
63143001810 นางสาวสุพรรษา แซ.ซ่ัว
63143001811 นางสาวมณีรัตน� สังข�วิเศษ
63143001812 นางสุมาลี เดชารัตน�
63143001813 นายฤทธิเกียรต์ิ กันทพงศ�
63143001814 ว.าที่ ร.ต.หญิงโสรยา หาญวงษ�
63143001815 นางสาวจิราภรณ� สนศรีทอง
63143001816 นายอธิพงษ� นบนอบ
63143001817 นายสิริวัฒน� เกิดพยัคฆ�
63143001818 นางสาวสุปราณี ห9วยสน
63143001819 นายอานนท� เรืองรัตน�
63143001820 นางสาวอรพรรณ จันทร�แก9ว
63143001821 นางสาวสุดารัตน� สุขเงิน
63143001822 นางสาวสาลินี แก9วช.วย
63143001823 นางสาวนันท�ภัชอร สุขรา
63143001824 นางสาวภิรมย�พร ฉิมภักดี
63143001825 นายปุระชัย ปรากรม
63143001826 นางสาวชนิกานต� เพ็ชรงาม
63143001827 นางสาวศศิชา เรือนแพ
63143001828 นางสาวจุฬาลักษณ� สุขอนันต�
63143001829 นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ�
63143001830 นางสาวศศิธร ทรงธรรม
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63143001831 นายณพล หิรัญคช
63143001832 นายสุขสันต� รักษายศ
63143001833 นางสาวจารุณี หาญจิตร
63143001834 นางสาวนูไรดา แสสาเหตุ
63143001835 นายฤทธิชัย ไชยสงคราม
63143001836 นายเอกพล สุขสราญฤดี
63143001837 นางสาวมัญชรี หนูปาน
63143001838 นางสาวฉัตรชฎา เอาไชย
63143001839 นางสาวอารยา ชวนประสิทธ์ิ
63143001840 นายสันติภาพ ศรีหมุ.น
63143001841 นางสาวศิรินทร� พรหมศิริไพบูลย�
63143001842 นางสาวเพ็ญวดี ช.วยบุญชู
63143001843 นายสรวิศ จันทร�พรม
63143001844 นางสาวณัฐกานต� สงสัย
63143001845 นางสาวดนัยา นบนอบ
63143001846 นางสาวสุพัตรา ชูบุตร
63143001847 นางสาวศุภมาส กฤตินัดดากุล
63143001848 นางสาวชิดชนก นักธรรม
63143001849 นางสาวภัทรานิษฐ� เข็มต9น
63143001850 นายเผดิมยศ สีดี
63143001851 นางสาวศศิธร หาบุญมี
63143001852 นางสาวศิริลักษณ� หนูหีต
63143001853 นางสาวฉัตรฑริกา กุญชรินทร�
63143001854 นางสาวพรนับพัน ภมรสูตร
63143001855 นางสาวตีรณันท� เอกสมทราเมษฐ�
63143001856 นางสาวสุมลฑา ยืนยง
63143001857 นางสาวนิรมล สุขเจริญ
63143001858 นายณัฐพงษ� อุ.นอก
63143001859 นางสาวกมลลักษณ� พรมแก9ว
63143001860 นางสาวนิลธุอร ทองภิรมย�สันติ
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63143001861 นายดุษฎี ทองปากพนัง
63143001862 นางสาวประภาวี จันทร�เดช
63143001863 นางสาวจุไรรัตน� หนูเกตุ
63143001864 นางสาวกันต�ฤทัย ปานดํา
63143001865 นางสาวกมลชนก สังข�แก9ว
63143001866 นางสาวอมราวดี เอียดดํา
63143001867 นางสาวสุดารัตน� ทองมี
63143001868 นางสาวญาณวัฒนา บุญเกลี้ยง
63143001869 นางสาวกนิษฐา เกิดรอด
63143001870 นางสาววาสินี ฤทธิโชค
63143001871 นางสาวรัตติยากร ชูขันธ�
63143001872 นางสาววรรณวิภา ชูเมือง
63143001873 นางสาวพรทิพย� ทองพัฒน�
63143001874 นางสาวอุไรวรรณ หัสนีย�
63143001875 นางสาวสุภาพร หาญสุวรรณ
63143001876 นางสาววิภาวรรณ ลิ่มอรุณ
63143001877 นายวรเดช สถิตเสถียร
63143001878 นางสาวธมลวรรณ คําอ.อน
63143001879 นางสาวอรณิชา จันทพันธ�
63143001880 นางสาวเสาวลักษณ� รักษาศรี
63143001881 นางสาวนิติยา นิมะมิง
63143001882 นางสาววรรณธิดา สถาพร
63143001883 นางสาวฐานิญา วอสุวรรณ
63143001884 นายธีระ พรหมช.วยข
63143001885 นางสาวขนิษฐา พรหมสุวรรณ
63143001886 นายเอกรักษ� นุราช
63143001887 นางสาวจิราภรณ� ผอมสง
63143001888 นางสาวเกษสุดา พรหมณาเวศ
63143001889 นางสาวบารมี ย่ิงผล
63143001890 นางสาวธัญวรรณ อินทร�แก9ว
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63143001891 นางสาวณัฐธิกา เพ็ชร�หยู
63143001892 นางสาวสุวณีย� ศรีรักษา
63143001893 นางสาวศศฺVธร เกตุทอง
63143001894 นางสาวพิมพ�ดาว ช.อชั้น
63143001895 นายณัฐพร ศักดา
63143001896 นางสาวศิริรัตน� มีเดช
63143001897 นางสาวเสาวลักษณ� เเซ.เเต9
63143001898 นางสาวทัตชญา บุญญาธิการ
63143001899 นางสาวตวงพร คํานึงคุณากร
63143001900 นางสาวยารีย>ะ เหาะสัน
63143001901 นางสาวนฤมล ชารีนิวัฒน�
63143001902 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนศรีนัคเรศ
63143001903 นางสาวอุมาพร กัญชนะกาญ
63143001904 นางสาววิมลศิริ งามดี
63143001905 นางสาวปวีณา ศรีรักษา
63143001906 นางสาวตุลยา ทิพย�มณเฑียร
63143001907 นางสาวณัฐชา ชูจันทร�
63143001908 นายณภัทร จันทเวช
63143001909 นายจิรวงศ� เปIยกบุตร
63143001910 นายเจรายุ ชนะ
63143001911 นางสาวอรทัย เทพเกลี้ยง
63143001912 นายประสิทธ์ิ บุญสวัสด์ิ
63143001913 นายกิตติศักด์ิ นามกร
63143001914 นางสาวสุภัทรา วิโรจน�
63143001915 นางสาวนิภาวรรณ รัญเพ็ชร
63143001916 นายถาวร พรหมอินทร�
63143001917 นายสรัล นิลสม
63143001918 นางสาวอภิชญา ธรรมโชติ
63143001919 นางสาวศิริญญา ดวงวิไล
63143001920 นางสาวจิราภรณ� พันทา
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63143001921 นางสาวอรษา ชื่นอารมย�
63143001922 นางสาวจิรวรรณ ชูรส
63143001923 นายณัฐพงษ� ยังสกุล
63143001924 นางสาวกัลยาณี บุญรักษ�
63143001925 นางสาวเจนจีรา ฤทธิอา
63143001926 นายกิตติศักด์ิ เที่ยงจิตร
63143001927 นางสาวอรอุมา เรืองแก9ว
63143001928 นางสาวจารุวรรณ อมรเจริญพร
63143001929 นางสาววาสนา ชายเหงด
63143001930 นางสาวบุศรา นิซัน
63143001931 นายฐิติพงศ� พิริพล
63143001932 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมเทพ
63143001933 นายชัยพงษ� เมืองจันทร�
63143001934 นางสาวชฎากาญจน� ดิษขนาน
63143001935 นางสาวสุวพัชร พรหมมี
63143001936 นางสาวณัฐจรีย� จันทรโชตะ
63143001937 นางสาวนภัสสร บัวมาศ
63143001938 นางสาวอนัญพร ชัยรัฐ
63143001939 นางสาวณัฐกุล อินทร�ทอง
63143001940 นางสาวป;ณรส บุญเลี้ยง
63143001941 นางสาวนุชนาฎ หนูคง
63143001942 นางสาวธนัญญา ขาวเอี่ยม
63143001943 นายสันติ เอี่ยมสุข
63143001944 นายก9องภพ ใหม.เอี่ยม
63143001945 นางสาวณัฐมา ทองคงแก9ว
63143001946 นายวินิจ จันทร�อ.อน
63143001947 นายวิษณุ เตมะศิริ
63143001948 นางสาวเรณู คงเหมือน
63143001949 นางสาวพิมพิกา เฟ8Lองฟู
63143001950 นางสาวไพรุส แวกะจิ
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63143001951 นายธีระศักด์ิ สุรสินธุ�
63143001952 นางสาวสุธิดา สนธิสุวรรณ
63143001953 ว.าที่ ร.ต.อาทิยา ยังอุ.น
63143001954 นางสาวกาญจนา ระเบียบดี
63143001955 นางสาวแพรวพรรณ พรหมแก9ว
63143001956 นายสมบูรณ� จีนเดิม
63143001957 นางสาวชมพูนุท ไพแก9ว
63143001958 นางสาวสุชัญญา อุดมลาภ
63143001959 นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล
63143001960 นายนลิน ชูเมือง
63143001961 นายอภิสิทธ์ิ อินทศรี
63143001962 นางสาวเรวดี จับจิต
63143001963 นางสาวกิตติยา ราวงษ�
63143001964 นางสาวกานต�สินี ศรีสุขใส
63143001965 นางสาวรัชนก ทับชู
63143001966 นางสาวนันทิยา เพชรรอด
63143001967 นางสาววาทิณี สังข�อินทรีย�
63143001968 นายอิมรอน มะเกะ
63143001969 นางสาวแพรนภา คาร
63143001970 นายเจษฎากร จินะเสนา
63143001971 นางสาวสุกัญญา สูก้ี
63143001972 นายอรรถโกวิท กาญจนะ
63143001973 นางสาวพิมพ�ชนก พลพิชัย
63143001974 นางสาวอรอุมา ฐานะจิตร
63143001975 นายวีรวัฒน� หอมจันทร�
63143001976 นางสาวศวิตา ใจซ่ือ
63143001977 นางสาวยุวรัตน� เสริมสิน
63143001978 นายณัฐพล เหล.ากูล
63143001979 นางสาวศรัณยา โต>ะเต9
63143001980 นายเกรียงศักด์ิ รักษ�พิกุลทอง
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63143001981 ว.าที่ร9อยตรีหญิงเสาวนีย� พรหมบัวดี
63143001982 นายทินรัตน� งามจิตร
63143001983 นางสาวจันจิรา อินฉ9วน
63143001984 นางสาวศุภนิดา เทพทับทิม
63143001985 นายสิปปวิชญ� ศรีทอง
63143001986 นางสาวสมพร โรยทั่ว
63143001987 นางสาวกฤตยา ทิพย�หมัด
63143001988 นางสาวปนัดดา รันตฉายา
63143001989 นางสาวกรองทอง บัวทอง
63143001990 นายกิตติพงศ� โสมเพชร
63143001991 นายสราวุธ แก9วแก.นเพชร
63143001992 นางสาวธัญมน ธราพร
63143001993 นางสาวเจะรอดิย>ะ หะมะ
63143001994 นางสาวสุวรรณา จงไกรจักร
63143001995 นางสาวประวีณมัย นับทอง
63143001996 นางสาวนภจร บุญยัง
63143001997 นางสาวศิวนันท� ชุมเขียว
63143001998 นางสาวซูเดีย ดาราม่ัน
63143001999 นางสาวกัญญาพัชร สิทธิเวช
63143002000 นางสาววทัญญา เก9าศรีสุวรรณ
63143002001 นายสัพพวิชช� สีรยาภรณ�
63143002002 นางสาวปรารถนา ดิษฐปาน
63143002003 นางสาวปฐาภัทร จีนจันทร�
63143002004 นายอหิงศะกะ ส9มเกลี้ยง
63143002005 นางสาวลัดดาวัลย� ประเสริฐ
63143002006 นางสาวนัชชา เกลี้ยงกมล
63143002007 นางสาววิศรุตา ไชยฤกษ�
63143002008 นางสาวกุลสิริ ตรงต.อกาล
63143002009 นายเอกราช เม.งบุตร
63143002010 นางสาวปรียานุช บัวบาน
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63143002011 นางนิภาภัทร สายสวัสด์ิ
63143002012 นางสาวชาลิสา ณ นคร
63143002013 นางสาวธัญญลักษณ� นนทนา
63143002014 นายบวรทัต สัตถาพร
63143002015 ว.าที่ร9อยตรีจุรินทร� มะหมัด
63143002016 นางสาวกัลยา หนูแย9ม
63143002017 นางสาวดวงหทัย สันติกาญจนพัฒน�
63143002018 นางสาวญาณิกา อินทป;นตี
63143002019 นางสาวศุภักศร บุญทวี
63143002020 นางสาวสิริพัฒข� แสงวรรณลอย
63143002021 นายสุรเชษฐ� กล่ําดิษฐ�
63143002022 นางสาววิลาวัลย� เย็นกลม
63143002023 นางสาวกนกพร แซ.หลี
63143002024 นายสุรเดช สมโรจน�รัตน�
63143002025 นายปรเมษฐ� เนียมเกตุ
63143002026 นางสาวสุทิศา ชินารักษ�
63143002027 นายธีระวงศ� วังจํานงค�
63143002028 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ�อ.อน
63143002029 นางสาวจิรภัทร ดาราสิชฌน�
63143002030 นางสาวพรพรรณ อักษรวงศ�
63143002031 นางสาวปNยพร ทองจิตร
63143002032 นางสาวสุกานดา เพอสะและ
63143002033 นางสาว9เมวิกา ชูจตุโร
63143002034 นางสาวสุทิพชญาณ� รื่นภิรมย�
63143002035 นางสาวณัฐริกา บุญเกิด
63143002036 นางสาวศิรินทร�ทิพย� พลสวัสด์ิ
63143002037 นายชญานิน สัญศรีเมือง
63143002038 นางสาวพิมพ�ลภัส ทองรอด
63143002039 นางสาวธันยพร บุญมี
63143002040 นางสาวน้ําเพชร เรืองเผือก
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63143002041 นางสาวพิมพ�ชนก ยนประสิทธ์ิ
63143002042 นางสาวณีรนุช นุ.นช.วย
63143002043 นางสาวชลิดา ศักดา
63143002044 นายภานุพงศ� แพทย�ประสม
63143002045 นางสาวนิสาลักษณ� สรรเพชร
63143002046 นางสาวกัญณภัทร แซ.ลิ่ม
63143002047 นางสาวนก มาลัยแดง
63143002048 นายณฐนนท� ตุลพันธ�
63143002049 นายธวัช สุขแก9ว
63143002050 นางสาวอัจฉราพร ชูสิทธ์ิ
63143002051 นายศุภณัฐ พรกําเหนิดทรัพย�
63143002052 นายไทวิวัฒน� ป;จอังคาร
63143002053 นางสาวสุธิสา พุทธสุภะ
63143002054 นางสาวพัชรินทร� ศิริโรจน�ชัยกุล
63143002055 นายธีระวุฒิ พันเจริญ
63143002056 นางสาวดาวเรือง ศรเกลี้ยง
63143002057 นายรัชชานนท� วิมลทรง
63143002058 นางสาวขนิษฐา หม.อมวิญญา
63143002059 ว.าที่ ร.ต.หญิงนริสรา วุฒิรักษ�
63143002060 นางสาวนฤพร กรุณาอภินันท�พร
63143002061 นางสาวพรศิริ ศึกชาติ
63143002062 นางสาวนาดียา กะมินสิน
63143002063 นางสาววนัสนันท� ชูแดง
63143002064 นายพิทยา ทิมบัว
63143002065 นางสาวฮุสณีย� สุเด็น
63143002066 นางสาวอรวรรณ เพชรอาวุธ
63143002067 นางสาวกิตติยา หลงละเลิง
63143002068 นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย
63143002069 นางสาวกุลฤดี ศิริไพศาลกุล
63143002070 นายอุดมพล แก9วชนะ
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63143002071 นางสาวพิมพ�ลภัส กาพย�เกิด
63143002072 นางนัยนา คงยศมาศโอสถ
63143002073 นายปุณณาพัฒน� ด9วงเจ9ย
63143002074 นายพรเพ็ชร ธานีรัตน�
63143002075 นางสาวภาวิณี สิงห�สิทธ์ิ
63143002076 นางสาวสุนทรี เหินหาว
63143002077 นางสาวสุทธิดา ใจสบาย
63143002078 นายรังสิต บุรินทร�กุล
63143002079 นางสาวรัชนี นาคแก9ว
63143002080 นางสาวเพลินดาว ทองหนูนุ9ย
63143002081 นายกิตติธัช ขนอม
63143002082 นายกษิด์ิเดช พูลสวัสดิV
63143002083 นางสาวณัฐริกา พันธุเดช
63143002084 นางสาวสุพิรา เลาะเดรุส
63143002085 นางสาวสุภมาส สรรพมังคลากร
63143002086 นางสาวพรินพร คําคง
63143002087 นางสาววราลี ค9าข้ึน
63143002088 นางสาวธาศิถี เตชะไชยชนะ
63143002089 นางสาวอัญชนา เด็นหลี
63143002090 นายศิรยุทธ แท.นภู
63143002091 นายวิศณุ เเซ.อุ.ย
63143002092 นายวรพันธ� แดงสะอาด
63143002093 นางพิมพ�นิภา สุดใจใหม.
63143002094 นางสาวธันย�ชนก ไชยพงษ�
63143002095 นางสาวปริมล โพธฺ�งาม
63143002096 นางสาวอธิภรณ� ทองเกตุ
63143002097 นางสาวสุกันยา สุหรี
63143002098 นางสาวกูปาตีฮะ สาเร>ะแวบา
63143002099 นางสาวอุมาภรณ� ไพศาล
63143002100 นางสาวกุสุมา ฉิมทับ
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63143002101 นางสาวนูรีนา อูเซ็ง
63143002102 นางสาวกนกวรรณ กรดจํานงค�
63143002103 นายอาหนัส หวังหมัด
63143002104 นางสาวเพชรรินทร� ภิญโญฤทธ์ิ
63143002105 นายภาณุพงศ� จันทมุณี
63143002106 นางสาววรัญญา ชูบุญส.ง
63143002107 นางสาวกวินธิดา จีนเมือง
63143002108 นางสาวนันท�ชญา เจริญเวช
63143002109 นางสาวรัชนีกร แสงเพชร
63143002110 นายราเชษฐ� นะตะพันธ�
63143002111 ว.าที่ร9อยตรีเจตริน แก9วไทรหงวน
63143002112 นางสาวรสสุคนธ� คีรีเดช
63143002113 นายคมกฤช คงจันทร�
63143002114 นางสาวอภิษฎา สงวนศิลปY
63143002115 นางสาวชนม�ชนก นวลวิจิตร
63143002116 นางสาววราภรณ� ธีรคุปตานนท�
63143002117 นายสุรเชษฐ� ชูช.วย
63143002118 นายศักย�ภิณัช รัชนิพนธ�
63143002119 นายไพโรจน� ทองหยู
63143002120 นางสาวอนุศรา นิจจันทร�พันศรี
63143002121 นางเปรมฤดี เกตุโรจน�
63143002122 นางสาวดุษณีย� ชมแดง
63143002123 นางสาวสุดารัตน� ควมทรัพย�
63143002124 นางสาวสุฑามาศ นครศิลปY
63143002125 นางสาวภาพิมพ� อินทรศิลปY
63143002126 นางจิรวรา ศิลากาญจนศิลปY
63143002127 นายจิระศักด์ิ เย.าเฉ้ือง
63143002128 นางสาวณัฐชา คงคาฉุยฉาย
63143002129 นางสาวแพรวไพลิน จันทร�มณี
63143002130 นางสาวชาณิภา เพ็งธรรม
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63143002131 นางสาวเจ>ะฆอลีเย>าะ อาหลี
63143002132 นางสาวนันท�นภัส โมสุขะ
63143002133 นางสาวจาริณี รัตนถาวร
63143002134 นายกิตติพงศ� สังข�เมฆ
63143002135 นายพิษณุ หม่ืนหนู
63143002136 นายจารุพงศ� มากทุ.งคา
63143002137 นางสาวณัฐกมล แสงคีนี
63143002138 นายชนพล หิรัญจรัสพิวัฒน�
63143002139 นางสาวธนิตา ซ่ือตรง
63143002140 นางสาวอิชยา ประสานไทย
63143002141 นายวรากร คงมณี
63143002142 นางสาวเกศกนก โมราศิลปY
63143002143 นางสุจิตรา อุดมศรี
63143002144 นายวิทยา โพธ์ิทิพย�
63143002145 นางสาวอมรรัตน� ทองหวาน
63143002146 นางสาวอารีดา สาหมาน
63143002147 นางสาวนินท�ชนก ไข.จํา
63143002148 นางสาวแวรุสณี ยายอ
63143002149 นายชาญวุฒิ สันตานนท�
63143002150 นางสาวทิพย�รัตน� บัวเพชร
63143002151 นางสาวชาคริตา เจริญภักดี
63143002152 นางสาวจีรพร ยอดต.อ
63143002153 นางสาวเบญจวรรณ รักษ�วงศ�
63143002154 นายเดชดนัย เจาะจิตร
63143002155 นางสาวปNยมน จันทร�บัว
63143002156 นางสาวอนุสรา เศวตศิลปY
63143002157 นางสาวกมลพร ระนาดแก9ว
63143002158 นายสมหมาย บุญกล่ํา
63143002159 นางสาวจีรนันท� ประเสริฐศรี
63143002160 นางสาววศินีสุตา หนูขวัญ
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63143002161 นางจิรัชญา ขุนนันทเจียม
63143002162 นายสรรเพชร สุชาติพงษ�
63143002163 นางสาวศิริวรรณ ถ.ายง.วน
63143002164 นางสาวจิณณ�ชญา คชเชนทร�
63143002165 นางสาวสิริรัตน� สืบสกุล
63143002166 นายจาตุรงค� หิรัญรัตน�
63143002167 นางสาวปNยาภรณ� มูสิกอินทร�
63143002168 นายอภิสิทธ์ิ คีรีรัตน�
63143002169 นายนัฐพล เสมทอง
63143002170 นางสาวอารียา ทับมุด
63143002171 นายอธิวัฒน� ก9งเม.ง
63143002172 นางสาวจิราภรณ� กุลยวน
63143002173 นางสาวอัชริยา ศรีทองกุล
63143002174 นางสาวชลัยพร มาลากาญจน�
63143002175 นายฐานันดร อธิคมานนท�
63143002176 นางสาวรุ.งนภา ไกรวงษ�
63143002177 นางสาวขวัญศิรินทร� วัชรบัณฑูร
63143002178 นางสาวจรวยพร โสภณ
63143002179 นางสาวแพรพรรณ บุตรกริม
63143002180 นางสาวกัญญาณี จงจิตร
63143002181 นายวรัญWู ชูมณี
63143002182 นางสาวสุริยุ ดําพัฒน�
63143002183 นางสาวธัญพิชชา ขวัญกวิน
63143002184 นางสาวเสาวลักษณ� กาญจนาทิพย�
63143002185 นางสาววิภาดา สุขสันติกมล
63143002186 นางสาวสุภาวดี ทองหัตถา
63143002187 นางสาวอมรรัตน� โฉมทอง
63143002188 นางสาวแสงนภา บุญญานุพันธ�
63143002189 นางสาวจรรจิรา เอี้ยวสกุล
63143002190 นางสาวศศิมา เพชรขัน
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63143002191 นางสาวฐิตาพร ฉายไสว
63143002192 นางสาวณัฐธยาน� โชติกะ
63143002193 นางสาววริษา รัตนกระจ.าง
63143002194 นางสาววิไลนุช ฉายวิเชียร
63143002195 นางสาวนัดฐิมา ก>กใหญ.
63143002196 นายพีระพล พรหมศิริไพบูลย�
63143002197 นางสาวพัชรี เหล็กกุล
63143002198 นางสาวสุวนันท� วรรณะ
63143002199 นางสาววรางคณา แว.วสอน
63143002200 นางสาวปวีณ�นุช เกิดสุข
63143002201 นายตะวัน วงศ�พลธรา
63143002202 นางสาวกิจมาศ สมพิศ
63143002203 นางสาวจิราพร รักษาพราหมณ�
63143002204 นางสาวสุภาวรรณ สุขศรีเมือง
63143002205 นางสาวศรีอรุณ พูลเพ่ิม
63143002206 นายดนัย คําวิจิตร
63143002207 นางสาวณัฐรัตน� คงปลอด
63143002208 นางสาวรุ.งนภา ขุนชิต
63143002209 นางสาวทรงพร พุทธานันทเดช
63143002210 นางสาวกานต�สิรี นวลลอย
63143002211 นางชนิตว�นันท� แซ.ลิ้ม
63143002212 นางสาวจิรัฏสุดา อิ่มสวัสด์ิ
63143002213 นางสาวหนึ่งฤทัย นามสุข
63143002214 นางสาวสุนิสา เข็มทอง
63143002215 นางสาวรจณาภรณ� ดุกคง
63143002216 นางสาวปริยากร มีเดช
63143002217 นางสาวลลิตา นิลป;กษา
63143002218 นายณัฐวัฒน� พละเรือง
63143002219 นายฤทธิเดช คุ9มรัตน�
63143002220 นางสาวกัญญาณัฐ สร9างเลี่ยน
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63143002221 นางสาวสุทธิดา กามูณี
63143002222 นางสาวสาธิตา นารินทร�
63143002223 นางสาวสาวิตรี ซุ9นสุวรรณ
63143002224 นางสาวพรนภา หม่ืนศิลา
63143002225 นางสาวปรีดาภรณ� บุญสม
63143002226 นายอนุรักษ� บัวปลั่ง
63143002227 นายปNยะพัฒน� แดหวา
63143002228 นางสาวรื่นฤดี ทองเสมียน
63143002229 นางสาวอาทิติยา ช.วยสม
63143002230 นายศตวรรษ บูรเพชร
63143002231 นางสาวธนัชชา สุขแก9ว
63143002232 นางสาวสุพัสตรา รัตนนิคม
63143002233 นางสาวปภัสสร จินดา
63143002234 นางสาวประไพพรรณ จันทร�ทิพย�
63143002235 นางสาวปNยะนุช สีแดงกํ่า
63143002236 นายธนโชติ ภูทะวัง
63143002237 นางสาววัลภา ชูผล
63143002238 นางสาวนิตยา เวชกุล
63143002239 นายพิสุทธ์ิ องพิสิฐ
63143002240 นางสาวธนาภรณ� บุญโชติ
63143002241 นายเอกรัฐ แซ.เจ่ีย
63143002242 นายณัฐพร ล.องแก9ว
63143002243 นางสาวลลิตา ทิพย�มาศ
63143002244 นางสาวกชกร จันทร�นวล
63143002245 นางสาวนฤภร ม่ันคง
63143002246 นางสาวชนิดา สนทนาการ
63143002247 นางสาววรัญญา อนุโสภณ
63143002248 นางสาววีรวัลย� สายชลเชี่ยว
63143002249 นางสาวกวินนา ทับโทน
63143002250 นางสาวจารุวรรณ� บุญทอง
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63143002251 นางสาวศิวาพร ระถาพร
63143002252 นางสาวอารี ปรีดาผล
63143002253 นายณฤชัย บุญชากร
63143002254 นางสาวพรสวรรค� ย่ิงฉ9วน
63143002255 นางสาวแอนจิล.า สูทอก
63143002256 นางสาวคมคาย ปฏิแพทย�
63143002257 นางสาวชุติมณฑน� แก9วประกอบ
63143002258 นางสาวพิชามญ หนูปลอด
63143002259 นางสาวจุฑารัตน� ซุ9ยขาว
63143002260 นายพีระพงศ� ยอดรักษ�
63143002261 นางสาวภัทรสุดา ทองฤทธ์ิ
63143002262 นางสาวสุธาสินี รอดศรีนาค
63143002263 นางสาวเมทินี มากประดิษฐ�
63143002264 นางสาววีรวรรณ ช.วยบํารุง
63143002265 นางสาวณภัทรา สุขเขียว
63143002266 นายภูวนัย รัตนสุภา
63143002267 นายดํารงค�ศักด์ิ รอดยัง
63143002268 นางสาวสุวิมล แซ.เตีย
63143002269 นางสาวจินต�จุฑา ผกามาศ
63143002270 นางสาวกาญจน�พิศชา หนูขุนทอง
63143002271 นางสาวดลยา นวลอ.อน
63143002272 นายชนินทร สารดิษฐ�
63143002273 นางสาวคณิตษา ทวีรัตน�
63143002274 นายศุภกิจ ผลเกลี้ยง
63143002275 นางสาวอริสา ชิงชัย
63143002276 นายชัชฐพงษ� ใจม่ัน
63143002277 นางสาวชฎาทิพย� รัตนโชติ
63143002278 นางสาวอาทิตยา จิตภิรมย�
63143002279 นางสาวอุไรวรรณ เผือกเพ็ชร�
63143002280 นางสาวจุฑารัตน� นวลสีทอง
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63143002281 นางสาวนฤมล อินทรสุวรรณ
63143002282 นางสาวเบญจมาศ พิศพรรณ�
63143002283 นางสาวผุสดี ชูชีพ
63143002284 นายจักรกฤษ เมฆพัฒน�
63143002285 นางสาวณัฏฐิกา ชุมวรฐายี
63143002286 นางสาวพิมพ�พลอย แสงนคร
63143002287 นางสาวเบญจมาศ จันทร�พฤกษ�
63143002288 นางสาวสมฤดี ทองสุข
63143002289 นางจิรวดี วิจิตร
63143002290 นางสาวรัชนก รัตนสุภา
63143002291 นายวุฒิไกร ทวีศิลปY
63143002292 นางสาวอรอุมา เพชรเรือนทอง
63143002293 นางสาววิสัชนา หนูคง
63143002294 นางสาวพัชรนันท� บัวแก9ว
63143002295 นางสาวสุภาพร หนูทองแปSน
63143002296 นางสาวศรัณญา ศิริสุข
63143002297 นางสาวกนกวรรณ คงกะพันธ�
63143002298 นายพุฒิพงศ� เฟ8อสุวรรณ
63143002299 นางสาวธัญชนก เทพสุทธ์ิ
63143002300 นายเดชา ศรีระษา
63143002301 นางสาวอุริสา สุขสุวรรณ�
63143002302 นายนราวิชญ� พิชัยรัตน�
63143002303 นางสาวพิชญาภรณ� บุญเกตุ
63143002304 นางสาววนิษา ยีสะมะแอ
63143002305 นางสาวศิริมา วัฒนสังข�
63143002306 นางสาวโสรญา อินทรคํา
63143002307 นางสาววาสนา ย่ังยืน
63143002308 นางสาวอรพินท� ขวานบุตร
63143002309 นางสาวนารีซ.า ยามาเจริญ
63143002310 นางสาวชลิตา วรรณเวช
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63143002311 นางณิชชา แสงแก9ว
63143002312 นางสาววิชุดา เพชรน9อย
63143002313 นายณัฐพงศ� นาคประทุม
63143002314 นายศตวรรษ แก9วสุขใส
63143002315 นายปวัฒน� มัชฌิมวงศ�
63143002316 นายพรศักด์ิ จิตราภิรมย�
63143002317 นางสาวพนิตนาฎ กรอบแก9ว
63143002318 นางสาวสุธิดา แจ9งใจ
63143002319 นางสาวนฤมล ช.องพิทักษ�
63143002320 นางสาวกัญญารัตน� ไชยเดช
63143002321 นางสาววศินี แปSนนวล
63143002322 นายวีรยุทธ บัวสาย
63143002323 นางสาวซูวัยบะห� ซิมา
63143002324 นางสาวธนุตรา แก9วพิชัย
63143002325 นางสาวพรพรรณ เกษมศรี
63143002326 นางสาวกนกกาญจน� ทองศิVริ
63143002327 จ.ส.ต.หญิงสุดาวรรณ เรืองพุทธ
63143002328 นางสาวกาญจนารัตน� กุลดี
63143002329 นางสาวเบญจวรรณ เงินถาวร
63143002330 นางสาวเกศรินทร� กองศรี
63143002331 นางสาวสุตรีมิตร ศรีสุวรรณ
63143002332 นางสาวนิษฐา เหมือนพะวงศ�
63143002333 นางสาวชนินาถ ไชยพงศ�
63143002334 นางสาววรรณวิสา สุคนธ�
63143002335 นางสาวสุภาวดี พรหมช.วย
63143002336 นายสุริยเทพ วิจิตรโสภา
63143002337 นายภาณุวัฒน� ถนนจีน
63143002338 นางสาวจิตตินทร� ตันติสาครเขต
63143002339 นางสาววนิชา สุพรรณพงศ�
63143002340 นางสาวนภวรรณ ศรีขวัญแก9ว
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63143002341 นายสัมพันธ� พรหมบุตร
63143002342 นางสาวศิริพร เขียวนิล
63143002343 นางสาวกนกวรรณ มณีโชติ
63143002344 นายสุพิเชษฐ� อุดมศรี
63143002345 นางสาวจันทรรัตน� พิภักดี
63143002346 นางสาวเกศรินทร� ธัญวรรณ�
63143002347 นายฟุรกอน แวหะมะ
63143002348 นางสาวนันติญา สุวรรณศิลปY
63143002349 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิริ
63143002350 นายวรพจน� ทองตะกุก
63143002351 นายปNยพันธ� ขาวทอง
63143002352 นางสาววันวิสาข� เงินสี
63143002353 นางสาวทองประกาย ทัดแก9ว
63143002354 นายณัฐพล พรหมจันทร�
63143002355 นางสาวจินตรัตน� รังสิมันตุชาติ
63143002356 นายสาทิส บัวยม
63143002357 ว.าที่ร.ต.หญิงฉริณี จิมาน
63143002358 นายฐิติวัสส� เต็มเปILยม
63143002359 นางสาวศิระวดี เสวกวัง
63143002360 นางสาวอัญชุลี มาโต
63143002361 นายอภินัทธ� แก9วจิตงาม
63143002362 นางสาวกนิษฐา คิดชอบ
63143002363 นางสาวสุภาพร ใส9เพ้ีย
63143002364 นางสาวเสาวภาคย� ธีรนาถธํารง
63143002365 นางสาวมณีรัตน� สอนโพนงาม
63143002366 นายวีรยุทธ� รุ.งธานี
63143002367 นายนันธวัช ต.างสี
63143002368 นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท
63143002369 นางสาวพรรณทิพย� สุวรรณเคหะ
63143002370 นางสาวศุภกานต� ป;นม9า
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63143002371 นายอิสระ จาริยะ
63143002372 นางสาวฐิติมน นาคเพชร
63143002373 นางสาวปรารัณดา มูสาลี
63143002374 นางสาวพรรณพิไล พวงจิตร
63143002375 นายพีรภัทร ชนาชน
63143002376 นายชยสรณ� สมศรี
63143002377 นายสิทธิพงษ� รักษาพราหมณ�
63143002378 นางสาวอัจฉรา จิตรรักษ�
63143002379 นางสาวอนุสรา ชูมนต�
63143002380 นายสุมล อินทรอักษร
63143002381 นายนัฐวัฒน� ทองใหญ.
63143002382 นางสาวพรอนงค� หมวกแก9ว
63143002383 นายอุมรเทพ มงคล
63143002384 นางสาวอมิตตา นกบรรจง
63143002385 นางสาวอรอุมา จันทร�นิตย�
63143002386 นางสาวสุนิดา พุ.มแก9ว
63143002387 นายสิริภาส มีสุข
63143002388 นายศรัณยู เสน.ห�นุกูล
63143002389 นางพัฒน�นรี กลิ่นจันทร�
63143002390 นางสาวกรรณิกา หวังจันทร�
63143002391 นางสาวอรทัย เสือแก9ว
63143002392 นางสาวเกษรา ปรีชา
63143002393 นางสาวอรวรรณ แก9ววิหค
63143002394 นางสาวซูไบดะห� มะสาแม
63143002395 นางสาวณัฏฐ�นรี ใจลือ
63143002396 นางสาวจิราวรรณ มีศรี
63143002397 นายธิติ กลับศรีอ.อน
63143002398 นางสาวจันทกานต� เก้ือบุตร
63143002399 นางสาวบุญสิตา แซ.ป;ก
63143002400 นายศตวรรษ ศานต�ศิรประภา
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63143002401 นางสาวพิมพ�ชนก แมนเมือง
63143002402 นายประมาณ จันทร�พาณิชย�
63143002403 นางสาวเรวดี แข็งแรง
63143002404 นางสาวนภัสสร หนูคําสวน
63143002405 นายวรวุฒิ บุตรฤทธ์ิ
63143002406 นายปฏิภาณ พหุลรัตน�พิทักษ�
63143002407 นางสาวทิพวรรณ มากผล
63143002408 นายจักรเลิศ ณ นคร
63143002409 นายภควันต� แก9วประทุม
63143002410 นางสาวอมรรัตน� แมนเมือง
63143002411 นายธีระ ธิมากุล
63143002412 นางสาวกิตติยา สุขอนันต�
63143002413 นางสาวญาตาวี แดงบรรจง
63143002414 นางสาวศกุนตลา อุษาทิวากาล
63143002415 นางสาวนฤวรรณ ยออัครกุล
63143002416 นางสาวนันท�นภัส บัวใหญ.
63143002417 นายยุทธพิชัย ฤทธิพลเดช
63143002418 นางสาวเกษร บุระเนตร
63143002419 นางสาวกมลวรรณ บุญคง
63143002420 นางสาววิไลลักษณ� แซ.ฉ่ัว
63143002421 นางสาวอภัสรา แซ.หลี
63143002422 นางสาวพิมพ�รพี คัณราช
63143002423 นางสาวจันจีรา ฟ;กแฟ
63143002424 นางสาวนิลุบล วิเชียร
63143002425 นางสาวทิพย�ลดา วะจิดี
63143002426 นางสาวสาวิกา ดวงน้ําแก9ว
63143002427 นางสาวรุจิเลข พิมพิณ
63143002428 นางสาวสุภาเพ็ญ จันทร�พูล
63143002429 นายชาญชัย ศรีอนันต�
63143002430 นางสาวอารีรัตน� หนูอุไร
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63143002431 นางสาวดารุณี รอดแก9ว
63143002432 นางสาวมณฑิรา บุญเดช
63143002433 นางสาววิชนี หลงหาด
63143002434 นางสาวอัจฉราภรณ� ขาวมาก
63143002435 นางสาวมัลลิกา นุ9ยเส9ง
63143002436 นางสาวจันทร�ธิดา วงค�น9อย
63143002437 นางสาวธณาพร อินกรด
63143002438 นายศตวรรษ หนูด9วง
63143002439 นางสาวสกาวรัตน� จันทร�แก9ว
63143002440 นางสาวเหมือนฝ;น ไชยพลบาล
63143002441 นางสาวอรยา ชูกําเนิด
63143002442 นายเจษฎา ทองขํา
63143002443 นางสาววาสนา วาหะรักษ�
63143002444 นายไกรทิพย� ผังจิโน
63143002445 นางสาวนิรชา วัฒถาพร
63143002446 นางสาวชลฎา มาลยาภรณ�
63143002447 นางสาวทรายทิพย� เมืองน9อย
63143002448 นางสาววนิศา อินศิริ
63143002449 นายอดิศักด์ิ นาคฤทธ์ิ
63143002450 นางสาวณันฐิณี มณีนูญธวัฒน�
63143002451 นางสาวธวชิศริน ลีฬหคุณากร
63143002452 นายอนุวัฒน� สุขเผือก
63143002453 นางสาวกิตติมา เชื่อมใจ
63143002454 นางสาวเสาวลักษณ� รัสภา
63143002455 นางสาวฟาดีละห� สุหลง
63143002456 นางสาวอลิษา ธีรวัฒนสุนทร
63143002457 นางสาววารุณี พรหมศรี
63143002458 นางสาวนารีมัน ลาเต>ะ
63143002459 นางสาวพันธิตรา จําปI
63143002460 นางสาวจิระวรรณ ชุมแสง
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63143002461 นางสาวรัตนพร กันเกตุ
63143002462 นายฮาริส ยะยือริ
63143002463 นางสาวสุธาสินี จุลแก9ว
63143002464 นางสาวอาตีกะห� สะเตาะ
63143002465 นางสาวสุพาภรณ� แสงเดช
63143002466 นายราชศักด์ิ เรืองศรี
63143002467 นางสาวไพลิน แสนทอง
63143002468 นายอนุวิทย� ชมเชย
63143002469 นางสาวพิชชากานต� คงปาน
63143002470 นางสาวธิดาภรณ� ทองเฝ8อ
63143002471 นางสาวอนงค�นารถ ไชยสงคราม
63143002472 นางสาวจุฑาภรณ� สุวรรณมณี
63143002473 นางสุพัตรา ฉิมดิษฐ
63143002474 นางสาวสุดา นุ9ยตีเตบ
63143002475 นางวัลยา พลจันทร�
63143002476 นายทศพร เรืองศรี
63143002477 นายณรงค�ศักด์ิ คงแก9ว
63143002478 นายกฤษณ� นิลพันธ�
63143002479 นายวรุตม� อินทจันทร�
63143002480 ว.าที่ ร.ต.อติวิชญ�  Vีรัตนมณี
63143002481 นายไพศาล สาและ
63143002482 นางสาวสุดารัตน� ร.มพฤกษ�
63143002483 นางสาวหัสญาณี ชูปาน
63143002484 นางสาวมลิวัลย� อนุศิลปY
63143002485 นายพงศกร เพชรรัตน�
63143002486 นายณัฐศิลปY บัวคง
63143002487 นายธีระนันท� เอียดตรง
63143002488 นายธนสรรค� สุวรรณนพ
63143002489 นางสาวกวินนา ขาวแดง
63143002490 นางสาววันทนา ธิมาบุตร
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63143002491 นางสาวนิฌาภัส ชูโรย
63143002492 นางณัฏฐนิชา ศรีสุข
63143002493 นางสาวศิวลักษณ� แซ.หลี
63143002494 นางสาวกมลชนก หวังสป
63143002495 นายอภิศักด์ิ ยอดพิจิตร
63143002496 นางสาวจารีพร ชูจันทร�ทอง
63143002497 นางสาวจิราวรรณ ศรีเพ็ชร
63143002498 นางสาวนิชานันท� มรกฎ
63143002499 นางสาวศรีสุดา ไชยณรงค�
63143002500 นางสาวอนัญญา เรืองอ.อน
63143002501 นางสาวพรรณรายณ� ศรีวิโรจน�
63143002502 นางสาวนฤมล มัชฌิมวงศ�
63143002503 นางสาวพรชนก กลิ่นทิพย�
63143002504 นางสาวอธิตา ยุทนาวา
63143002505 นางสาวอารียา เค่ียมการ
63143002506 นางสาวตรีทิพย� ชัยสงคราม
63143002507 นายพัฒนา รักโอ.
63143002508 นางศรินญา ศิริโยธิน
63143002509 นางสาวฐิตพร สุขทอง
63143002510 นายศิวนนท� ทองประสม
63143002511 นางสาวนิภาวรรณ มีนวลชื่น
63143002512 นางสาวภาวิณี รัตนคีรี
63143002513 นางสาวพวงผกา รักสองหม่ืน
63143002514 นางสาวพัทนี หน.อทอง
63143002515 นางสาวอภิชญา เมียงเมิน
63143002516 นางสาวสิรินยา แสงอําไพ
63143002517 นางสาวนิศรา พรหมแก9ว
63143002518 นางสาวนิวนภา คะเชนทร�
63143002519 นางสาวอังคณา นวลจันทร�
63143002520 นางสาวจุฑารัตน� เริงจิตร
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63143002521 นางสาวมนต�ฤทัย เทพี
63143002522 นางสาวฐิติรัตน� พลไชยะ
63143002523 นางสาวนิตยา สุนันท�ชู
63143002524 นางสาวนุชรีย� สยามพันธ�
63143002525 นางสาวโศภิชา ซ้ึงสุนทร
63143002526 นายชาริส วงแหวน
63143002527 นางสาววิลาวรรณ ลิเหล็ก
63143002528 นางสาวพิมพ�มาดา อังกูรนราธิป
63143002529 นางสาวฟNรดาวส� เร.สัน
63143002530 นางสาวสุลาวัล ถนนทอง
63143002531 นางสาวกมลลักษณ� กลิ่นดี
63143002532 นางสาวศศิธร สืบแก9ว
63143002533 นางสาวนูรซันดรา แวดาแม
63143002534 นางสาววทิตา ฤทธิโชค
63143002535 นางสาวซัซวานี รอเฮ
63143002536 นายวิริยะ หลักขัน
63143002537 นางสาววิไลพร ชูดวงจันทร�
63143002538 นางสาวปทิดา ศิลปวิสุทธ์ิ
63143002539 นางสาวโสภิตา อุยพัตย�
63143002540 นางสาวสายศิริ เพชรจร
63143002541 นางสาวปาริชา เส9งเซ.ง
63143002542 นางสาวอามิตา สาคอ
63143002543 นายศุภชัย จันทร
63143002544 นางสาวอภิญญา ผจญภัย
63143002545 นางสาวอรอุมา วงศ�สิงห�
63143002546 นางสาววชิราภรณ� ศาตะนิมิ
63143002547 นางสาวฐิญารัตน� นพมิตร
63143002548 นางสาวปNยพร สาระคง
63143002549 นายภานุวัฒน� ทองจันทร�
63143002550 นางสาวทิพวรรณ ล.องสกุล
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63143002551 นางกานดา วิวัฒน�
63143002552 นางสาวอภิชญา ไตรอภิรักษ�
63143002553 นางสาวดาลัด คงไล.
63143002554 นางสาวจิตวิมล ใจดี
63143002555 นางสาวสุกัญญา คงบุญ
63143002556 นางสาวนัฐดาวรรณ� พุทธศรี
63143002557 นางกันถ�ฏกาญจน� กวีพันธ�
63143002558 นางสาวอารีรัตน� แซ.เอี้ย
63143002559 นายณรงค� แสงสุวรรณ�
63143002560 นางสาวกัฑลีวรรณ สมรทิพย�
63143002561 นางสาวจินตนา บริเพชร
63143002562 นายอําพล กอบวัฒนกุล
63143002563 นางสาวอัจฉรา แซ.ว่ัน
63143002564 นายวงศกร ขวัญดี
63143002565 นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง
63143002566 นางสาวอุดมลักษณ� กลับชุ.ม
63143002567 นางสาวชุติมา สมทรง
63143002568 นางสาวเบญญาภา ก้ิมหม9ง
63143002569 นางสาวชุติมา พันธเสน
63143002570 นายสรวิศ เกิดกุล
63143002571 นายพงศ�พันธุ� มิตรวงศ�
63143002572 นางสาวสุมนา พัฒน�นิล
63143002573 นางสาวจุฑามาศ เที่ยงธรรม
63143002574 นายพรภวิษย� บํารุงศรี
63143002575 นางสาวสุดธิดา จงจิตร
63143002576 นางสาวรัชรี ศรีสุวรรณ
63143002577 นายสุรเดช คงทน
63143002578 นายติณณภพ แก9วแสง
63143002579 นางสาวประภัทรสิริ ต่ันเซ.ง
63143002580 นางสาวฐิติพร จุ9ยจุลเจิม
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63143002581 นางสาวญนันทิยา แก9วเมือง
63143002582 นายปNยวัฒน� นุ.นสังข�
63143002583 นางสาวศศิประภา หนูยัง
63143002584 นายจิรวัฒน� แกล9วกล9า
63143002585 นางสาวภัททิรา กตะศรีลา
63143002586 นางสาวสมฤทัย สมุทรสารันต�
63143002587 นางสาวนภัสนันท� ศรีธรรมศักด์ิ
63143002588 นางสาวนุชนารถ จินดาพันธ�
63143002589 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ
63143002590 นายกฤษฎา จิตราวงค�
63143002591 นายสุชาติ ทองยอด
63143002592 นางสาวเพ็ญจันทร� ขาวจันทร�คง
63143002593 นายณัฐพล ขาวล9วน
63143002594 นางสาวฐาพิร�ณัท เหมหา
63143002595 นางสาวสุทธิดา พิมพ�ทอง
63143002596 นางสาวศศิธร ศรีอินทร�
63143002597 นางสาวอนุธิดา ศรีขวัญ
63143002598 นางสาวอัญธิกา เผือกภูมิ
63143002599 นางสาวสุนิษา บุญทิพย�
63143002600 นางสาวลินดา ตันยุชน
63143002601 นางสาวปNยะรัตน� จันทรวงค�
63143002602 นางสาวปรางค�วลัย อุตมะมุณี
63143002603 นางสาวสุภนิดา จันทรสมมิตร
63143002604 นางสาวมลิตตา ไข.แก9ว
63143002605 นางสาวปฏิมา แก9วบุญชู
63143002606 นางสาวณัฐธิดา คงระบํา
63143002607 นางสาวกนกกาญจน� สุขบาล
63143002608 นายจิระพันธุ� บุญเพ็ง
63143002609 นางสาวชุชาดา วุฒิพงศ�
63143002610 นายกฤษณพงศ� เมืองครุฑ
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63143002611 นางสาวกนกวรรณ แซ.อOอง
63143002612 นางสาวนฤมล โสทอก
63143002613 นายศุภชัย แบนคีรี
63143002614 นางสาวป;ณณฑัต รัตนบุรี
63143002615 นางสาวอรัญญา ด9วงเพชร
63143002616 นายวรยุส ไกรเดช
63143002617 นางสาวเบญจวรรณ โปชู
63143002618 นางสาวปนัฐดา เมฆจันทร�
63143002619 นางสาวจุฑาภรณ� แกนุ9ย
63143002620 นางสาววราพรรณ ขันนุ9ย
63143002621 นางสาวป;ทจมา เย็นเอง
63143002622 นางสาวโฉมสุดา นุ9ยน้ําวงค�
63143002623 นางสาวณัฐธยาน� เกิดโป
63143002624 นางสาวจิรัชยา  .สุโสะ
63143002625 นางวริษฐา สุขปลอด
63143002626 นางสาวณฤทชญา สุขสุวรรณ
63143002627 นางสาวนิรชา อินตะVนัน
63143002628 นายสยมภู สวนแก9ว
63143002629 นางสาวปรียาภรณ� หมอยา
63143002630 นายธีรภัทร� หนูดํา
63143002631 นางสาวทัศนีย� เพชรแก9ว
63143002632 นายธีรวัฒน� ศรีกลิ่น
63143002633 นางสาวทิพวัลย� บุญสิทธ์ิ
63143002634 นางสาววิชชุพร วันทอง
63143002635 นางสาวจุฑาทิพย� เทียนกูล
63143002636 นางสาววราภรณ� คะหะปะนะ
63143002637 นางสาวนิศาชล พุ.มพันธุ�สน
63143002638 นางสาวอุทัยรัตน� จันทร�ประสิทธ์ิ
63143002639 นางสาววัลลียา ชูลี
63143002640 นางสาวพัสตาภรณ� ประดิษฐ�
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63143002641 นายรอมดอน มะมัย
63143002642 นางสาววาสนา โฮ.หิ้น
63143002643 นางสาวจุลจิตต� จิตรธรรม
63143002644 นางสาวอนิสา แซ.ฉ่ัว
63143002645 นายจักรวิทย� ศรีสวัสด์ิ
63143002646 นายเกียรติศักด์ิ นันทคีรี
63143002647 นายสิปปกร ทองย9อย
63143002648 นายพัฒนพงษ� จันทร�อักษร
63143002649 นายทรงวุฒิ ก9องพานิชกุล
63143002650 นางสาวธัญญพร สุดใจ
63143002651 นางสาวศรันย�พร แสงวิเศษ
63143002652 นางสาวพัชนี หลานหมีน
63143002653 นางสาวสุวนันต� กิจงาม
63143002654 นางสาวเพ็ญประภา สงเสน
63143002655 นายณัฐพัฒน� ชูสม
63143002656 นางสาวเบญจวรรณ ช9างแก9ว
63143002657 นายศักดา อนุรักษ�
63143002658 นางสาวณณัฐ เครือแต9
63143002659 นางสาวกุลนัฐ รุ.งเรือง
63143002660 สิบเอกศุภเชษฐ� โมราศิลปY
63143002661 นางสาวซัซวัน มะรอเซะ
63143002662 นางสาวเมธินุช เทพกรณ�
63143002663 นางสาวดวงกมล ทองนวล
63143002664 นางณัฐวีปารย� เฉียบแหลม
63143002665 นางพีรมณฑ� ศรีนิ่ม
63143002666 นายศิวัช แสงจันทร�
63143002667 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร
63143002668 นางสาวปNยาพร พรมประสิทธ์ิ
63143002669 นางสาวอมลมณี เข็มพันธุ�
63143002670 นางสาวสิริพร จันทร�สังข�
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63143002671 นางสาวจันทราทิพย� ชูศรี
63143002672 ว.าที่ ร.ต.พฤกษราช พรหมโคตร
63143002673 นางสาวฉวีวรรณ เฉลิมวรรณ�
63143002674 นายจิระศักด์ิ ขําเกิด
63143002675 นายเฉลิมพล อุบลกุล
63143002676 นายภานุพงศ� พูนจันทร�นา
63143002677 นางสาวรัชนีกร ขวัญศรี
63143002678 นายอมรเทพ อินนิมิตร
63143002679 นางสาววิศัลย�ศยา สุวรรณรัตน�
63143002680 นางสาวเบญจพร สุทธิบูลย�
63143002681 นางสาวจันจิรา คงแคล9วภัย
63143002682 นางสาวจิตรลัดดา ทองเกิด
63143002683 นายพงศธร คงอุดหนุน
63143002684 นางสาวฐิติพร หงภัทรคีรี
63143002685 นางสาวอาสมีรา เลาะมะ
63143002686 นางสาวโชติมา ม.วงทอง
63143002687 นางสาวชมปภามาศ พรพิบูลย�ยศ
63143002688 นายธีระพล ถนอมจิตร
63143002689 นางสาวกรกนก ทองนอก
63143002690 นางณัฐวรรณ คู.มณี
63143002691 นายชัยรัตน� แดงก.อเก้ือ
63143002692 นางสาวอารีรัตน� เพชรเจริญ
63143002693 นางสาวสุมิตรา ตาวัน
63143002694 นางสาวธันยกานต� บุญศรี
63143002695 นางสาวชนิตา เมืองทรัพย�
63143002696 นายณัฐภูมิ จันเสนีย�วงษ�
63143002697 นางสาวสุกัญญา หม่ืนแก9ว
63143002698 นางสาวปรียานุช มุ.ย
63143002699 นางสาวกาญจนา เกิดสุข
63143002700 นายบดินทร� ถาวร
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63143002701 นายพิศาล โกยกุล
63143002702 นางสาวภัทรพร กลอนสม
63143002703 นางสาววราพร เสียมไหม
63143002704 นางสาวกนกวรรณ พรหมเกิด
63143002705 นางสาวอภัสสร ศรีสว.าง
63143002706 นางสาวกนกรัตน� ไสยเกิด
63143002707 นางสาวสุวนันท� จันทรัตน�
63143002708 นางสาวสุพาพร เพชรสวี
63143002709 นางสาวสุวนันท� สิงห�ชู
63143002710 นายชญานิน บุญศิริ
63143002711 นายชัยยะ นนทเภท
63143002712 นายธรรมรัตน� ช.วยเชียร
63143002713 นางสาวซิริรัตร� หัสสะ
63143002714 นางสาวสุภาวดี แซ.ลิ้ม
63143002715 นางสาวจรุวรรณ จันทร�มณี
63143002716 นางสาวดารารัตน� เพชรทอง
63143002717 นายกันทรากร พุ.มจุ9ย
63143002718 ว.าที่ ร.ต.กฤษณพงศ� ถาวร
63143002719 นายอลงกรณ� แก9วแกม
63143002720 นายกฤษณ� อินทร�ทิพย�
63143002721 นางกัลยา ไชยกิจ
63143002722 นางสาวเกษราภรณ� ทองแกมนาค
63143002723 นางสาวรัตนติยา ทองปาน
63143002724 นางสาวป;ญลักษณ� เมืองมุสิก
63143002725 นางสาวชฎาพร ปฎิมิล
63143002726 นางสาวทัศนวรรณ คนซ่ือ
63143002727 นางสาวอัญชลี นวลล.อง
63143002728 นางสาวปาลิตา วงษ�ปาน
63143002729 นางสาววราลี หลงเอ
63143002730 นายวัชระ ล.องแก9ว
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63143002731 นางสาวนัทธ�ชวัล มีสุข
63143002732 นางสาวจันทร�จิรา ทองพริก
63143002733 นางสาวบัณทิตา ใจรักษ�
63143002734 นายณัฐพงษ� มโนใจ
63143002735 นางสาวสานา มัสอิส
63143002736 นางสาวศศิวิมล หนูแบน
63143002737 นางสาวฤดีภรณ� เกิดคง
63143002738 นางสาวไปรยา ลือเสียง
63143002739 นางสาววรรณสุดา อ.อนอุ.น
63143002740 นางสาวอมรรัตน� รัตนโชติ
63143002741 นางสาวกนกพิชญ� ทองจูด
63143002742 นายศุภทัต สุขสวัสด์ิ
63143002743 นางสาวจุฑาธิป ศรีสุวรรรณ
63143002744 นางสาวสุนิสา ไชยมุด
63143002745 นางสาวอุไรวรรณ แซ.เล.า
63143002746 นางสาวพิมลนาฏ โอษฐฤทธ์ิ
63143002747 นางสาวทิฆัมพร ลิ่มซ้ิว
63143002748 นางสาวสุพรรณี ศรีสังข�
63143002749 นางสาวธรรมชาติ ฮุ.นตระกูล
63143002750 นางสาวกนกวรรณ ทับขํา
63143002751 นางสาวอนุชศรา สุธาโภชน�
63143002752 นายศักรินทร� สุดรัก
63143002753 นายณัฐวุฒิ นาคราช
63143002754 นางสาวเสาวนิจ สวนสงค�
63143002755 นางสาวขัตติยา จันทร�นุ.น
63143002756 นางสาวสุภรัตน�ดา เพชรบูรณ�
63143002757 นายสุพพกรณ� พัฒนะมณี
63143002758 นางสาวศิริญา ธานีรัตน�
63143002759 นายเสรี ทิพย�ญาณ
63143002760 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณรัตน�
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63143002761 นางสาวจันทิมา เสียงเซ9ง
63143002762 นางสาวจุฑาทิพย� คงเมืองแท9
63143002763 นางสาวศุภิสรา วรรณบวร
63143002764 นางสาวอุทัยรัตน� ธรรมสติ
63143002765 นางสาวอามีเราะห� มีศรี
63143002766 นางสาวปรียานุช ทรงศรี
63143002767 นางสาวดารารัตน� ขันคลาย
63143002768 นางสาวเบญจรัตน� นินวาโย
63143002769 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิรินธร ศิริประภากร
63143002770 นางสาวนวพร ใหม.พุ.ม
63143002771 นางสาวจิราพร ดวงทอง
63143002772 นางสาวสุดธิดา แก9วช.วย
63143002773 นางสาวกุลธิดา รักหิรัญ
63143002774 นางสาวสราญรัตน� รักบรรจง
63143002775 นางสาววิไลวรรณ� นาคสุวรรณ
63143002776 นางสาวฐิติพร ศรีจงกล
63143002777 นางสาวจัสมิน ดาโอะ
63143002778 นายกฤษณะ พิทักษ�
63143002779 นางสาวสุดารัตน� แก.นจันทร�
63143002780 นายวุฒิชัย บัวมา
63143002781 นางสาวนวรัตน� รัตนพันธ�
63143002782 นางสาวณิชกานต� ป;นตะ
63143002783 นางสาวรวิวรรณ รัตนคํา
63143002784 นางสาวมารีนา ลาเตะ
63143002785 นางสาวอภัสนันท� ทองมาก
63143002786 นางสุพิศ เสนา
63143002787 นายปฏิภาณ จันทร�แก9ว
63143002788 นายกฤษดา อาจสัญจร
63143002789 นางสาวปราถนา ณ วิเชียร
63143002790 นายภูวฤทธ์ิ หมวดยอด
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63143002791 นางสาวไอลดา เฉ้ียนเงิน
63143002792 นางสาวณิศวรา หอมแก9ว
63143002793 นางสาวสายุดา คงทอง
63143002794 นางสาววิรัลพัชร ขุนทอง
63143002795 นายอาณัติ จําเนียร
63143002796 นางสาวกานต�สินี บุญรัตน�
63143002797 นางสาวสุภาพร คนล้ํา
63143002798 นายเกริกพล ศิริวัฒนไพฑูรย�
63143002799 นางสาวนุชรีย� ทองบางพระ
63143002800 นางสาวฤทัยรัตน� ชัยสิริ
63143002801 นายสมพงค� ไทยจีน
63143002802 นางสาวรุสณา เฮ็ง
63143002803 นายธีระวัฒน� ลุ.งก่ี
63143002804 นางสาววิลัยพรรณ� ย9อยพระจันทร�
63143002805 นางสาวเสาวลักษณ� เรือนไทย
63143002806 นางสาวพิชญ�ชุดา ศรีอาภานนท�
63143002807 นางสาวพิมพ�กมล แก9วพรม
63143002808 ว.าที่ ร.ต.ณัฐชนน ชํานาญศิลปY
63143002809 นายประวิทย� สงสมอ
63143002810 นางสาววชราภรณ� สังข�เรียง
63143002811 นายวีระศักด์ิ สุภาพโรจน�
63143002812 นางสาวอิสริยา จิรัฐิติกุล
63143002813 นางสาววรัญญา นพภาศรี
63143002814 นายสรายุทธ จันทร�ชูศรี
63143002815 นายศักด์ิชัย ชูทอง
63143002816 นางสาวรุฮาณี หะยีมะตะ
63143002817 นางสาวกัลยกร สอนสงคราม
63143002818 นางสาวทิพวรรณ พันธุ�พวง
63143002819 นางสาวกาญจนา จันทร�เลื่อน
63143002820 นางสาวจิรภัทร ขําพรหมราช
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63143002821 นางสาวพรทิพย� หลิ่มสุวรรณ
63143002822 นางสาวกชนันท� วิลาดลัด
63143002823 นางสาวเมธิตา จิรกิจบุญญา
63143002824 นางสาวสุขุมาลย� คชวรรณ�
63143002825 นางสาววราภรณ� เพ็ชรักษ�
63143002826 นางสาวพิภาดา ทรงสบาย
63143002827 นางสาวพัชรพร อุดมศรี
63143002828 นางสาวเพ็ญพร หนูย้ิม
63143002829 นายมารุวัน ลาหิง
63143002830 นางสาววิภาพร ขุนทองพลัด
63143002831 นางสาวนัฐมล กมลเพชร
63143002832 นางสาวขวัญชนก เฮ9งศิริ
63143002833 นายอัษฎาวุธ จูงศิริ
63143002834 นางสาวกาญจนา อ.อนแก9ว
63143002835 นางสาวณัฐพร แซ.ผ9าง
63143002836 นางสาวศิริพร คงจันทร�
63143002837 นางสาวณัฐนรี ช.วยเกิด
63143002838 นางสาวจุฑามาศ ลิ้มวงษ�
63143002839 นายสุจริต จงจิตร
63143002840 นางสาวฐิติมา วงเข็มมา
63143002841 นางสาวกมลรัตน� สกุลพันธ�
63143002842 นางสาววัจนพร เหรียญทอง
63143002843 นายเดชนะ แสวงบุญ
63143002844 นางสาวเนตรนภา ขาวศรี
63143002845 นางสาวลีลาวดี เคลือบศิลปY
63143002846 นางสาวธนาพร กลิ่นเกษร
63143002847 นายอังกูร เพ็งโคนา
63143002848 นางสาวปNยธิดา สุโขพล
63143002849 นายจุมพล นวมนิ่ม
63143002850 นางสาวบุศรา ก9าหรีมล>ะ
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63143002851 นายสุวรวิทย� เรืองรักษ�
63143002852 นางทิพวรรณ สมสุข
63143002853 นางสาวนรารัตน� มาทวี
63143002854 นางสาวชัญญานุช บุญธรรม
63143002855 นางเพ็ญพิชา หนูคง
63143002856 นางสาวอภิญฤดี พนาพิทักษ�กุล
63143002857 นางสาวมลฤดี พัฒน�แช.ม
63143002858 นางสาวศุภกาญจน� แก9วศรีนวล
63143002859 นางสาววรัญชญา จันทร�ศรี
63143002860 นางสาวสุรัญญา พลเพชร
63143002861 นายธนพล วงค�เตชะ
63143002862 นางสาวศุภากร จันทรัตน�
63143002863 นางสาวกมลทิพย� บัวทอง
63143002864 นางสาวธัญญารัตน� กาสเส็น
63143002865 นายปSองศักด์ิ พุทธวรคุณ
63143002866 นางสาวอลิตา สากา
63143002867 นางสาวสุวิมล แทนโชติ
63143002868 นางสาวจารุวรรณ แก9วดก
63143002869 นางสาวธนวรรณ เวชพันธ�
63143002870 นางสาวฐิติVยา แก9วชื่น
63143002871 นางสาวธิดารัตน� วิชัยดิฐ
63143002872 นางสาวอภิชญา พลาอาด
63143002873 นางสาวธนาภรณ� แผ.เต็ม
63143002874 นางสาวมานิตตา ศรีรัฐ
63143002875 นางสาวแคทรียา ผิวผา
63143002876 นางสาวนัดดาวรรณ ทองเหมือน
63143002877 นางสาวธิดารัตน� แพหีต
63143002878 นางสาวอุมาภรณ� อุ.นสอน
63143002879 นางสาวกรรณิกา เหี้ยเล9ง
63143002880 นางสาวยุพิน บุญหว.าน
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63143002881 นางสาวนันทิชา แก9วสว.าง
63143002882 นายอภิวัฒน� คงทรัพย�
63143002883 นายณรงค�ฤทธิ บุญเจือ
63143002884 นางสาวสุนิตา ขาวแก9ว
63143002885 นางสาวทักษิณา ต้ังกิจเชาวลิต
63143002886 นายฉัตรพงศ� วรรณสุข
63143002887 นายธีรนันท� ฤทธิโชติ
63143002888 นางสาวยุพาพร จอมชนะ
63143002889 นายภาษา ลิ่มดุลย�
63143002890 นางสาวแพรพรรณ คงแก9ว
63143002891 นางสาวสุธาสินี รุ.งแก9ว
63143002892 นางสาวกัญญารัตน� รัตนะ
63143002893 นางสาววิภาวรรณ ขําหวาน
63143002894 นายวิริยะ รอดบุตร
63143002895 นางสาวจิราวรรณ บุญเจริญ
63143002896 นางสาวพรวิรัตน� ทิพย�มณี
63143002897 นายโสภณ ชูพูล
63143002898 นายพัสกร แย9มลังกา
63143002899 นายณัฐวุฒิ ชุมสุข
63143002900 นางสาวสุทธิดา รู9รอบ
63143002901 นางสาวสรญา ขวัญใจ
63143002902 นายปริวรรต ฐานะวัฒนา
63143002903 นางสาวเสาวณีย� ชัยสุวรรณ�
63143002904 นางสาวสุธีรา หมาดหลาย
63143002905 นายพันธ�ศักด์ิ สมทรง
63143002906 นายพีระวิทย� บัณฑิศักด์ิ
63143002907 นางสาวอรอุมา อนันตกูล
63143002908 นายณัฐวัฒน� แก9วเลื่อน
63143002909 นางสาวพิมพ�พิศา แซ.พั่ง
63143002910 ว.าที่ ร.ต.อาโป งามทอง
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63143002911 นางสาววรรณกนก รักขิโต
63143002912 นางสาวรัตนา นาคแก9ว
63143002913 นายสราวุธ แก9วกับเพชร
63143002914 นางสาวจินตนา บุญเชิญ
63143002915 นางสาวเสาวนีย� บุญเชิด
63143002916 นางสาวมุกริน แก9วจินดา
63143002917 นางสาวตริตาภรณ� ชูจิตต�
63143002918 นายวศกร รัตนอนุจร
63143002919 นายอนิรุธ เส9งเซ.ง
63143002920 นางสาวพณัฐดา อ.อนพร9อม
63143002921 นายเอกพล แก9วไทย
63143002922 นางสาวณัฐณิชา รัตนสุภา
63143002923 นางสาวสลิลรัตน� สีดอกไม9
63143002924 นายธนกฤษ บุญชัย
63143002925 นางสาวจิราภรณ� พูลผล
63143002926 นางสาวตาลตะวัน สงวนทรัพย� 
63143002927 นางสาวมัลลิกา ไชยวิก
63143002928 นางสาวจันทิมา ศรีพะเนิน
63143002929 นางสาวสุนิตา อิสระโชติ
63143002930 นางสาวอาวีณา หน.วยแก9ว
63143002931 นายธีรพงศ� ศรีทอง
63143002932 นายวจนะรักษ� แซ.ลิ่ม
63143002933 นางสาวณิชาภัทร แย9มโสพิศ
63143002934 นางสาวชาลิดา บัวสุวรรณ
63143002935 นางสาวจีรวรรณ ถ่ัวสวัสด์ิ
63143002936 นายภัคธรณ� สังข�ปาน
63143002937 นายสุริยพงษ� แซ.เตียว
63143002938 นางสาวเปมิกา วุฒิพงศ�
63143002939 นางสาวเยาวรีย� มุคุระ
63143002940 นายภุชงค� เขียวเมฆ
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63143002941 นางอารีรัตน� เมฆแก9ว
63143002942 นางสาวจุฑามาส รอดจันทร�
63143002943 นายคมกฤษ คีรีทอง
63143002944 นางสาวสารดี รินทรวิฑูรย�
63143002945 นางสาวมาริสา โรมิน
63143002946 นางสาวเกตน�นิภา พลการ
63143002947 นางสาวนริศรา เหล็กนาพญา
63143002948 นางสาวดวงตะวัน ชุมจุล
63143002949 นางสาวกมลรัตน� เกษเพรช
63143002950 นางสาวปรีญาภัทร จันทร�แก9ว
63143002951 นางสาวทาริณีย� รอดกุมกรรณ�
63143002952 นางสาวสุชาสิริ ชูวารี
63143002953 นายกันต�กวี สังข�รอด
63143002954 นางสาวสโรชา โลหะเวช
63143002955 นางสาวศุภกานต� ช.วยชู
63143002956 นางสาวสุจิตรา บุญฤทธ�
63143002957 นางสาวศรุตาธิชา สุขเเก9ว
63143002958 นายพุฒิพงศ� คงพยัคฆ�
63143002959 นางสาวสุพัตรา พรหมภินันท�
63143002960 นางสาวอภิสรา ทันยุภัก
63143002961 นางสาวแคทลียา อินตัน
63143002962 นางสร9อยนาบ ด.อหล>ะ
63143002963 นางสาวสุธินี ขําเขต
63143002964 นางสาวชนัญชิดา ชูโชติ
63143002965 นางสาวพุทธิมนต� ทัตติวงษ�
63143002966 นายภูวดล รณรงค�
63143002967 นางสาวประภัสสร จ.ายอั้น
63143002968 นางสาวณัฐณิชา สืบสาย
63143002969 นางสาวซูรียา ยูโซะ
63143002970 นางสาวธมลพรรณ แก9วถึง
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63143002971 นางสาวรมิดา จันทรศิริ
63143002972 นายธีรพงศ� เดชะพันธ�
63143002973 นางสาวสุมาลี สีผม
63143002974 นางสาวศุภรัสม์ิ โกศลกาญจน�
63143002975 นายสุเมธ ชโลธร
63143002976 นางสาวเบญญทิพย� ปาคะเชนทร�
63143002977 นายณัฏฐิพงศ� ทุมรัตน�
63143002978 นางสาววิภาภรณ� ซัง
63143002979 นายจิตรกร ไสยกุล
63143002980 นางสาวกรรณิการ� สงวนแสง
63143002981 นายภทรพล เหลืองอรุณ
63143002982 นางสาวชุติกาญจน� ไตรระเบียบ
63143002983 นางสาวศศินิภา มณีรัตน�
63143002984 นายศราวุฒิ ผันแปร
63143002985 นางสาวกนกพิชญ� รัตนแก9ว
63143002986 นางสาวอาซียะห� เส็นสะนา
63143002987 นายธนวัฒน� แก9วอุบล
63143002988 นางสาวศรัณยา ดําดี
63143002989 นางสาวปุณยนุช เผือกเกิด
63143002990 นางสาวสันสุนีย� คชินทร
63143002991 นางสาวสุนิตา แก9วเหมือน
63143002992 นายอาทิตย� สุขสมบัติ
63143002993 พลทหารพิพัฒน� เศรษฐสวัสด์ิ
63143002994 นางสาวนันทนี แก9วยอด
63143002995 นางสาววนัชพร สุขแก9ว
63143002996 นางสาวกีรติกา ทองสม
63143002997 นางสาวกานต�พิชชา รักษาธรรม
63143002998 นางสาวรวีวรรณ เรืองจันทร�
63143002999 นายสุรินทร� บุญระเบียบ
63143003000 นางสาวกุลสินี เมืองแก9ว
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63143003001 นางสาวกมลวรรณ เทพมณี
63143003002 นางสาวสุดารัตน� ยุ.งย้ัง
63143003003 นางสาวกฤษติญา นิคร
63143003004 นางสาวบุษกร สุทธภักดี
63143003005 นายบุลากร ยอดเงิน
63143003006 นางสาวธณชาพัฒน� หนูโนต
63143003007 นางสาวพรทิพย� บุตรปอด
63143003008 นางสาวเกดนิกา สามารถกิจ
63143003009 นายจักริน โอนิกะ
63143003010 นางสาวโชติมา ยกซุ.น
63143003011 นางสาวกนกวรรณ ซัง
63143003012 นางสาวธันย�ชณัฐ เจริญพักตร�
63143003013 นางสาวพรนภา นรมาตย�
63143003014 นายจิรัฐติกุล สืบตัน
63143003015 นางสาวนภาวรรณ สุพัฒนุกูล
63143003016 นางสาวปาลิสสร อาษาวัง
63143003017 นางสาววิภาดา เจ>ะสาร
63143003018 นางสาวพรทิพย� การุณ
63143003019 นางสาววรรวิสา ศรีวิชัย
63143003020 นางสาวเสาวลักษณ� มีชัย
63143003021 นางสาววรางคณา ชุมทอง
63143003022 นายสัจพงศ� รัตนดอนดี
63143003023 นายณัฐพงศ� เอ.งฉ9วน
63143003024 นายกิตติศักด์ิ คงสุด
63143003025 นางสาวพาตีเมาะห� ศรีเปSา
63143003026 นางสาวศิริขวัญ ชาญณรงค�
63143003027 นางสาวอังคณา รัตนเทพี
63143003028 นางสาวอนงค�นาถ นุกูลกิจ
63143003029 นางสาวพัชรินทร� ศรีขวัญ
63143003030 นางสาวภัทราพร วงศ�วิทยะ
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63143003031 นางสาวดวงหทัย พรมทองบุญ
63143003032 นายธนาธิป ทวีทรัพย�
63143003033 นายสัณห�พิพัฒน� ทองรอด
63143003034 นางสาวทิพย�สุดา พูลสวัสด์ิ
63143003035 นางสาวกัณฐนัจ ศรสุวรรณ
63143003036 นางสาวธนัชญา ยืนยาว
63143003037 นางสาววิชุดาภรณ� คํากลั่น
63143003038 นายศรัณย� เขาทอง
63143003039 นางสาวจุรีภรณ� เลี้ยงสกุล
63143003040 นางสาวอรปรียา หลีจิ
63143003041 นางสาวผกามาส ปาลคะเชนทร�
63143003042 นายอาเด็ล มามะ
63143003043 นางสาวภรณ�พิลัย ไชยบัณ
63143003044 นางสาวฮาซียะห� สะแปะอิง
63143003045 นางสาวธนพร เจริญพร
63143003046 นางสาวขวัญฤทัย อุดมสุข
63143003047 นางสาวพลอยไพลิน นพกุล
63143003048 นายศุธากรณ� แอชชิ่ง
63143003049 นางสาวสุดารัตน� สิงห�รุ.งสกุล
63143003050 นางสาวทิพวรรณ แสงศรี
63143003051 นางสาวธันย�ชนก เชตุราช
63143003052 นางสาวสุธีกานต� สุวรรณเดช
63143003053 นางสาวพันพิชา จู.ห9อง
63143003054 นางสาวสิริกาญจน� สมพันธ�
63143003055 นางสาวศิริรัตน� เยาวยัง
63143003056 นางสาวสุคนธรัตน� บุญรัตน�
63143003057 นางสาวนลินรัตน� หงษ�ทอง
63143003058 นายสิทธิชัย ปNยะกาญจน�
63143003059 นางสาวรัตน�ตวัน โพธิสุวรรณ�
63143003060 นางสาวกรรณิกา คงภักดี
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63143003061 นางสาวพัชนี แสงชัยศรี
63143003062 นางสาวอังศุมาลี เด.นประเสริฐ
63143003063 นางสาวกาญจนา เอกชน
63143003064 นางสาวน้ําทิพย� ชัยศรี
63143003065 นางสาวปNยะนุช กาแลกปลูก
63143003066 นายสิทธิพงษ� อภัยรัตน�
63143003067 นางสาวฐิติรัตน� ช.างทอง
63143003068 นายวีระยุทธ ลักษณาวงศ�
63143003069 นางสาวนอร�ฮารหย>ะ เจ>ะมะ
63143003070 นายทศพร แสงวิไล
63143003071 นายจักรกริช ไชยชนะ
63143003072 นางสาวศิรดา วงษ�บุญ
63143003073 นางสาวศศินันท� ชื่นชม
63143003074 นายปรมินทร� ภูนฤมิต
63143003075 นายศุภชัย ศรีนิล
63143003076 นายกฤตภาส ปภาพันธุ�
63143003077 นายฐนพรรค� มีทองจันทร�
63143003078 นางสาวดวงหทัย วงศ�เมฆ
63143003079 นางสาวเบญจพร บรรเจิดเลิศ
63143003080 นายธนกฤต เจริญพานิช
63143003081 นายภาสกร ผิวเหมาะ
63143003082 นางสาวกตัญWุตา เหมทานนท�
63143003083 นางเสาวลี ซ่ือธานุวงศ�
63143003084 นางสาวพรรณทิพย� จันทวิเศษ
63143003085 นายอภินันท� บุญระงับ
63143003086 นางสาวจิราวรรณ สวัสด์ิอุบล
63143003087 นางสาวอุบลวรรณ ศรีสงคราม
63143003088 นายศุภกิจ เต็มทับ
63143003089 นางสาวเสาวภา เทพนุ9ย
63143003090 นางสาวนัณฐพร กลับส.ง
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63143003091 นางสาวสุรางคนา รุณแสง
63143003092 ว.าที่ ร.ต.หญิงบุษยา แววสกุล
63143003093 สิบตํารวจตรีธนภัทร ปราบอินทร�
63143003094 นางสาวใยแพร ณ นคร
63143003095 นางสาวชลทิชา หนูพรหม
63143003096 นางสาวสุพัฒติญา แก9วนุ.น
63143003097 นางสาวชุลีกาญจน� เจ็นชัย
63143003098 นางสาวปาณิสรา บูรณ�ชนะ
63143003099 นายทศพล สุวภา
63143003100 นางสาวอาทิตยา ก9อนผา
63143003101 นายกิตติวุฒิ บัวลอย
63143003102 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโณ
63143003103 นายจิรวัฒน� สิรินามวงศ�
63143003104 นางสาวสุชาดา ทองแก9ว
63143003105 นางสาวนัฐพร คุ9มวงค�
63143003106 นางสาวโสภิดา สุดงาม
63143003107 นางสาวสุขจิตต� เพชรสุวรรณ�
63143003108 นางสาววันเพ็ญ เสาร�นิยม
63143003109 นางสาวญาณิศา วาสุเทพ
63143003110 นางสาวนาตาช.า โมฮะหมัดราชิด
63143003111 นายฤกษ�พฤหัส เลื่องสุนทร
63143003112 นายอาทิตย� แก9วพินิจ
63143003113 นางสาวอมรรัตน� เอี่ยมศรี
63143003114 นายวรเชษฐ� พิทักษ�
63143003115 นางสาวจิราพร อละหุช�ชะ
63143003116 นายกฤตกร ใสจุล
63143003117 นายกษิดิศ ช.วยศรีนวล
63143003118 นางสาวกรกนก ภูมิชาติ
63143003119 นายภูมิพัฒน� จูห9อง
63143003120 นางสาวณภัทร รอดแสง

หน9า 104 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143003121 นางสาวขนิษฐา นวลเกลี้ยง
63143003122 นางสาวชฎาทิพย� ศรีคิรินทร�
63143003123 นางสาวมัตติกา เชาว�ไฝ
63143003124 นางสาวปุษยา รัตนาคร
63143003125 นางสาวสุธาสินี ซุยกิม
63143003126 นางสาวสุนิษา พรหมลาศ
63143003127 นางสาวสาลินี พ9นภัย
63143003128 นางสาวนัตติยา ชูบุญ
63143003129 นางสาวกัญญาณัฐ พิพัฒน�นันตกุล
63143003130 นางสาวกิตติยา อ.าวน้ํา
63143003131 นายปฐพี เศษธนู
63143003132 นางสาวป;ญญาพร บุญฤทธ์ิ
63143003133 นางสาวกฤตยาภรณ� พรหมสวัสด์ิ
63143003134 นายปาณัสม� ทันประจําสินธุ�
63143003135 นางสาวนิลมณี แก.นลา
63143003136 นายต9นศักด์ิ นามภักด์ิ
63143003137 นายวรพงษ� ทองตะกุก
63143003138 นางสาวจิราภรณ� ปNตาลีมาพร
63143003139 นางสาวเก็จแก9ว พรหมมณี
63143003140 นางสาวดาวฤทัย เพชรศรี
63143003141 นายภัฏฐ�ธกฤษฎ� เทียมแก9ว
63143003142 นางสาวศุภลักษณ� ตุดเก้ือ
63143003143 นางสาวอัญภรณ� ศรีวาลัย
63143003144 นางสาวสิริอร บุญชูศรี
63143003145 นางสาวศรัญญา แซ.บ.าง
63143003146 นางสาวอรอนงค� บุญเสริม
63143003147 นายจิตรภาณุ ยีละงู
63143003148 นางสาวหฤทัย สมทรง
63143003149 นางสาวชุติมา ปานเชื้อ
63143003150 นายกฤษฎา ทองเกลี้ยง
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63143003151 นายมังกร รุจิภักด์ิ
63143003152 นายวรินทร� นามสนธ์ิ
63143003153 นางสาวสุวนันท� วงค�ภักดี
63143003154 นางสาวพรสวรรค� กลับดี
63143003155 นายสนั่น สุขสวัสด์ิ
63143003156 นางสาวอรพรรณ จันทร�เล็ก
63143003157 นางสาวดารุณี แหละปานแก9ว
63143003158 นายเทวพร ชุมคง
63143003159 นางสาวจุฑามาศ เนยสูงเนิน
63143003160 นางสาวอัสนา อายุยืน
63143003161 นางสาวจิรวรรณ พฤษาเหตุ
63143003162 นายเสกสรรค� พรหมโน
63143003163 นางสาววศินี หอสกุล
63143003164 นายอัชฌา เอกจีน
63143003165 นายพชร โมฬี
63143003166 นางสาวปภาวี สุวรรณรัตน�
63143003167 นางสาวนิชาพร นาคครูบัว
63143003168 นางสาวกัลยาณี บุญทอง
63143003169 นายโกวิทย� พรหมประสงค�
63143003170 นายปNยวัฒน� นุ9ยโส>ะ
63143003171 นางสาวสุธิดา ศิริสุวรรณ
63143003172 นายอดิสรณ� สินชู
63143003173 นางสาวมณฑาทิพย� ช.วยสกุล
63143003174 นางสาวเกียรติสุดา คงกระพันธ�
63143003175 นางสาวฐิติรัตน� สุวรรณศิลปY
63143003176 นายจตุรพิธ แก9วเกลี้ยง
63143003177 นางสาวรัฐกานต� สุวรรณ
63143003178 นางสาวนพมาส นุมัติ
63143003179 นางสาวสุทธิดา จิตรหลัง
63143003180 นางสาวกาญจนา ยุติธรรม
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63143003181 นายเจตน�สฤษฎ์ิ หนูหนอง
63143003182 นายศวัสกร นิกรติณชาติ
63143003183 นายสรวิชญ� เครือจันทร�
63143003184 นายณรงค�ศักด์ิ ปราบณรงค�
63143003185 นางสาวหทัยชนก สุขแก9ว
63143003186 นางสาวศิริโสภา ประดู.
63143003187 นางสาวอารีน.า กําพวน
63143003188 นางสาวอรอมล ฤทธิกัน
63143003189 นายจักรภัทร มุทุจิตต�
63143003190 นางสาวชาลินี วีระวงศ�
63143003191 นางสาวสุตาภัทร พลจรัส
63143003192 นายธนภูมิ พูนพิพัฒน�
63143003193 นายขจรศักด์ิ บุญทอง
63143003194 นายตะวัน ขวัญยืน
63143003195 นางสาวทรรศรินทร� แกะประจักษ�
63143003196 นางสาวอรนันท� นิลวงค�
63143003197 นางสาวธนิสา ฤกษ�มาก
63143003198 นางสาวพิชญ�สินี ขันตยาคโม
63143003199 นางสาวพิชชาวรรณ เรืองหวาน
63143003200 นางสาวศิวนาถ ประพันธ�
63143003201 นายพงศธร พราหมณ�นาค
63143003202 นางสาวรัญชิดา หนูนุ.ม
63143003203 นางสาวศิระประภา แก9วสาคร
63143003204 นางสาวมนัญชยา หนูคาบแก9ว
63143003205 นายซัมซูดิน เตะหมัดมะ
63143003206 นางสาวพัชฎา อินทราช
63143003207 นางสาวสุชัญญา ขนอม
63143003208 นายธณภัทร� ณ ระนอง
63143003209 นางสาวศศิวิมล ช.วยเก้ือ
63143003210 นางสาวณัฏฐิกา อภัยบริรัตน�
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63143003211 นายชานนท� เจริญทรัพย�
63143003212 นางสาวพัชรภรณ� จงจิต
63143003213 นายจักรพรรดิ สุขกุล
63143003214 นางสาวรุ.งรวิน สุขเกตุ
63143003215 นางสาวภาพตะวัน หมัดอะด้ัม
63143003216 นางสาวอรสา กองเพชร
63143003217 นางสาวธมนวรรณ พวงจิตร
63143003218 นางสาวอินทรัตน� ดวงสวัสด์ิ
63143003219 นายเด.นภูมิ บุญคืน
63143003220 นางสาวภัทรวดี สมมิตร�
63143003221 นางสาวสุวณีย� พรหมสมบัติ
63143003222 นายจักรพงษ� ฐานสันโดษ
63143003223 นางสาวธิดารัตน� ขมักการ
63143003224 นางสาวจริยา ย่ิงยงค�
63143003225 นางสาวรัตนมน รักนุ.ม
63143003226 นางสาวรัศมี นามวงษา
63143003227 นางสาวอลิษรา บุญเสือ
63143003228 นายไกรศร ทวีเมือง
63143003229 นางกมลวรรณ ภักดีอักษร
63143003230 นางสาวสุดารัตน� รักเกาะรุ9ง
63143003231 นางสาววลัยลักษณ� สุนทโร
63143003232 นางสาววิรัญญา รําเพย
63143003233 นางสาวอังคณา พินลานทุ.ม
63143003234 นายสุเทพ คอนพิรุณ
63143003235 นางสาววิริยาภรณ� นูพิมพ�
63143003236 นางสาวเจนจิรา พูลสวัสด์ิ
63143003237 นางสาวธญานี รอดพันชู
63143003238 นางสาวธนาภรณ� ทองมี
63143003239 นางสาวจิรวดี ป;ญญามูล
63143003240 นายจรัส จันทร�วัฒนเดชากุล
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63143003241 นางสาวพัชราพร อินณรงค�
63143003242 นางสาวสุริญณา ม่ันคง
63143003243 นางสาววิภารัตน� ลังแก9ว
63143003244 นายคมกฤษฏ์ิ ชูศรี
63143003245 นายสาทิตย� แสงสุข
63143003246 นางสาวนุชจรี เถาเล็ก
63143003247 นางสาวตรีระวี จินดา
63143003248 นางสาวภัทรวดี กองสุข
63143003249 นางสาวอรวรรณ ทวีสุข
63143003250 นางสาวอรัญญา ชุมทอง
63143003251 นางสาววรรนิษา ดําชูพราย
63143003252 นายสมพร ใจเด็ด
63143003253 นางสาวปNยวรรณ อินอักษร
63143003254 นายสุรวิทย� จันทร�หนุน
63143003255 นางสาวจิราวรรณ ก้ิมต้ัน
63143003256 นางสาวนัฏฐริกา เพชรสุวรรณ
63143003257 นางสาวชไมพร เรืองหนู
63143003258 นางสาวฐานิกา อัตตสัมพันธ�
63143003259 นางสาวหนึ่งฤทัย สมประกอบ
63143003260 นายปฏิภาณ ศรีนุ.น
63143003261 นายศุภโชคชัย แซ.ตัน
63143003262 นางสาวสุนิสา ชูแก9ว
63143003263 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� พันธุ�พิทย�แพทย�
63143003264 นางสาวจารุวรรณ มุขรัษฎา
63143003265 นางสาวปราณี ต้ิงหวัง
63143003266 นางสาวจิรภัทร� ตันกุลโรจน�
63143003267 นางสาวอาภาภรณ� รักดํา
63143003268 นายภาณุวิชญ� นาคแปSน
63143003269 นางสาวกนกวรรณ วรพันธ�ศิริกุล
63143003270 นายพงศธร ปานคง
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63143003271 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนฤมล พลนุ9ย
63143003272 นายชัชรินทร� หลีเจริญ
63143003273 นางสาวปNLนแก9ว แท.นดี
63143003274 นางสาวสสิณัฏฐ� วงศ�ศรีนาค
63143003275 นางสาวอริสรา ใบเต9
63143003276 นายพันธเศรษฐ บุญทอง
63143003277 นางสาวศศิชา เวทยาวงศ�
63143003278 นางสาวศิริลักษณ� แสงจํานงค�
63143003279 นางสาววารุณี จุลละเอียด
63143003280 นางสาวอกนิษฐ สี่หม่ืน
63143003281 นางสาวนัสนา เต>ะหมัน
63143003282 นางสาววรรณี พรหมทอง
63143003283 นายเกริกกิจ สังข�สวัสด์ิ
63143003284 นางสาวศุภลักษณ� สุขโสม
63143003285 นางสาวจารุวรรณ ขวัญเหม
63143003286 นางสาวนภัสวรรณ ทองวิเชียร
63143003287 นายสิทธิเชนทร� ไชยยศ
63143003288 นางกวินรัตน� อาจสําอางค�
63143003289 นางสาวอาภาพร วิเชียร
63143003290 นางสาวธนิกานต� ธรรมจิตต�
63143003291 นางสาวอมรรัตน� ทองเหลือ
63143003292 นางสาวณัฐฐินันท� หนูสาย
63143003293 นายไพบูลย� รักแก9ว
63143003294 นางสาวภิญฐิดา เดชบุญช.วย
63143003295 นางสาวจิราภรณ� คงศรีทอง
63143003296 นางสาวศิศิรา นุ.นกล่ํา
63143003297 นายวิทยา ต9นนาค
63143003298 นางสาวจุฑามาศ อินทชัย
63143003299 นายภีมเดช โชประการ
63143003300 นางสาวพัชรกัญญ� สุทธิช.วย
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63143003301 นางสาวสุภนิช กองแก9วใจ
63143003302 นางสาวธารีนา สุมาลี
63143003303 ว.าที่ ร.ต.หญิงจิตตรีลักษณ� พลเพชร
63143003304 นายปณิธาน พุ.มห.าน
63143003305 นายชาญณรงค� นิ่มคร
63143003306 นางสาวกิตติยา จิตรเขม9น
63143003307 นายนฤพงศ� สุดจิตร
63143003308 นางสาวศศินา สินเกิด
63143003309 นางสาวสุดารัตน� มานะจิตต�
63143003310 นางสาวเชิญจุติพร หม่ืนนคร
63143003311 นางสาวนุชนาฎ ชุมคง
63143003312 นางสาวรัศมีแข เกียรติไพศาลโสภณ
63143003313 นางสาวขนิษฐา วงษ�ชนะ
63143003314 นายศุภชัย อาจอ.อนศรี
63143003315 นางสาวจิราภรณ� สังข�สิงห�
63143003316 นางสาวนูรีดา สาและ
63143003317 นางสาวสุชากาญจน� รุ.งพุด
63143003318 นางสาวศุภเพ็ญ เพชรมณี
63143003319 นางสาวสิริยากร ใจเอื้อ
63143003320 นางสาววิยะดา แสงวงศ�
63143003321 นางสาวสุภาวดี คงจูด
63143003322 นางสาวจันทนิภา ขุนอินทร�
63143003323 นายไกรสรรค� มูสิกะ
63143003324 นางสาวศิริรัตน� ไกรศรีสมบัติ
63143003325 นางสาวมณฑาทิพย� กังวานสุระ
63143003326 นางสาวณัฐวดี ศรียาภัย
63143003327 นายอนุวัต รัตนคช
63143003328 นางสาวชนิตตา อาษา
63143003329 นางสาวธนพร ไชยชนะ
63143003330 นางสาวนิสากร เสนนุ.ย
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63143003331 นายมีน มากอ9น
63143003332 นางสาวธัญชนก บูรณศิลปY
63143003333 นายปฏิพันธ� ปฏิมิน
63143003334 นางสาวอรอนงค� สายสิญจน�
63143003335 นายจีระวัฒน� ฟองสมุทร�
63143003336 นางสาวมณฑิรา คชินทร
63143003337 นางสาวศิริรัตน� สุพัฒนุกูล
63143003338 นางสาวกมลวรรณ ภู.ชิงชัย
63143003339 นางสาววิชุดา เก้ือคราม
63143003340 นางจินดา พนัสนาชี
63143003341 นางสาวจิราวรรณ รัตนบุรี
63143003342 นางสาวปNยทิพย� มณทิพย�
63143003343 นายยศภัทร เกลี้ยงกลม
63143003344 นายณัฐกิตต์ิ ฐานวิเศษ
63143003345 นางเฉลิมรัตน� สงค�แก9ว
63143003346 นางสาวจัสมีน เบ็ญตะเหย็บ
63143003347 นางสาวจิรนันท� ศรีคล้ํา
63143003348 นางสาวเฟ8LองฟSา ศรีสําราญ
63143003349 นายสุพัฒธนพล สุขแดง
63143003350 นายอานุภาพ พรหมทอง
63143003351 นางสาวลานนา ดะมาลี
63143003352 นางสาวสุรีวัล เเก9วประภาส
63143003353 นางสาวจรัลรัตน� ปSอมฝ;Xน
63143003354 นางสาวชลิตา ช.างเรือ
63143003355 นางสาวสุภาภรณ� ไทรทอง
63143003356 นายชญานนท� เวชจันทร�
63143003357 นายป;ญจมินทร� ไชยรักษ�
63143003358 นางสาวขวัญฤทัย แดงเรือง
63143003359 นางสาวกรองกาญจน� ช.วยบํารุง
63143003360 นางสาวมยุรา ลําพล
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63143003361 นางสาวรัตนา เกิดกายพันธ�
63143003362 นางสาวเมธยา คุ9มทัศ
63143003363 นางสาววนัชพร นพภา
63143003364 นางสาวอมรรัตน� สมดวง
63143003365 นางสาวจารุวรรณ ศรีชัย
63143003366 นายปุญญพัฒน� รักษนาเวศ
63143003367 นางสาวเอมอัชฌา จูงศิริ
63143003368 นางสาวปรางทิพย� ศรีวิรัตน�
63143003369 นายจักรพงษ� สิงห�คุ9ม
63143003370 นางสาววรรณิกา ชํามริ
63143003371 นางสาวสุกัญญา สําลี
63143003372 นายเอกชัย เลขวิVVจิตร
63143003373 นางสาวเพ็ญทิพย� คงศรี
63143003374 นางสาวจณิสตา ฝ;Lงขวา
63143003375 นางสาวปราณี แก9วเมืองกลาง
63143003376 นางสาวกชพร วณิชมาศ
63143003377 นางสาวผกาวรรณ ทับไทร
63143003378 นายนิติกร บัวทอง
63143003379 นางสาวนวลผจง ทรงรัตนพันธุ�
63143003380 นางสาวศุภลักษณ จิตตารมย�
63143003381 นางสาวลักษณา เลิศลับ
63143003382 นายชนินทร� บุญช.วย
63143003383 นางสาวชฎารัตน� แก9วปลั่ง
63143003384 นางสาวจิราภรณ� ไชยอ.อน
63143003385 นางสาวธัญชนก อินทเสือ
63143003386 นางสาวมนธิดา ตันสกุล
63143003387 นายวีรพงศ� ทองงาม
63143003388 นางสาวเพชรานนท� จุ9ยเจริญ
63143003389 นายอังคาร ก9อนทอง
63143003390 นางสาวจุฑามาศ โต>ะเต9
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63143003391 นายจิรภัทร ชมดี
63143003392 นายสุวรรณ บุญมาศ
63143003393 นางสาวมนทิรา บุญมี
63143003394 นายภคินัย ไชยคง
63143003395 นางสาวซูไนร�ต9า สวยงาม
63143003396 นางสาววิชุดา คงทอง
63143003397 นางสาวฉัตรสุดา ดิลกสัมพันธ�
63143003398 นายธันญากรณ� เพ็งพิศ
63143003399 นางสาวโสรญา ธรรมวาโร
63143003400 นางสาววราภรณ� สุขนาวา
63143003401 นางสาวพัชรินทร� เฉ้ียงเถา
63143003402 ว.าที่ ร.ต.หญิงทิพาภรณ แก.นแก9ว
63143003403 นางสาวจิรดา ทองแก9ว
63143003404 นางสาวณัฐญดา หิมคุณ
63143003405 นางสาวศุภรา ลาภวิเศษแท9
63143003406 นางสาวณัฐกานต� ช.อมณี
63143003407 นายอรรคพล สองเมือง
63143003408 นายประพันธ� ขวัญแก9ว
63143003409 นางสาวกฤติยา ขุนชิต
63143003410 นางสาวนภัสวรรณ ขวดแก9ว
63143003411 นางสาวจิรภิญญา เพ็ชรรัตน�
63143003412 นางสาวทัยนรัตน� ใจเที่ยง
63143003413 นางสาวชุติมา บุญสิทธ์ิ
63143003414 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยชนะ
63143003415 ว.าที่ร9อยตรีทินกร เกิดขาว
63143003416 นางสาวป;ตมา สุขช.วย
63143003417 นางสาวสกาวรัตน� คชเวช
63143003418 นางสาวโสรญา เล.สํา
63143003419 นางสาวอรอนงค� พรหมชู
63143003420 นางสาวเสาวลักษณ� ย้ิมย.อง

หน9า 114 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143003421 นางสาวพรทิพย� ทองใหม.
63143003422 นางสาวกาญจนา อินทโช
63143003423 นายธีรภัทร� ศาสนัส
63143003424 นางสาวเกศกนก บุญรอด
63143003425 นายสุริยะ ทองกัน
63143003426 นางสาวธิดารัตน� เอียดตน
63143003427 นางสาวเสาวลักษณ� กองแก9ว
63143003428 นายอมรเทพ ทิพย�โพธ์ิ
63143003429 นายวิศิษฎ� ครุฑดํารงชัย
63143003430 นายวีระวัฒน� คงจันทร�
63143003431 นางสาวพิชารัฐ ห9วงจิตร
63143003432 นางสาวอรนุช ภูริวิมลชัย
63143003433 นางสาวปNยนุช ณ ระนอง
63143003434 นายคมกริช ถ่ินพระบาท
63143003435 นางสาวจีรภา แสงจันทร�
63143003436 นางสาวลออรัตน� ขนุนอ.อน
63143003437 นางสาววิพรรัตน� นาคน9อย
63143003438 นางสาวอังคณา ดําจันทร�
63143003439 นางสาวกมลชนก ชัยรัตน�
63143003440 นางสาวปริฉัตร เจือประจบ
63143003441 นางสาวหิรัญญา พิกุลงาม
63143003442 นายวีรพงค� แซ.อึ้ง
63143003443 นางสาวทิพวรรณ เภาวนะ
63143003444 นางสาวนงลักษณ� แข็งมาก
63143003445 นางสาวจันทร�จิรา ทองคํา
63143003446 นายอิสรพงษ� รักษา
63143003447 นายสุภกิณห� ปานอ.อน
63143003448 นายภูมิภัทร มณีศรี
63143003449 นางสาวกัญญา บุญเลี้ยงมา
63143003450 นางสาวจันทรรัตน� คงทัพ
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63143003451 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�
63143003452 นางสาวปNยะนุช เหมรา
63143003453 นางสาววรรณิษา นุ9ยเจริญ
63143003454 นางสาวศุภิสรา อุดมศรี
63143003455 นางสาวอาภาศิริ สายศรี
63143003456 นางสาวเสาวลักษณ� รอดทองอยู.
63143003457 นายธนา ปานสมุทร
63143003458 นางสาวจีราพรรณ ศิริมาศ
63143003459 นางสาวนิโลบล กัลปหา
63143003460 นางสาวประภัสสร นวลศรี
63143003461 นางสาวอมราพร รักด9วง
63143003462 นางสาวกนกอร ไกรวงษ�
63143003463 นางสาวกิตติยา หนูภัยยันต�
63143003464 นางสาวศิรินันท� แสงดํา
63143003465 นางสาวกนกพร พรหมทิพย�
63143003466 นางสาวธิดารัตน� รักชาติ
63143003467 นายมูฮัมหมัดนูรดีน บูเกะ
63143003468 นางสาวสุมินตรา มีไพศาล
63143003469 นายยุรนันท� ศฤงคาร
63143003470 นางสาวดวงกมล ยอดใหม
63143003471 นางอมรรัตน� วงศ�รักษา
63143003472 นางสาวอารยา แสนทวีสุข
63143003473 นางสาวธิดารัตน� วงศ�ประยูร
63143003474 นางสาวกันติชา เครือแก9ว
63143003475 นางสาวสุเมตตา แสนเฉย
63143003476 นางสาวอรวรรณ พิมพ�เจริญ
63143003477 นายธีรภัทร หนูมา
63143003478 นายชัยพิพัฒิ สุขประเสริฐ
63143003479 นางสาวจรัญญา จิตตโอวาท
63143003480 นางสาวกชกร เสฏฐวิวรรธน�
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63143003481 นางสาวมณีรัตน� พูลศิริ
63143003482 นางสาวขวัญชนก เหล.าอั้น
63143003483 นายจรูญ พลายด9วง
63143003484 นางสาวภัสยา เสริมเกียรติวัฒน�
63143003485 นางสาวพีรดา ปานมี
63143003486 ว.าที่ ร.ต.หญิงรัชนก บุญชัย
63143003487 นางจามจุรี บุญเป^ง
63143003488 นางสาวจิรวรรณ โสมมนัส
63143003489 นางสาวพัชรา ฤทธิจบ
63143003490 นางสาวอุษาวดี ทองจิตร
63143003491 นางสาวลัดดาวัลย� ทองแก9ว
63143003492 นายชัยวัฒน� อรชร
63143003493 นายฐนกร สุวรรณโชติ
63143003494 นางสาวชญาภา กองสวัสด์ิ
63143003495 นายพงศธร จันด9วง
63143003496 นายกัณฑ�เอนก ศรีสอาด
63143003497 นางสาวตติยา อุเส็น
63143003498 นายณรงค� ไชยฉิม
63143003499 นางสาวจรัสศรี อุปถัมภ�
63143003500 นางสาวสิริรัตน� หวังจิตเลือ
63143003501 นางสาวกนกวรรณ คําภาพันธ�
63143003502 นางสาวนิตยา สุขสวัสด์ิ
63143003503 นางสาวสุรีย�พร พิชัยชน
63143003504 นางสาวคงกช มณีนิล
63143003505 นางสาวภัทธินี มีคล9าย
63143003506 นางสาวนภาภรณ� ไทรแก9ว
63143003507 นางสาวพัณณิตา คงสวี
63143003508 นางสาววิไลพร ขนานใต9
63143003509 นางสาวปNยะนันท� นิภานันท�
63143003510 นางสาวสุพรรณี เสียงทอง
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63143003511 นางสาวหฤทัย โชติกวนิช
63143003512 นางสาวอภิกขณา รักษาสตย�
63143003513 นางสาวปริยากรณ� โก9สกุล
63143003514 นางสาวอารีรัตน� ไพโรจน�
63143003515 นางสาวอรอนงค� ดํานุ9ย
63143003516 นางสาวกุสุมา นิยอ
63143003517 นางจารุณี ธุระหาญ
63143003518 นางสาวนฤมล ชูแก9ว
63143003519 ส.ตสมชาติ ชูทอง
63143003520 นางสาวทักษพร สายน้ําใส
63143003521 นางสาวพรอนันต� บุญหลง
63143003522 นายณรงค�ศักด์ิ ทองคํา
63143003523 นางสาวขวัญฤทัย โอชุม
63143003524 นางสาววิรัษฎา เรืองนุ9ย
63143003525 นายวราวุฒิ สมประสงค�
63143003526 นางสาวนภาพร พิทักษ�
63143003527 นางสาวกชพรรณ เส9งทั่น
63143003528 นางสาวธนพร นวลสุวรรณ
63143003529 นางสาวน้ําฝน กรทิพย�
63143003530 นายสิทธิกร อนันตชาติ
63143003531 นายภาณุวัฒน� นวมนิ่ม
63143003532 นางสาวอภิญญา เจ>ะอุเซ็ง
63143003533 นางสาวกมลรัตน� ชุมทอง
63143003534 สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
63143003535 นายยศกร อนุจร
63143003536 นางสาวนิฎา สันฝา
63143003537 นางสาวลลิตา อ.อนช.วย
63143003538 นายชญากร เกลี้ยงประดิษฐ�
63143003539 นางสาวพัณณิตา พรหมเมศร�
63143003540 นางสาวชุติสรา ศิริพงศ�
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63143003541 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�นคร
63143003542 นายอธินาถ ไตรรัตน�
63143003543 นางสาวกาญจน�กนก ศิริสมบัติ
63143003544 นางสาวธัญญารัตน� หอมเชื่อม
63143003545 นางสาวภัทรวัลลิ์ ศรีมีธรรม
63143003546 นายจักรกฤษณ� ทองพุ.ม
63143003547 นางสาวจริยา คําหวาน
63143003548 นายวัชระ หอยมณี
63143003549 นางสาวพิชามญชุ� หอกุล
63143003550 นายณัฐพล กิจการ
63143003551 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเดช
63143003552 นางสาวสุวิรยา ชุมทอง
63143003553 นางสาวไพรนภา เก้ือกูล
63143003554 นายบดินธรณ� วิชัยดิษฐ
63143003555 นางสาวภิญญาพัชญ� ชูชาติ
63143003556 นางสาวนูซีลัน ดอหะ
63143003557 นางสาวป;ทมาภรณ� ชูรัตน�
63143003558 นางสาวกฤษณพัฒน� จันทร�ทิพย�
63143003559 นางสาววิยะดา ฤกษ�ดี
63143003560 นางสาวสิริยากร พร9อมสันเทียะ
63143003561 นางสาวศุภรัตน� กลิ่นมาลี
63143003562 นายกิตติวัฒน� มูสิกะสง
63143003563 นางสาววนิดา รัตนดากุล
63143003564 นางสาวรุ.งนภา หัสตุด
63143003565 นางสาวมานิตา ศรีแผ9ว
63143003566 นางสาวอธิตา กาญจน�สดุ9ง
63143003567 นายวิริยะ สุขวิริยะกุล
63143003568 นางสาวนลินญา ฤทธิชัย
63143003569 นางสาวสาฟIยะฮ� สังช.อ
63143003570 นางสาววาสนา ภักดีบุญ
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63143003571 ว.าที่ ร.ต.ไกรวิทย� เพชรเชนทร�
63143003572 นางสาวลักษิกา วรรณะ
63143003573 นายเอกภาพ ช.วยเรือง
63143003574 นายอนุวัฒน� ความรําพึง
63143003575 นางสาวอชิรญา ถ่ีถ9วน
63143003576 นางสาวสุภัตตรา กินรีวงศ�
63143003577 นางสาวสุนิศา พรหมดวง
63143003578 นางสาววิภาวี คงเพชร
63143003579 นายนรธัช จันทร�แดง
63143003580 นายพัฒนพงค� มีสุข
63143003581 นางสาวจรีรัตน� ไชยวงศ�
63143003582 นางสาวสุพรรณษา สอนขํา
63143003583 นางสาวกรรณิการ� เล็กมาก
63143003584 นางสาวกรรณิการ� ศรีเพชรพูล
63143003585 นายยุทธนา เมืองด9วง
63143003586 นางสาวอารียา มามะ
63143003587 นายกฤษนันท� จันทวงศ�
63143003588 นางสาวพรพิมล เอี่ยมสะอาด
63143003589 นางสาวศศิพร เหล9าผอม
63143003590 นางสาวกันทิมา เก้ือกูล
63143003591 นางสาวกรรณิกา พฤษวานิช
63143003592 นางสาววรพรรณ โกมล
63143003593 นางสาวปารวี สะมาน
63143003594 นายกฤษฎา ชูเกิด
63143003595 นางสาวลภัสรดา สุวรรณรัตน�
63143003596 นางสาวธัญลักษณ� หงษ�มณี
63143003597 นางสาวลิลณา ไชยศรี
63143003598 นางสาวศศิรัศม์ิ คงอ.อน
63143003599 นายอานนท� โกละกะ
63143003600 นางสาวสุพัตรา ไชยชาญ
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63143003601 นางสาวศศิธร เกิดเสมอ
63143003602 นางสาวเวณิกา ตลึงจิตร
63143003603 นางสาวศิรินยา น9อยมา
63143003604 นางสาวอรุณรัตน� หนูช.วย
63143003605 นางสาวมัลลิกา แสนสุข
63143003606 นางสาวอรพิณ สละ
63143003607 นางสาวเสาวลักษณ� สารสิทธ์ิ
63143003608 นางสาวธัสสนี รุจิระมานนท�
63143003609 นางสาวสมฤทัย แสงรัตน�
63143003610 นายธนพงศ� เสรีประเสริฐ
63143003611 นางสาวฐิตารีย� อรุณพันธุ�
63143003612 นางสาวเบญจวรรณ ด9วงขวิด
63143003613 นางสาวจุรีมาศ ทองคําชุม
63143003614 นางสาวชนาภา หนูเกตุ
63143003615 นายวรพล จันทร
63143003616 นายนฤสรณ� แดงแสน
63143003617 นางสาวปNยะวรรณ จันทร�นพรัตน�
63143003618 นางสาวชฎาภรณ� เพชรเชนทร�
63143003619 นายเฉลิมเกียรติ ทองช.วย
63143003620 นายสมยศ สุขเก้ือ
63143003621 นางสุกัญญา การดี
63143003622 นางสาวทัศนีย� ชูสุวรรณ
63143003623 นางสาวปNยพรรณ สุขศรVีนวล
63143003624 นางสาวสวรรยา มีสิน
63143003625 นางสาวสาวิณี ฐานสันโดษ
63143003626 นางสาวลลิตา ภิรมย�บูรณ�
63143003627 นางสาวปรีดาภรณ� รัตนกระจ.าง
63143003628 ว.าที่ร9อยตรีหญิงจุฑาทิพย� สังฆรัตน�
63143003629 นางสาวจิราภา เดชวิเศษ
63143003630 นางสาวนัฐกานต� ขวัญเสาว�
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63143003631 นางสาวจุฑารัตน� เดชสุวรรณ
63143003632 นางสาวกัญญนิธิ แซ.ลิ้ม
63143003633 นางสาวชิดชนก อินทรักษ�
63143003634 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณมณี
63143003635 นางสาวจุฑารัตน� พรหมน9อย
63143003636 นางสาวทิวาภรณ� พรหมพล
63143003637 นายเด.นพงค� บริสุทธ์ิ
63143003638 นายศิวกร บุญญาปฏิภา
63143003639 นางสาวอรทิมา เถาทอง
63143003640 นายประกาศิต กาหะ
63143003641 นางสาวรุสดา สามารอเมาะ
63143003642 นางสาวอริสรา อ.อนชาติ
63143003643 นายวีรพงษ� แก9วสุข
63143003644 นางสาวอัญชิสา ปรีชา
63143003645 นางสาวเพชรรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63143003646 นางสาวธนวรรณ คชรัตน�
63143003647 นางสาวกัญญาธิดา สมล่ํา
63143003648 นางสาวศศลักษณ� เพชรม.วง
63143003649 นางสาววราภรณ� มีจิต
63143003650 นางสาวมาริสา ภิรมย�ไทย
63143003651 นายสุรศักด์ิ คงแก9ว
63143003652 นางสาวสุธิดา สัสดี
63143003653 นางสาวสุพรรษา บุญเศษ
63143003654 นางสาวรัตยา ย้ิมละมัย
63143003655 นายวิษณุศักด์ิ ทรงศรี
63143003656 นายนฤทธ์ิ รักสัตย�
63143003657 นางสาวตันติมา อุครภาศ
63143003658 นายชาว ทิพย�บรรพต
63143003659 นายปรียวัฒน� คงนิล
63143003660 นางสาวไซนับ ยามา
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63143003661 นางสาวผาณิตา เหมือนใจ
63143003662 นางสาวจารุวรรณ เลิศไกร
63143003663 นางสาวรุ.งระวี เจริญเย็น
63143003664 นางสาวสุภัตรา งานดี
63143003665 นางสาวสุดารัตน� เอียดเหตุ
63143003666 นางสาวจีรนุช อั้นทอง
63143003667 นางสาวจันทิมา ไกรทอง
63143003668 นางสาวน้ําหนึ่ง อยู.เจริญ
63143003669 นางสาวอัจฉรา ยอดช.วย
63143003670 นางสาวเสาวรส ทับทิมทอง
63143003671 นายจะระนัย ศักดามี
63143003672 นางสาวนิลาวัลย� พงศ�ย่ีหล9า
63143003673 นางสาวจุฑามาศ หมาดต้ิง
63143003674 นายตรีรัตน� รักกะเปา
63143003675 นายประวิทย� ตรียุกต�วณิช
63143003676 นายอีฟาฟ เจ>ะเต>ะ
63143003677 นางสาวกันต�กมล ป;นทโมรา
63143003678 นางสาวอัจฉรา สกุลคู
63143003679 นายนครินทร� ฉิม
63143003680 นางสาวเสาวภา เวชศาสตร�
63143003681 นางสาวสุรางคณา รัตนบุษย�
63143003682 นางสาวเพ็ญใจ บริบูรณ�
63143003683 นางสาวมัลลิกา แก9วทวี
63143003684 นายโกเมศ จันทมุณี
63143003685 นางสาวยุวันดา หลีดี
63143003686 นางสาวพนิดา พรหมอุบล
63143003687 นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรต์ิ
63143003688 นางสาวนัทกานต� ไชยสุวรรณ�
63143003689 นางสาวพรธิดา ฉัตรดีนุ9ย
63143003690 นายคาริส พงศาปาน
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63143003691 นางสาวปาริตา เพชรสุวรรณ
63143003692 นายธีรัตม� ลิ่มวิจิตรวงศ�
63143003693 นางสาวฟารุณีย� สามะ
63143003694 นางสาวพัชริดา นามนวล
63143003695 นางสาวโสภาวดี ช.วยศรี
63143003696 นางสาวกัลยาณี จูห9อง
63143003697 นางสาวดุษฎี หนูด9วง
63143003698 นางสาวก่ิงกาญจน� คงทอง
63143003699 นางสาวธัญญาพร ศารทูลทัต
63143003700 นายธีรพล จันทบูรณ�
63143003701 นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
63143003702 นายนพรุจ รอดจิตต�
63143003703 นางสาวสิรินารถ ชูไกรทอง
63143003704 นางสาวธนัชชา หิรัญรัตน�
63143003705 นางสาวสุดาภา พรหมอุบล
63143003706 นางสาวณัฐฐิศา เอกบุตร
63143003707 นางสาววรรณสุดารัตน� สวัสดิโกมล
63143003708 นางสาวอุไรวรรณ ณรงค�ฤทธ์ิ
63143003709 นางสาวซูมีต9า แตหม>ะ
63143003710 นายรัชชพงศ� เล็กขาว
63143003711 นางสาวเสาวลักษณ� ชูยอด
63143003712 นางสาวอรอุมา บุญญะ
63143003713 นางสาวพัชราพร สุขเกษม
63143003714 นางสาวจุฑาลักษณ� ขวัญทอง
63143003715 นางสาววาทินี หวอตะเห
63143003716 นางสาวจุฑามณี เพชรแก9ว
63143003717 นางสาววันวิสา แก9วกันยา
63143003718 นางสาวณัฐกาญจน� ตาปSองวงศ�
63143003719 นายสําเริง ยังสุวรรณ�
63143003720 นางสาวพรรณนิภา สายหล9า
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63143003721 นางสาวเพ็ญจันทร� ชูชมกลิ่น
63143003722 นางสาวปภัสร�สิตา อุไรโรจน�
63143003723 นางสาวกัญญ�วรา แก9วมนตรี
63143003724 นางสาวนภัสกร ขิมมากทอง
63143003725 ว.าที่ ร.ต.หญิงทิพกา จรัลศิลปY
63143003726 นางสาวนัศรินทร� มูซอ
63143003727 นายปฐมพงศ� รัตนไชย
63143003728 นางสาวจิรนันท� ศิลปมณี
63143003729 นางสาวอลิสา สัจจมาตย�
63143003730 นางสาวรัตติกรณ� อินจันทร�
63143003731 นางสาวขนิษฐา บัวอินทร�
63143003732 นายอิษฎา จินุกูล
63143003733 นางสาวซอลีฮะห� สะมะแอ
63143003734 นางสาวสุวัลย�ณี ก้ิมหม>อง
63143003735 นางสาวจามจุรี พันธเสน
63143003736 นางสาวรัชนี อั้งเกรียด
63143003737 นายอรรถกร สุขสําราญ
63143003738 นายธีระพงศ� พรหมมาตร
63143003739 นางสาวอัมพวัน บัวผุด
63143003740 นางสาวศศิเกศ เพชรสงค�
63143003741 นายวิรัตน� เกาะกลาง
63143003742 นางสาวลดารัตน� รักขาว
63143003743 นายกันตภณ เพ็ชรทิพย�
63143003744 นางสาววิรวรรณ ทองแดง
63143003745 ว.าที่ร.ต.สราวุธ ปล9องนุ9ย
63143003746 นางสาวภัทรพร บุญสนอง
63143003747 นางสาวปNยะนันท� กิจงาม
63143003748 นางสาวเกศรินทร� ชูมณี
63143003749 นางสาวเกศศิริ เค่ียมการ
63143003750 นายชยุต โรจนกิจจารักษ�
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63143003751 นายพีรวิชญ� ชอบผล
63143003752 นางสาววรินทร�ทิพย� ตรงต.อการ
63143003753 นางสาวชลธิชา จันทร�เพ็ง
63143003754 นางสาวสุภาพร หมีรักษา
63143003755 นางสาวชนกวรรณ ทองรักษ�
63143003756 นายกฤษกร สายแก9ว
63143003757 นางสาวณัฐวดี รักษ�จินดา
63143003758 นางสาวปรีนานุช สงสุรินทร�
63143003759 นางสาวสิรินุช พันธุ�เมธาฤทธ์ิ
63143003760 นายอนุวัฒน� นกทอง
63143003761 นายธารินทร� หยังกุล
63143003762 นางสาวเกศกนก แร.ทองคํา
63143003763 นางสาวพัชราภรณ� ไกรผล
63143003764 นางฑาริกา รักฤทธ์ิ
63143003765 นางสาวเมธิณี ปลอดอ.อน
63143003766 นางสาวพิมพ�ชนก ทักญาติ
63143003767 นายชลธี จิตรหลัง
63143003768 นายชินดนัย ธรรมรักษ�
63143003769 นายศรัณย� จันทร�ไหม
63143003770 นางสาวกอบกุล ขวัญสุข
63143003771 นางสาวศศิธร สมใจหมาย
63143003772 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ�
63143003773 นายรัชชานนท� รอดเด็น
63143003774 นางสาวกชกร บุญจันทร�
63143003775 นางสาวปNยะนุช ก่ิงน9อย
63143003776 นางสาวชมภูนุช กลิ่นมาลี
63143003777 นางประกายรุ.ง อินทร�บัว
63143003778 นางสาวเพ็ญนภา แซ.ชั่ง
63143003779 นางสาววราภรณ� อินแจ9ง
63143003780 นางสาวพรรณณิภา คงรอด
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63143003781 นางวาสนา แก9วขวัญ
63143003782 นายเอกธวัช วัฒนชนม�
63143003783 นางสาวรัตพร รัฐแฉล9ม
63143003784 นายสุรศักด์ิ ชุมเอียด
63143003785 นางสาวกิตติยา ธานินพงศ�
63143003786 นางสาวทิพยนัย แซ.เฮ.า
63143003787 นางสาวอนุสรา ทองใหญ.
63143003788 นางสาวอริศรา งานแข็ง
63143003789 นางธัญณภัสส� คําแหง
63143003790 นางสาวอัตติมา โภคัย
63143003791 นางสาวณิชกานต� บุญสว.าง
63143003792 นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มสกล
63143003793 นางสาวนภัสกร ท.องแก9ว
63143003794 นางสาวปรีดาภรณ� อักษรภักดี
63143003795 นางสาวณัฐติกาล เย็นแจ.ม
63143003796 นายนราชัย บัวชุม
63143003797 นายอภิรัตน� เพชรยัง
63143003798 นางสาวสุพรรษา เพชรประสงค�
63143003799 นางสาวกุลิสรา สุนทรอารมณ�
63143003800 นายเอกมล จันทรักษ�
63143003801 นางสาวจันทร�จิรา รัตนะ
63143003802 นายฉัตรตุรงค� สุดสอาด
63143003803 นางสาวสุดารัตน� บุญทิพย�
63143003804 นางสาวอัลวานีย� โกสุมพันธ�
63143003805 นายสิทธิพงษ� บุญพร9อม
63143003806 นางสาวศิรินธาร ภัติศิริ
63143003807 นางสาวฑิฆัมพร ชูสังข�
63143003808 นางสาวเสาวลักษณ� กลิ่นคง
63143003809 นางสาวสุดารัตน� สองพิมพ�
63143003810 ส.ต.ท.สยามรัฐ ชูบุรี
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63143003811 นางสาวดวงกมล ฉุ9นย.อง
63143003812 นางสาวกัญญ�วรา บัวรัตนกาญจน�
63143003813 นางสาวอักษราพัชร ต้ังคีรี
63143003814 นางสาวนภัสสร อักษรสม
63143003815 นางสาวเมทินี พืชภูมิ
63143003816 นางสาวกชวรรณ บุตรกริม
63143003817 นางสาวนุจนะห� หมาดหีม
63143003818 นางสาวนันทพร นิสภา
63143003819 นางสาวอัยรดา พรึกถก
63143003820 นางสาววรรณิดา หนูแก9ว
63143003821 นางสาวผกามาศ แต9มแก9ว
63143003822 นางสาวกัณติมา สุวรรณ�แก9ว
63143003823 นายบรรเจิด กองอินทร�
63143003824 นางสาวสุวลักษณ� ศรีเปารยะ
63143003825 นางสาวศิวนันท� สุขเยาว�
63143003826 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ ทองสัมฤทธ์ิ
63143003827 นางสาวเบญจมาภรณ� สินตุ9น
63143003828 นางสาวพิกุล ดิลกกาญนมาลย�
63143003829 จ.ส.ต.ไชยวุฒิ พนัสนาชี
63143003830 นางสาวอัญชลี ขาวมาก
63143003831 นายพงศ�พัฒน� หนูคง
63143003832 นางสาวไอลดา หมาดอะดํา
63143003833 นายจักรพงศ� บัวบุตร
63143003834 นางสุดารัตน� หมุนแทน
63143003835 นางสาวชยาภรณ� แซ.หลี
63143003836 นางสาวตูแวไซนับ มือกะหามะ
63143003837 นายธนพนธ� ชุมวรฐายี
63143003838 นายณัฐภัทร ปานศิริ
63143003839 นายอนิรุทธ์ิ หมาดบุตร
63143003840 นางสาวขวัญชนก ใจกล9า
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63143003841 นางสาวจารุวรรณ พัฒชนะ
63143003842 นางสาวธิดารัตน� รักบํารุง
63143003843 นางสาวกุลสตรี ชูเพชร
63143003844 นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรลุ
63143003845 นางสาวกัญชลิกา ขุนไชยการ
63143003846 นางสาวรัชชประภา สิงห�ชู
63143003847 นายต.อพงศ� พรหมอ.อน
63143003848 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ดี
63143003849 นายศรัณย� หม่ืนสุนทร
63143003850 นางสาวหนึ่งฤทัย สมทอง
63143003851 นายสมชาย สังข�จันทร�
63143003852 นางสาวนัจนันท� จาวิสูตร
63143003853 นางสาวสิรีรัฐ พลวิชัย
63143003854 นายอดิศรณ� เอียดดี
63143003855 นางสาวนรารัตน� จุลมัย
63143003856 นางสาวเสาวณีย� พัดลม
63143003857 นายพัฒนวิชญ� ธิติพัทธ�วรกุล
63143003858 นางสาวพิมานมาศ ธรรมรักษ�
63143003859 นางสุชาดา รักนิ่ม
63143003860 นางสาวปNยะมาศ นุ.มทิพย�
63143003861 นายอนุพล หีดเดช
63143003862 นางสาวพิมพ�ผกา จําปา
63143003863 นายรณฤทธ์ิ บุญธรรม
63143003864 นางสาวอนุสรา แดงเสนาะ
63143003865 นางสาวออน อะ นง เทบ  ทอง
63143003866 นายณัฐพล ขาวขํา
63143003867 นางสาวธิดารัตน� ศิริวิบูรณ�เศรษฐ�
63143003868 นายธนชัย เบ็ญสลาหมัน
63143003869 นางสาวประภาศรี เวชกะ
63143003870 นายจักรกฤษณ� คงเมือง
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63143003871 นางสาวอรณิชา ศิริพันธุ�
63143003872 นางสาววรัญญา เหล.าสุข
63143003873 นางสาวสุภาวดี ศรีสาคร
63143003874 นางสาวปNยะธิดา จุลจงกล
63143003875 นายภิรวัฒน� หงอสกุล
63143003876 นางสาวนริศรา วัลลีย�
63143003877 นางสาวสุขุมาลย� มณีมาส
63143003878 นางสาวสิริฎารัฎฐ� พรหมสงฆ�
63143003879 นางสาวพัชรีย� เดชเดโช
63143003880 นางสาวศิริมาศ ศรีสงคราม
63143003881 นางสาวสุกัญญา นาคา
63143003882 นายนิตินันท� กันธะวงศ�
63143003883 นางสาวซอฟIยะ นิแม
63143003884 นางสาวคีตภัทร คงด9วง
63143003885 นางสาวปวีณา จันธุรต
63143003886 นายชัยณรงค� หนูสอน
63143003887 นายธีรณัฐ รัตนกุล
63143003888 นางสาวสุพิชญา บัวแก9ว
63143003889 นายนรินทร� ธร นวลมุสิง
63143003890 นายจักรพงษ� พันธุศักด์ิ
63143003891 นางสาวนิจวรรณ พูลเขาล9าน
63143003892 นางสาวภัทราภรณ� พรหมอินทร�
63143003893 นางสาวเยาวลักษณ� อ9นชู
63143003894 นางสาวจิรนันท� ชนะกุล
63143003895 นางสาวอัจฉรา พรหมสวัสด์ิ
63143003896 นางสาวอัจฉรา ขําเกิด
63143003897 นางสาวศุภลักษณ� กฤชเลิศกุล
63143003898 นางสาวพนิดา เพ็งสกุล
63143003899 นายทศพล สุขเมตตา
63143003900 นางสาวจินต�ภาณี คงทอง
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63143003901 นางสาวสุนิสา ขวัญทองเย็น
63143003902 นางสาวณัฐธิดา เกตุแก9ว
63143003903 นางสาวกมลทิพย� รัตนชุม
63143003904 นางสาวชลิตา ยอดไสว
63143003905 นายอภิสิทธ์ิ ธนะภาส
63143003906 นายจเร สอนนุ9ย
63143003907 นายศาสตราวุธ เสนาะกลิ่น
63143003908 นางสาวประภัสสร เพ่ิมวงษ�
63143003909 นางสาวคนึงนิตย� เพชรชู
63143003910 นายสิรวิชญ� น9อยแนม
63143003911 นางสาวธมลวรรณ ถูวะการ
63143003912 นายชัยวัฒน� เศวตศิลปY
63143003913 นางสาวธีรภา สายธนู
63143003914 นางสาวอุไร นิลจันทร�
63143003915 นายพชร ประกอบแก9ว
63143003916 นางสาวฐิติรัตน� ยงยศย่ิง
63143003917 นางสาวดลยา สุวรรณศิลปY
63143003918 นางสาวศุภิสรา กุญชรินทร�
63143003919 นางภัทรา โคจีนสกุล
63143003920 นางสาววารุณี คล.องทะเล
63143003921 นางสาวอนิชา ศรีรักษา
63143003922 นางสาวรัชชประภา ชูแก9ว
63143003923 นางสาวศศิวิมล เพชรลืม
63143003924 นางสาวมาเรียม ดอหล>ะ
63143003925 นางสาวธัญญาลักษณ� พลพิชัย
63143003926 นางสาวณัฐสรณ� คงตุก
63143003927 นางสาวศุภจารี ศรีมณฑก
63143003928 นางสาวรัชภัสสร วสุวัต
63143003929 นายศรัณWุ คล.องแคล.ว
63143003930 นางสาวธัญญารัตน� ปานอั่ง
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63143003931 นางสาวณัฐาพร อุดมรัตน�
63143003932 นางสาวธนัชชา ณิชากรพงศ�
63143003933 นางสาวกมลวรรณ หนูจินจิต
63143003934 นางสาวอรพรรณ พรหมมณี
63143003935 นางสาวนพรัตน� หล.อพันธ�
63143003936 นางสาวมณิสรา ชูคํา
63143003937 นางสาวหทัยภัทร วรรณสิโรตม�
63143003938 นางสาวมาริษา ขุนชุม
63143003939 นางสาวอาซียะห� มามะ
63143003940 นางสาวชนากาณ อุดมศิลปY
63143003941 นางสาวกมลทิพย� นุ9ยแม9น
63143003942 นายสาธิต จารุปกรณ�
63143003943 ว.าที่ร9อยตรีฐานันดร ไพโรจน�
63143003944 นางสาวอิสรานันท� บุญฤกษ�
63143003945 นางสาวนุชนาฎ บังไข
63143003946 นางสาวทิพย�สุคนธ� พงศ�สวัสด์ิ
63143003947 นางสาวซาปIยา รัตนศรีสุข
63143003948 นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต�
63143003949 นายวรพจน� เพียรดี
63143003950 นางสาวซอฝIย>ะ หมาด
63143003951 นางสาวนิยารัตน� ทองคง
63143003952 นายยงยุทธ แก9วสุข
63143003953 นายนพพร นกแก9ว
63143003954 นายอติราช สมัยแก9ว
63143003955 นายวงศธร คงแก9ว
63143003956 นางสาวนฤมล เถาปล9อง
63143003957 นายสุรเชษฐ� จันทร�ป;ญญา
63143003958 นางสาวจุฑามาศ เก้ือรอด
63143003959 นางสาวศิวพร นาคฤทธ์ิ
63143003960 นางสาวนริสา เอ.งฉ9วน
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63143003961 นางสาวอาภัสรา วิยุติ
63143003962 นางสาวพิชญ�พิมล ทองนอก
63143003963 นางสาวสุมนทิพย� สังยวน
63143003964 นางสาวสุจิวรรณ เอี่ยมสกุล
63143003965 นางสาวสิริพร จอเอียด
63143003966 นางสาวมุกดาวรรณ คงรักษ�
63143003967 นายยศอนันต� แก9วมาก
63143003968 นางสาวชวิศา ชูแสงศรี
63143003969 นางสาวธนัชพร หลานไทย
63143003970 นางสาวศรัญญา เผือกเนียร
63143003971 นางสาวจารุวรรณ พรหมเสน
63143003972 นางสาวป;ทมาวรรณ บุญอุดร
63143003973 นางฐิติมน สิงห�คลองไทร
63143003974 นางสาวขวัญพร นิยมพัฒนารักษ�
63143003975 นางสาวจตุพร ทัพประสิทธ์ิ
63143003976 นางสาวกัญญาพัชร กริชเตโช
63143003977 นางสาวตวงรัชฏ� ช.วยมี
63143003978 นายนรินทร� ธรฤทธ์ิ
63143003979 นางสาวจิรัชญา กุญแจทอง
63143003980 นางสาวซูฮาดา บุญมาก
63143003981 นายจักรพงศ� ทรัพย�เพ่ิม
63143003982 นางสาวกฤติยา มีแสงรัตน�
63143003983 นายทินกร ขุนประดิษฐ�
63143003984 นางสาวพิไลลักษณ� อินตะโคตร
63143003985 นางสาวมัลลิกา ผจญภัย
63143003986 นายนัทธพงศ� คินเพชร
63143003987 นางสาวชัญญานุช รักษาแสง
63143003988 นางสาวณัฐชยา ชิตจุ9ย
63143003989 นายจักรพันธ� เคียงวงษ�
63143003990 นางสาวดวงพร หมวดทอง
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63143003991 นางสาวพรพัชรี สองเมือง
63143003992 นางสาวศิริกานต� สระสวย
63143003993 นายชัยนันท� ทองคง
63143003994 นางสาวสุนิสา เพชรอาวุธ
63143003995 นางสาววิลัยวรรณ บุญเลิศ
63143003996 นางสาวกัณฐิกา สงจันทร�
63143003997 นางสาวยลดา จําปา
63143003998 นางสาวปรารถนา รัตนอุบล
63143003999 นางสาววรรณิศา แก9วเสน
63143004000 นางสาวเปรมกมล ชิตจุ9ย
63143004001 นางภาวิณี ทองกระจ.าง
63143004002 นางสาวภัทราวดี พรายพันธ�
63143004003 นายจารุวัติ แซ.ฟู
63143004004 นางสาวนันท�นลิน อมรยุ9ง
63143004005 นางสาววัชราภรณ� เหมะรักษ�
63143004006 นายวริทธ์ินันท� ประโยชน�
63143004007 นางสาวกรรณิกา วรรณทอง
63143004008 นางสาววราลี ปรีชารัตน�
63143004009 นางสาวขนิษฐา สุวรรณโณ
63143004010 นางสาวสุนารี อนงค�
63143004011 นางสาวนุชจรี สงวนนาม
63143004012 นางสาวอรทัย ทองดี
63143004013 นายชัยธวัช เรืองผล
63143004014 นางสาวชนิตา เพชรรัตน  �
63143004015 นางสาวสุธิดาภรณ� ทัศกูลกิจ
63143004016 นางสาวสิริวรรณ จันทร�รอด
63143004017 นางสาวพิมลรัตน� แตงพลีบ
63143004018 นายอัครพงศ� ภู.พงษ�
63143004019 นายสุนทร อ.อนแก9ว
63143004020 นางสาวทิพวัลย� โยธาแกล9ว
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63143004021 นายชานน ศรีภิรักษ�สมัย
63143004022 นางสาวป;ทมรรจน� ผกผ.า
63143004023 นายชาญวิทย� แก9วนพ
63143004024 นายอนุวัต อัศดรกาญจน�
63143004025 นางสาวมารตี หม่ืนคง
63143004026 นางสาวก่ิงกานต� เดิมยิริง
63143004027 นายวรวุฒิ สินไชย
63143004028 นางสาวสิริรัตน� ประชุม
63143004029 นางสาวตรีทิพย� ชูประเสริฐ
63143004030 นางสาวอัจฉราวดี สยามล
63143004031 นางสาวหนึ่งคณา ทองใหม.
63143004032 นางสาวนณัฏฐ�พัชชา นาวาล.อง
63143004033 นางสาวอธิญา สมมาศ
63143004034 นางสาวสุคนธา มุ.งธรรม
63143004035 นางสาวสตินา พลศร
63143004036 นางสาวศิริพร เปลี่ยนศรี
63143004037 นางสาวนิภาพร จิตมัง
63143004038 นางสาวประณยา ดําดา
63143004039 นางสาวจิรนันท� สุขสองห9อง
63143004040 นางสาวจิรารัตน� ชุมแคล9ว
63143004041 นางสาวชลดา เพ่ิมพูล
63143004042 นางสาวชนิสรา เซ.งย่ี
63143004043 นางสาวสุทธิดา มาผาบ
63143004044 นางสาวมาญีดะ จินตรา
63143004045 นายอัฏฐพล ศักด์ิจิรพาพงษ�
63143004046 นางสาวอธิชา พรหมปลัด
63143004047 นายเอกพงค� คงทิม
63143004048 นางสาวชัชฏาภรณ� ทิพพญาธรรม
63143004049 นางสาวกมลพรรณ ช.วยเกตุ
63143004050 นายอับดุลเล>าะ แมะกาจิ
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63143004051 นายอนันต� วีระคํา
63143004052 นางสาววิภารัตน� หนูสอน
63143004053 นางสาวสารยา แก.เมือง
63143004054 นางสาวสุจิตรา ประกับศิลปY
63143004055 นางสาวอมรา เมืองม.วง
63143004056 นางสาวชนิธร พรหมรักษา
63143004057 นายชิษณุพงศ� พงศ�สุวรรณ
63143004058 ว.าที่ ร.ต.หญิงเดือนกาวิล ชูถนอม
63143004059 นางสาวเยาวธิดา พรมสุทธ์ิ
63143004060 นางสาวอรอนงค� จุลจงกล
63143004061 นางสาวธิดารัตน� สาริกขา
63143004062 น.ส.นัทฐินัน แก9วเก้ือ
63143004063 นางสาวจันทร�จุรีย� ทิพย�ธรรม
63143004064 นางสาวศศิธร แสงทับทิม
63143004065 นางสาวณัฐสุดา ทองเกลี้ยง
63143004066 นางสาววรรณระยา แสงเงิน
63143004067 นายกิตตินันท� พลรบ
63143004068 นางสาวผ.องพรรณ ผัวพันธ�
63143004069 นางสาวฐาฑิณี ไกรเทพ
63143004070 นางสาวเกศรินทร� สุขสวัสด์ิ
63143004071 นางสาวชนิตสิรี คชแก9ว
63143004072 นายอนุศักด์ิ ขุนเสถียร
63143004073 นางสาวนลธิรา พันธรักษ�
63143004074 นางสาวอลิสา ศรเพ็ชร
63143004075 นางธาราภรณ� จันทร�เรือง
63143004076 นางสาวศิริลักษณ� โทวิรัตน�
63143004077 นางสาวภิญญาพัชญ� สวัสดิสิงห�
63143004078 นางสาวศิริพรรณ นาคพันธ�
63143004079 นางสาวเกษศรัตน� สุทธิชัย
63143004080 นางเนาวรัตน� ภิญโญ
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63143004081 นางสาวพัชรินทร� เจนสง.า
63143004082 นางสาวุสุทธิดา สุขศิริ
63143004083 นางสาวเพชรานันท� จุ9ยเจริญ
63143004084 นายพงษ�ศักด์ิ ฤทธิอา
63143004085 นายวีระวุฒิ ทองโคตร
63143004086 นางวรรณวดี สวน
63143004087 นางสาวสุภา คงแก9ว
63143004088 นางสาวณัฐณิชา เกลี้ยงเกลา
63143004089 นางสาวรุ.งทิพย� อยู.สําอางค�
63143004090 นายอนุพงศ� ขวัญทอง
63143004091 นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร
63143004092 นายพรพล เชาวลิต
63143004093 นายปุญณชัยธีร� จโนภาส
63143004094 นายคุณวุฒิ สงบุญ
63143004095 นางสาวรัตนา หนูสิงห�
63143004096 นางสาวณัฏฐาภรณ� รัตนบุรี
63143004097 นางสาวอนัญญา วณิชชานนท�
63143004098 นายจีรวัฒน� พรหมแสง
63143004099 นางสาวปริษา กุลเมฆา
63143004100 นายวทัญWู รักทองจันทร�
63143004101 นายราชันย� ทองช.วย
63143004102 นายสุดใจ พูลสุข
63143004103 นางสาวนิรดา บือซา
63143004104 นายสรายุทธ� สกุลกิจ
63143004105 นางสาวณัฐชยา หนูเจริญ
63143004106 นางสาวจิระพัฒน� ศิริชล
63143004107 นางสาวจิรา โฉมทอง
63143004108 นางสาวพัสตราภรณ� ชุนเขตต�
63143004109 นายภูวเดช มณีรัตน�
63143004110 นางสาวปNยภัสส� สมผลวัฒนา
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63143004111 นางสาวสลิลทิพย� ภักดีสุวรรณ
63143004112 นายกอฟฟารี เหสามี
63143004113 นางสาวเสาวลักษณ� บุญช.วย
63143004114 นางสาวอัจจิมา อิ่มยุทธนากร
63143004115 นายอนัจพงษ� แจ.มจรัส
63143004116 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีขวาน
63143004117 นางสาวสุดารัตน� ภิรมรักษ�
63143004118 นางสาวอรอนงค� ทองมี
63143004119 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยวิชิต
63143004120 นางสาววรรณวิภา ดําสะอาด
63143004121 นางสาวสุดารัตน� ชดช9อย
63143004122 นางสาวกัณฑาภรณ� ฤทธ์ิชู
63143004123 นางสาวสุธิดา สมพงศ�
63143004124 นางสาวอัจฉราภรณ� พุทธะระ
63143004125 นางสาวจิดาภา สุดสมพร
63143004126 นายภูเบส แก9วดวงดี
63143004127 นางสาววลัยพร เหล.ชาย
63143004128 นางสาวกมลพร ผินสูงเนิน
63143004129 นางสาวธมลลักษณ� หนูดาษ
63143004130 นางสาวสมฤทัย ทองชนะ
63143004131 นางสาวเกศกนก เรืองจันทร�
63143004132 นางสาวสุภาวัลย� นาคขวัญ
63143004133 นางสาววิภาวี สะถามันต�
63143004134 นางสาวศุภลักษณ� กุลขํา
63143004135 นางสาวคัมภีรดา บือโต
63143004136 นายวัชรากร โยธมาตย�
63143004137 นางสาวอรยา เกษแก9ว
63143004138 นางสาวพรสุดา สายคงทอง
63143004139 นางสาวสกุลรัตน� คงพราหมณ�
63143004140 นางสาวอนัญญา ทองประดับเพชร
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63143004141 นายวสุวัตร ประมูลศิลปY
63143004142 นางสาวเมทินี นาคมิตร
63143004143 นายทนง สําแดงเดช
63143004144 นายกลวัฒน� แก9วนพ
63143004145 นางลัดดาวรรณ ชุติมากรกุล
63143004146 นางสาวศุภรัตน� เลิศบุรุษ
63143004147 นางเสาวภา สงสมอ
63143004148 นางสาวอลิชา จองศักด์ิ
63143004149 นางสาวณิชกานต� กาญจนะ
63143004150 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� บุญอ.อน
63143004151 นายถวพร สงคราม
63143004152 นางสาวอรสา แซ.ซ่ัว
63143004153 นางสาวจิราพร บุญเทพ
63143004154 นางสาวพนัสดา ย9อยยางทอง
63143004155 นางสาวอรไท พุมนวน
63143004156 นางสาวอาทิตยา จิรกิตติกูล
63143004157 นางสาวสุทัตตา เล.งเหา
63143004158 นางสาวจินดารัตน� พรรณรังษี
63143004159 นางสาวธนาภรณ� นวลมุสิง
63143004160 นางสาวผกาทิพย� พรหมอุบล
63143004161 นางสาวไซหนับ ดวงตา
63143004162 นายวรรธิษณุ สุระคําแหง
63143004163 นางสาวจันทร�จิรา ชนะคุ9ม
63143004164 นายธํามรงค� ขอสันติกุล
63143004165 นางสาวพิมพ�พิศา วัชรินทร�พร
63143004166 นางสาวกัลยาณี ศิวายพราหมณ�
63143004167 นางสาวบัณฑิตา เมืองไทย
63143004168 นางสาวอมรรัตน� ดวงคงทอง
63143004169 นางสาวรุ.งทิวา ธรฤทธ์ิ
63143004170 นางสาวหัสวรรณ พิบูลย�
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63143004171 นางสาวประภัสสร ทิพย�อักษร
63143004172 นายป;ญญพล เลื่องสุนทร
63143004173 นางสาวณัฐสุดา มีทรัพย�
63143004174 นางสาวอัญชนิตา อภิธนวิโรจน�
63143004175 นายพันธวัช เพชรคงทอง
63143004176 นายพีรวัช แก9วไกรไทย
63143004177 นางสาวเพ็ญนภา จินดา
63143004178 นางสาวนัทธิวรรณ ขวัญเมือง
63143004179 นางสาววาสนา มัสรซัน
63143004180 นางสาวนฤมาศ สีแดง
63143004181 นายอภินันท� จินตุลา
63143004182 นางสาวกาญจนา คลิ้งคล9าย
63143004183 นายวินิจ ยุโส9
63143004184 นายนฤดล พิทักษ�ธรรม
63143004185 นางสาวนาตยา รัตนมณี
63143004186 นายสิทธิพร น้ํารอบ
63143004187 นางสาวจิราวรรณ มหาชัย
63143004188 นางสาวกมลวรรณ ทองแจ9ง
63143004189 นางสาววลัญช�ปพร ทิพย�ประชาบาล
63143004190 นายสราวุฒิ ดอกแย9ม
63143004191 นายวัชรินทร� สหะวงศ�วัฒนา
63143004192 นางสาวทิพวรรณ� จินโน
63143004193 นางสาวกชกร ไชยนาพงษ�
63143004194 นางสาวฐิติมา สาธุกาญ
63143004195 นางสาวนาถสุนันทน� กูลศิริ
63143004196 นางสาวอารียา นาวาทอง
63143004197 นางสาวธิดารัตน� หลงละเลิง
63143004198 นางสาวธนารัตน� ขวัญสมคิด
63143004199 นายพีรพัฒน� กรัณย�วิทยาการ
63143004200 นางสาวอรณิช แดงเพ็ง
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63143004201 นางสาวเกษสิณีย� สุขาพันธ�
63143004202 นายสุภวัฒน� สุขสงวน
63143004203 นางสาวฐานิตา ใจเย็น
63143004204 นางสาวณัฐธิมา เสนแก9ว
63143004205 นางสาวอาภรณ� ไชยเพศ
63143004206 นายธเนศ พรหมลือ
63143004207 นางสาวพักตร�นภา ละหารเพชร
63143004208 นายสุริยา สุดสี
63143004209 นางสาวรุ.งกานต� แก9วเจริญ
63143004210 นางสาวคุณัญญา รัตตะโน
63143004211 นายเชิดชัย ดวงแปSน
63143004212 นางสาวจารวี เขียวคชชา
63143004213 นางสาวสุภาวดี ไข.บุญนาค
63143004214 นางสาวธัญวรัตน� รัชชะ
63143004215 นางสาวอังคณา โบศรี
63143004216 นางสาวนูรีฮัน ปะลีเมาะ
63143004217 นายเจษฎา จ๋ิวจรัส
63143004218 นางสาวปารินา ยาประจัน
63143004219 นางสาวสุนันทา ยลจิตร
63143004220 นางสาวธันยาภรณ� วิริยะนรอนันต�
63143004221 นายนพรัตน� ทองหว่ัน
63143004222 นางสาวนภัสวรรณ� มาหล9า
63143004223 นางสาวณัฐกานต� รองเดช
63143004224 นายภูริเดช หะยีหมัด
63143004225 นายธีระศักด์ิ วรยศ
63143004226 นางสาวปNยกานต� พิรามรักษ�
63143004227 นางสาวสุดธิดา แซ.คู
63143004228 นางสาวจารุวรรณ เดชสถิตย�
63143004229 นางสาวเจนจิรา ศรีวารินทร�
63143004230 นางสาวปNยนาฎ เพชรศรี
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63143004231 นางสาวชนาภา ใสจุล
63143004232 นางสาวพรทวี จิตรา
63143004233 นางสาวสราริน ป;Lนทรัพย�
63143004234 นางสาวมุทิตา เย็นใจ
63143004235 นางสาวมณฑิรา จันทวงศ�
63143004236 นายวัชรพงศ� คงช.วย
63143004237 นายพงศ�ศักด์ิ ไชยเพชร
63143004238 นางสาวเกศกนก รักมิตร
63143004239 นางสาวจุฑาภรณ� เพชรสถิตย�
63143004240 นายวชิระ โสมนัส
63143004241 นางสาวกมลวรรณ รอดเกิด
63143004242 นางสาวภัควลัญชน� จันทร�เรือง
63143004243 นางสาวภาวิณี มูลปลา
63143004244 นางสาวภาพันธ� พร9อมมูล
63143004245 นางสาวรัชดา ทิศพ.วน
63143004246 นางสาวรัตนพร คงตุ9ง
63143004247 นายดอรอแม สาเมาะ
63143004248 นางสาวกนกพิชญ� เกลี้ยงเกลา
63143004249 นายจิตรทิวัส วรรธนะนาถ
63143004250 นางสาวณัฏฐ�ชญา พุ.มเพชร
63143004251 นายจิรวัฒน� จันแก9ว
63143004252 นายณรงศักด์ิ ศรีวิจิตต�
63143004253 นางสาวจิราวรรณ ใจห9าว
63143004254 นางสาวลสิตา เช.งอั้น
63143004255 นางสาววรรณกร วุฒิสม
63143004256 นางสาวนภาพรรณ กุลฑล
63143004257 นายวิทยา ทองแก9ว
63143004258 นางสาวลัดดาวัลย� พรหมศิลปY
63143004259 นางสาวเกษริน คงแก9ว
63143004260 นางสาวภัทรวดี สุขแจ.ม
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63143004261 นางสาวลลิตา มุขศรีประเสริฐ
63143004262 นางสาวเจษฎาพร เพชรแดง
63143004263 นายทวีโชค ก้ัววิบูลย�
63143004264 นางสาวณัฐธิดา สูเด็น
63143004265 นางสาวลลิตา โสมติด
63143004266 นางสาวเจนจิรา แสงศรี
63143004267 นางสาวนาฎอนงค� แก9วกูล
63143004268 นายรัฐนนท� ประดา
63143004269 นางสาวกฤษณา ช.วยชนะ
63143004270 นางสาวธัญญารัตน� เจริญวีระวงศ�
63143004271 นายวรัญWู หนูนะ
63143004272 นายภานุพงศ� จิตจํา
63143004273 นางสาวนูรีซัล หมะแหละ
63143004274 นางสาวสุภาภรณ� ทิพขุนราช
63143004275 นางสาวศิริรัตน� จุลแก9ว
63143004276 นายสุรพัศ จิรย่ิงพันธุ�
63143004277 นางสาวอุบลวรรณ บุญเดช
63143004278 นางสาวสาวิณี จันทร�นวล
63143004279 นางสาวสาธิตา กุศลสุข
63143004280 นางสาวจุฑาทิตย� มีสุข
63143004281 นางสาวพัชรินทร� จีนใหม.
63143004282 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สิทธิสร
63143004283 ว.าที่ร9อยตรีปรีชา ไชยศร
63143004284 นางสาวปNยะนันท� เล็กคู
63143004285 นางสาวรังศิมา สัสดีอําไพ
63143004286 นางสาวเพ็ญแสง จันทวี
63143004287 นางสาวชลธีชา แสงศรี
63143004288 นางสาวศิวาพร เกิดดํา
63143004289 นางสาวสุดารัตน� เบ็นระเหม
63143004290 นางสาวณัฐนิชา มีสติ
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63143004291 นางสาวปทิตตา งามสง.า
63143004292 นางสาวเพริศ บุญโท
63143004293 นายธราธร รักษ�จันทร�
63143004294 นางสาวรุสนานี หวันหมาน
63143004295 นางสาวสิริลักษณ� ทองประเสริฐ
63143004296 นายประณVฺธาน ศิริรัตน�
63143004297 นางสาวอรวรรณ ทองน9อย
63143004298 นางสาวพรรณี พรมแก9ว
63143004299 นางสาวเฌอร�มาล ปาลคะเชนทร�
63143004300 นางสาวอรนิตย� ชายกุล
63143004301 นางสาวอรอุมา เนียมหอม
63143004302 นางสาวณัฐธิดา แปSนปลื้ม
63143004303 นายยุทธนา จรคงศรี
63143004304 นางสาวพัชราพรรณ ศักด์ิพรหม
63143004305 นางสาวทิพยสุดา เพชรรักษ�
63143004306 นางสาวอมรรัตน� ขุนพานเพิง
63143004307 นางสาวศิรินา ทศถารัง
63143004308 นางสาวกมลชนก แดงศรี
63143004309 นายจักรกฤษณ� สงวนธิ
63143004310 นางสาวอภิสรา พรหมสวัสด์ิ
63143004311 นางสาวจุฑามาศ ด9วงฉีด
63143004312 นางสาวนันทนัช จุลวัจน�
63143004313 นางสาวศิริลักษณ� จรูญศักด์ิ
63143004314 นางสาววรรณนิภา รักขาว
63143004315 นางสาวยุวธิตา จินดา
63143004316 นายกิตติศักด์ิ นาคพันธ�
63143004317 นางสาวสิรินญา แก9วแกมทอง
63143004318 นางสาวจิตราภรณ� ชุมศรี
63143004319 นางสาวอรพรรณ นุ.มนวล
63143004320 นางสาวพรรณนวรต ขุนศักด์ิ
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63143004321 นายพงษ�ศักด์ิ พุฒชนะ
63143004322 นางสาววราภรณ� หม.อมปลัด
63143004323 นางธนัชพร ชอบทํากิจ
63143004324 นางสาวธัญลักษณ� รอดนารี
63143004325 นางสาวสดุดี วังบุญคง
63143004326 นายสิรวิชญ� อินทนู
63143004327 นางสาวกรรณิการ� แกล9วกล9า
63143004328 นางสาวสุพานันธ� เพชรแก9มแก9ว
63143004329 นายครรชิต โอมาก
63143004330 นางสาวอุไรวรรณ ไชยศร
63143004331 นางสาวฐิติภรณ� สิริวิลัยกุล
63143004332 นางสาวอิสราภรณ� หาญจิตร�
63143004333 นางสาวสุนิษา มหาฬาร�
63143004334 นางศิริพร ชํานาญกิจ
63143004335 นางสาววรรณวิสา ทองฉิม
63143004336 นางสาวนิศรา เชือนหยู
63143004337 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชร�เนียม
63143004338 นางสาวอรฤดี ทองเดชะ
63143004339 นางสาวรัตนาภรณ� เชิงไกรยัง
63143004340 นางสาวสุภาพร พุทธสุ
63143004341 นางสาวโศจิรัตน� ยงสุย
63143004342 นางสาวขวัญฤดี เมืองไทย
63143004343 นางสาวศศิรินทร� ศรีวิชัย
63143004344 นางสาวอัญทิญา นรรัตน�
63143004345 นางสาวกมลวรรณ หาดเพชร
63143004346 นายเจนณรงค� ชุพร
63143004347 นางสาวสมฤดี ว.องไว
63143004348 นายศรณรงค� สวัสดิโกมล
63143004349 นางสาวศิริลักษณ� จันทน�ดี
63143004350 นางสาวอมรรัตน� เมืองพรหม
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63143004351 นางสาวภิรมยา อินยะรัตน�
63143004352 นางสาวเกศินี นาคมณี
63143004353 ว.าที่ร9อยตรีอนุสิทธ์ิ ไฝไทย
63143004354 นางสาวสุชาดา สุขศรีใหม.
63143004355 นางสาวทิพาวรรณ คณาวุฒิ
63143004356 นายสิทธิชัย สุทธิภัทรธรรม
63143004357 นางสาวชฎารัตน� บุญแสน
63143004358 นางสุจิตรา เบญจวงค�นุพงศ�
63143004359 นางสาวธรรมาภรณ� สมภูเวช
63143004360 นายธนวัฒน� บุญสอน
63143004361 นางสาวฐิติวรรดา บุญเพ็ง
63143004362 นางสาวอนันตญา เกาะเหม
63143004363 นายศุภชัย แสงระวี
63143004364 นางสาวจันทร�เพ็ญ เพ็ชรชู
63143004365 นางสาวนารถนารี ทองอ.อน
63143004366 นายเมธัส ศรีแก9ว
63143004367 นายธีระศักด์ิ หวอตะเห
63143004368 นายมนตรี สุวรรณมาลี
63143004369 นางสาวชลธิชา บุตรหลี
63143004370 นางสาววิภารัตน� บุญเก้ือ
63143004371 นายณัฐวุฒิ กุยสาย
63143004372 นายวัชรพงศ� รัตนถาวร
63143004373 นายธนกิจ ศุภมิตร
63143004374 นายอธิวัฒน� ทองแซม
63143004375 นางภาณุมาศ หิรัญรัตน�
63143004376 นางสาวพรพรรณ เชิดชูเผ.าพงศ�
63143004377 นางสาวสุภาภรณ� สงนาค
63143004378 สิบตํารวจโทรัชพล แก9ววันทอง
63143004379 นายกฤษฎาวุฒิ ทับเที่ยง
63143004380 นายกรวิชญ� อ.างแก9ว
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63143004381 นางสาวสุชาดา ทานทน
63143004382 นางสาวธัญพร ศักด์ิเพชร
63143004383 นางสาวโชษิตา อุบลสุข
63143004384 นายณัฐวุฒิ ทรัพย�หนุน
63143004385 นายอภิเชษฐ� หนูขจร
63143004386 นายประสิทธ์ิ ผิวลอย
63143004387 นายชัยธวัฒน� จุเส9ง
63143004388 นายอรรถกรณ� อํานวย
63143004389 นางสาวอัจฉรา ดาวรัตน�
63143004390 นายกิตติศักด์ิ วรรณวิริยะ
63143004391 นายสุทธิพงษ� นิลอาญา
63143004392 นางสาวอนงค�นุช ธรรมชาติ
63143004393 นางสาววิกาวี รัตนอรุณ
63143004394 นางสาวธนิดา กองแก9ว
63143004395 นางสาวนิศานาถ ชูเกิด
63143004396 นายศิวภัทร� รัตนสมบูรณ�
63143004397 นางสาวรัชนี วงค�แหวน
63143004398 นายวรพงษ� เลื่อมใสย
63143004399 นางสาวเยาวลักษณ� นาคเขียว
63143004400 นางสาวนิภาวรรณ อินพฤกษา
63143004401 นางนิภาพร ปานเเก9ว
63143004402 นางสาวรุ.งทิพย� สมบูรณ�
63143004403 นายอมรศิลปY ทองเพ็ง
63143004404 นายเชษฐศักด์ิ ทองพราว
63143004405 นายวีรพงศ� ไข.เอ็ม
63143004406 นางสาวอารีรัตน� ผานิล
63143004407 นางสาวนุชจรี ด9วงรอง
63143004408 นางสาวกัลยาณี คําแก9ว
63143004409 นางสาวภัษราภรณ� ช.วยอินทร�
63143004410 นางสาวปลื้มกมล อภิชัยยุทธศิลปY
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63143004411 นางสาวนุชมาศ และสมสา
63143004412 นางสาวลัดดาวัลย� เพ็ชรล9าน
63143004413 นางสาวอรวรรณ ดินแดง
63143004414 นางสาวบุณปวีร� พรหมเพชร
63143004415 นางสาวอุษา บุตรหิรัญ
63143004416 นายอรรถวัจน� จู9สกุล
63143004417 นายฐิติวัสส� เดชเรือง
63143004418 นายป;ฐพงศ� หิ้นจ้ิว
63143004419 นายฟารีด หวันตะหา
63143004420 นางสาวจุฑารัตน� วัดชื่น
63143004421 นางสาวสุภาภรณ� ศักด์ิมาส
63143004422 นางสาวปNยธิดา นาคประดิษฐ�
63143004423 นางสาวสุชาดา นิยมพล
63143004424 นางสาวปนิตา เพชรชิต
63143004425 นางสาวสุดารัตน� ภักดี
63143004426 นางสาวเพ็ญนภา บุญถาวร
63143004427 นางสาวชนานาฏ ยวนานนท�
63143004428 นางสาวซูวัยดะห� แวยูโซะ
63143004429 นางสาวศิริลักษณ� แสงสวัสด์ิ
63143004430 นางสาวเกวลิน จันทรคูหา
63143004431 นายแวฮูเซ็น สาเหมาะ
63143004432 นางสาวดารารัตน� เกียรติวานิช
63143004433 นางสาวฐิตาภัทร� จันทร�มีศรี
63143004434 นางสาวอุบลรัตน� นิลแสง
63143004435 นางสาวภัสสลักษณ� สว.างแจ9ง
63143004436 นางวฤดี กิจผดุง
63143004437 นายวิศิษฏ� เรืองพรหม
63143004438 นางสาวอารีรัตน� ทองช.างเหล็ก
63143004439 นายนุกูล วิเมศ
63143004440 นายวีรภัทร ฟ;กทอง
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63143004441 นางสาวจิราวรรณ ศรีทองชู
63143004442 นางสาวชิดชนก ติกวัฒนานนท�
63143004443 นางสาวกฤศมล แก9วมณี
63143004444 นายณัฐพร ลานเกษบุษย�
63143004445 นายกิตติพงศ� เหลียวพัฒนพงศ�
63143004446 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอมรรัตน� ประดิษฐสาร
63143004447 นางสาวอามานี่ ยุคุณธร 
63143004448 นายกมล แซ.ซํ่า
63143004449 นางสาวจณิสฏารส� ศรีน้ําทอง
63143004450 นางสาวอุมาภรณ� ทันทะวา
63143004451 นายจิตติกร นวลศรีทอง
63143004452 นางสาวสุชาดา เพชรชู
63143004453 นายณัฐวัฒน� นาคทอง
63143004454 นางสาวอมรทิพย� ขนอม
63143004455 นายอรรถพล โสภาผล
63143004456 นางสาวศุภิสรา ประดับ
63143004457 นางสาวเสาวลักษณ บุรินทร�กุล
63143004458 นายกิตติ อออิปก
63143004459 นางสาวจารุวรรณ สุกใส
63143004460 นางสาวนุรฮาซีกี เจ>ะนุ
63143004461 นางสาววรรณวิภา โปณะทอง
63143004462 นางสาวบุศรา ชลสงคราม
63143004463 นางสาวศิริพร มณีประวัติ
63143004464 นางสาวฉวีวรรณ ช.วยสงเคราะห�
63143004465 นางสาวผกามาศ นวลประจักษ�
63143004466 นางสาวปรียานุช รอดกอ
63143004467 นายตรีภาคย� แพนสกุล
63143004468 นางสาวจิราภรณ� สุรัตนพราหมณ�
63143004469 นางสาวจารุวรรณ ชูจันทร�
63143004470 นางสาวพิชญาภา ส.งศิริ
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63143004471 นางสาวฮัสนา หมันจีด
63143004472 นางสาวมุติพร จันทร�วงค�
63143004473 นางสาวสุภรัตน� เกษรินทร�
63143004474 นางสาวกมลชนก วิชัยกุล
63143004475 นางสาวกัลยกร ศุภสินถาวรกุล
63143004476 นางสาวณัฏฐนันท� ศรีจันทร�
63143004477 นายฤทธิศักด์ิ เวียงธรรม
63143004478 นายธนวัฒน� รักษา
63143004479 นางสาวพัสรานันท� พูลช.วย
63143004480 นางสาวสุภานันท� โสภากิจ
63143004481 นายรัชพล ชาตวิทยา
63143004482 นางสาวนิตยา ธรรมรัตน�
63143004483 นางสาวสุภารัตน� ขาวล9วน
63143004484 นายพัฒนา พินิจ
63143004485 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองกอบสม
63143004486 นางสาววรรณวณิดา ชนะศึก
63143004487 นางสาวสุรีรัตน� ห9องโอสถ
63143004488 นางสาวปุณรดา ศรีนาค
63143004489 นางสาวรัชนี คงกะแดะ
63143004490 นายสุทธิพงษ� ศรีวุฒินพกุล
63143004491 นางสาวบัณฑิตา อนันตนานนท�
63143004492 นายสารินทร� ไชยเวช
63143004493 นายพิพัฒน� อัตถกิจมงคล
63143004494 นางสาวณุวีย� อินทร�ภิรมย�
63143004495 นางสาวอภัสนันท� บํารุงศิลปY
63143004496 นางสาวสุวรรณา จันทรศรี
63143004497 นางสาวธิดารัตน� คล9ายอักษร
63143004498 นางสาวปNยะมาตร� คงชนะ
63143004499 นางสาวปาริฉัตต� พรมพัตร
63143004500 นางสาวศศิธร นิ่มกาญจนา
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63143004501 นางสาวศสิญา ภูขะโร
63143004502 นางสาวพิมพ�สิริ ศรีนํา
63143004503 นายอุดมชัย กําจัด
63143004504 นางสาวภาณุมาศ ชาติภิรมย�
63143004505 นายภูรินทร� ไชยวรรณ�
63143004506 นางสาวลาอัลลา ดารากัย
63143004507 นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธ์ิมงคล
63143004508 นางสาวณัฐนิช วิสาละ
63143004509 นางสาวกิตติยา จันทร�หุ.น
63143004510 นายธนกร พูลช.วย
63143004511 นายเจษฎา แก9วบัวทอง
63143004512 นายสุพัฒน� ไชยคช
63143004513 นางสาวมาริสา วังนรา
63143004514 นายกันพิชญ� คงชู
63143004515 นางสาวราตรี กาญจนเพ็ญ
63143004516 นางสาวสุนิษา คลังธาร
63143004517 นางสาววริศรา กุมพันธ�
63143004518 นางสาวสุธาสินี รอดแปSน
63143004519 นางสาวเกณิกา จันทรังษี
63143004520 นางสาวจิตติมา ปากบารา
63143004521 นายวริชญ� สุภาใส
63143004522 นายเจษฎา นาคทุ.งเตา
63143004523 นางสาวศรัญยา ทองแกมแก9ว
63143004524 นางสาวอมรรัตน� รสทิพย�
63143004525 นางสาวเสาวณีย� สังงาม
63143004526 นายวิทวัส ทิพย�มณเฑียร
63143004527 นางสาวนูรีหย>ะ หมันเบ็ญหมัด
63143004528 นางสาวปNยะกาญจน� คงไสยะ
63143004529 นางสาวธิดารัตน� ทองนุช
63143004530 นางสาวเยาวรัตน� เพชรรัตน�
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63143004531 นายฤทธิเดช ฤกษ�อ.อน
63143004532 นางสาวกนกวรรณ นารินนท�
63143004533 นางสาวชุติมา อุ.นเรือน
63143004534 นางสาวพัชรี จรเปลี่ยว
63143004535 นายเอกชัย ชูนาค
63143004536 นางสาวธณษมณ อินทร�แก9ว
63143004537 นางสาวดารินทร� ชินานุวัฒน�
63143004538 นางสาวพรชนก อัมรินทร�
63143004539 นายสุรเชษฐ� ชัยรัตน�
63143004540 นางสาวกชกร แซ.ลี้
63143004541 นายธวัชชัย พลราม
63143004542 นางสุนิสา มโนสาร
63143004543 นางสาวณัฐณิชา ตันติปรีชานันท�
63143004544 นางสาวสิรินาถ เก้ือสกุล
63143004545 นางสาวขวัญ ฤทัย รVัตนพันธ� 
63143004546 นางเอมวิกา รัตนกุล
63143004547 นางสาวอาภรณ� ถาวรสาร
63143004548 นางสาวกนกวรรณ จันทนา
63143004549 นางสาวกุสุมา แปะเที่ยว
63143004550 นางสาวกมลวรรณ ชนะกุล
63143004551 นางสาววลัยลักษณ� มีศรี
63143004552 นายกรภพ เพชรานันท�
63143004553 นางสาวป;ทมาวรรณ สุขเหลือง
63143004554 นายวุฒิศานต� พรหมอินทร�
63143004555 นางสาวกัญจนพร แดงเพชร
63143004556 นายวรากร สุทธิรักษ�
63143004557 นางสาวปฏิมา เก่ียวพันธ�
63143004558 นางสาวรัชฎาภรณ� มะโน
63143004559 นางสาวเสาวรส คลาดทุกข�
63143004560 นางสาวนิตยา กูลหลัก

หน9า 152 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143004561 นางสาวจิรัชญา มูสิแดง
63143004562 นางสาวรอวียา พรหมนิล
63143004563 นางสาวธัญญานันท� แดงเพชร
63143004564 นางสาวธิดาพร เรืองศรี
63143004565 นางสาวอภิญญา ภิรมยาภรณ�
63143004566 นางสาวสุภลักษณ� เครือพัฒน�
63143004567 นางสุนันทา ศรีอนุรักษ�
63143004568 นางสาวลลิตา คํ้าไพโรจน�
63143004569 นางสาวจีรนันท� ขุนเจริญ
63143004570 นางสาววารุณี พวงจันทร�V
63143004571 นางสาวณัฐวรรณ ดํารงศักด์ิ
63143004572 นายอนุสิทธ์ิ ลัทธิพรหม
63143004573 นางสาวเมริษา รัตนะ
63143004574 นายวรเมธ ทองพิจิตร
63143004575 นางสาวจณิสตา จันทะสอน
63143004576 นางสาวจิตติพา ศรีนคร
63143004577 นายธนพล ทองแท.ง
63143004578 นางสาวศศิวิมล สงสุวรรณ
63143004579 นางสาววรรณพร ทองคํา
63143004580 นางสาวมุทิตา ควบคุม
63143004581 นายพงศกร ทองใหม.
63143004582 นางสาววรลักษณ� ชนะ
63143004583 นายกฤษฎา สุจิวรรณ
63143004584 นายอาคม ทองนะ
63143004585 นางสาวขวัญชนก สุสะอาด
63143004586 นางสาวสุดารัตน� เดชทอง
63143004587 นางสาวปราณี เดชเกิด
63143004588 นางสาวพัชรี อิ่มเอิบ
63143004589 นางสาวกันติชา ศักด์ิแสง
63143004590 นางสาวสาวิตรี ทองเรือง
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63143004591 นางสาววาสนา แก.นทองแดง
63143004592 นางสาวเบ็ญจมาศ นพศิลปY
63143004593 นางสาวนัตพร คัมภีรกิจ
63143004594 นางสาวขวัญเมือง รุ.งอรุณ
63143004595 นางสาวลัดดาภรณ� คงคาวาศ
63143004596 นางสาวสุทธิดา ไชยรัตน�
63143004597 นางสาวเยาวเรศ ฟSาเสด่ือง
63143004598 นางสาวณัฐณิชา แพะทอง
63143004599 นางสาวกนกอร แซ.ลิ้ม
63143004600 นางสาวขนิษฐา ส.งเดช
63143004601 นางสาวสร9อยวันทา แซ.หลี
63143004602 นางวิภาวี สุวรรณโชติ
63143004603 นางสาวบุณย�สิริกานต� นวลพงศ�
63143004604 นายบุญทวี ผดุงอรรถ
63143004605 นางสาวอัญชลี พูลสวัสด์ิ
63143004606 นางสาวนนทิวรรณ พิชัยฤกษ�
63143004607 นายปNยะวุฒิ คงอินทร�
63143004608 นางสาวพัชรินทร� มาตย�วิเศษ
63143004609 นางสาววรรณิศา โภคบุตร
63143004610 นางสาวญาณภา ทองนาค
63143004611 นายอุดมศักด์ิ เพชรมาก
63143004612 นายป;ญญา รุ.งกิตติคุณ
63143004613 นางสาวกัญญารัตน� ช.วยไทร
63143004614 นายพิพัฒน� น้ํารอบ
63143004615 นางสาวอักษร พรหมบุญแก9ว
63143004616 นางสาวพัชรกันย� กองแก9ว
63143004617 นางสาวนทีกานต� มะลิวงค�
63143004618 นางสาวอัสมาพร สุรินทร�
63143004619 นางสาวมัฐริกา สามารถ
63143004620 นางสาวรุ9งลาวัลย� ชูสุข
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63143004621 นายกิตติศักด์ิ เพชรโตรม
63143004622 นางสาวอภิชญา ชูคง
63143004623 นางสาวธารินี ผุดผ.อง
63143004624 นางสาวปนันญา จ.ายอั้น
63143004625 นางสาวปนัฎฐา นพกร
63143004626 นางสาววัชราวลี กุมภกาญจน�
63143004627 นางสาวสุดาทิพย� ดวงประทุม
63143004628 นายยูสกาน.า มีนา
63143004629 นางสาวณัฐพัชร� สงวนทอง
63143004630 นางสาวสมฤทัย เกตุแก9ว
63143004631 นางสาวเมตตา จํานงจิต
63143004632 นางสาวศิรกานต� แปSนสุข
63143004633 นางสาวจริยา ฤทธ์ิสมานราษฎร�
63143004634 นางสาวธันย�ชนก เสนสีทอง
63143004635 นางสาวกรรณิตา เดชคงแก9ว
63143004636 นายพีระเดช มีเพียร
63143004637 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชรลุ
63143004638 นางสาวพรชนก อิสระวัฒนา
63143004639 นายจีรศักด์ิ สังข�แก9ว
63143004640 นางสาวศศิธร ดําหงษ�
63143004641 นางสาวกาญจนา คงเสน
63143004642 นางสาวเกศินี แตงเลี่ยน
63143004643 นางสาวนิรัชชา จําปาเหลือง
63143004644 นางสาวปราถนา รักษายศ
63143004645 นางสาวกัญชพร พรหมรัตน�
63143004646 นางสาวสุวินันท� ศรีดํา
63143004647 นางสาวสุภาพร จันทบาน
63143004648 นายศักด์ิชัย แสงดี
63143004649 นางสาวกัลยรัตน� รักวิวัฒน�
63143004650 นางสาววริษฐา ชูเกิด
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63143004651 นางสาวขวัญหทัย เอมโอช
63143004652 นางสาวเสาวลักษณ� พลพิชัย
63143004653 นายเกรียงไกร ย.องใย
63143004654 นางสาวฐาปนี บุญล้ํา
63143004655 นางสาวจิราภรณ� มีขาว
63143004656 นายมนตรี ครองทรัพย�
63143004657 นางสาวนูรไอนี จาราแว
63143004658 นางสาวจุฑามณี จู.เซ.งเจริญ
63143004659 นางสาวนิศานาถ หนูเนตร
63143004660 นางสาววิยกาญจน� สุขแสง
63143004661 นางสาวมนัญชญา ชูศักด์ิ
63143004662 นายภูริทัต กุ9งทอง
63143004663 นายสุรโชค นาธงชัย
63143004664 นางสาวพรชนก คงขันธ�
63143004665 นางสาวปนัฏฐา คงทอง
63143004666 นางสาวอมรรัตน� ชาญพล
63143004667 นางสาวกาญจนาวดี อิสระสุข
63143004668 นายธีรคุณ ศรเดช
63143004669 นางสาวศุภรัตน� เงินสมทอง
63143004670 นายกิตติศักด์ิ แมนเมือง
63143004671 นางสาวจุฑามาศ ประทีปพิชัย
63143004672 นางสาวพรพิมล พานุมาส
63143004673 นางสาวณัฐกมล กังเซ.ง
63143004674 นายรัฐพงศ� วงศ�ไพบูลย�กุล
63143004675 นางสาวกมลชนก ชูสงค�
63143004676 นายชัยยุทธ เย็นใจ
63143004677 นายพรชัย แต.งแก9ว
63143004678 นางสาววิลาวัลย� วิเชียรรัตน�
63143004679 นางสาวสุวรรณนิศา เปIยแดง
63143004680 นางสาวเรวดี สมเอียด
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63143004681 นางสาวธันยา เล9าธนะธรรม
63143004682 นายกนกพล บวรศรีสุข
63143004683 นางสาวรัตติกาล หะยะมิน
63143004684 นายจักรกฤษณ� เปรมนิยา
63143004685 นางสาวจารุวรรณ ศรีเพชร
63143004686 นางสาวปNยะรัตน� ธนาวุฒิ
63143004687 นางสาวฐิติวรรณ ทองสงฆ�
63143004688 นางสาวมนิสา จันทร�แก9ว
63143004689 นางสาวกุลวริน โต>ะแอ
63143004690 นางสาวกุสุมา มีสุข
63143004691 นางสาวรวิกานต� แสงจันทร�
63143004692 นายบุษกล มโหฬาร
63143004693 นางสาวกัลย�ศิริณัฐ เกตุไทย
63143004694 นางสาวเมธาศิณีย� ลิ้มประยูร
63143004695 นางสาวภัทติยา นาคากูล
63143004696 นางสาวยุวธิดา ชูเเก9ว
63143004697 นางสาวอริยา อนุปาน
63143004698 นางเขมจิรา ไขแสง
63143004699 นายคมคีรี คนซ่ือ
63143004700 นางสาวอมรัตน� บัวงาม
63143004701 นางสาวปNยภรณ� รัตนานุภาพ
63143004702 นายนวศร เหมทานนท�
63143004703 นายป;ญญา ทิพย�รัตน�
63143004704 ว.าที่ ร.ต.หญิงคุณัญญา พวงแก9ว
63143004705 นางสาวปุญชรัสธ์ิ มากบุญ
63143004706 นางสาวสุณิษา ย่ิงประสิทธ์ิ
63143004707 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ศรีนาวา
63143004708 นางสาวกรรณิการ� ประสมชาติ
63143004709 นางสาวกานดา หัตถประดิษฐ�
63143004710 นางสาวพรรณพัชนันท� ภิญWุพัชญ�
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63143004711 นายกิตติพศ ภุมศรี
63143004712 นางสาวชฎาภรณ� มุ.งไหม.
63143004713 นายธนบัตร เสียมไหม
63143004714 นางสาวภัทรธิดา เจียมสกุล
63143004715 นางสาวอามานี สะมะแอ
63143004716 นางสาวกรรณิการ� ศรีรัตนสูตร
63143004717 นางสาวกมลชนก เนียมรุ.ง
63143004718 นายสิทธิศักด์ิ ก้ิมซ้ิว
63143004719 นายกษิดิศ นิลวัฒน�
63143004720 นางสาวศุภรัตน� อุมาสะ
63143004721 นางสาวทิพย�พาพร บัวเกตุ
63143004722 นางสาวสุภาวดี ย.องบุตร
63143004723 นายอติภัทร� สุขวสัลลิ
63143004724 นายชินกร หิรัญรัตน�
63143004725 นายเถลิงรัฐ รักษายศ
63143004726 นางสาวเจนจิรา เหล.าจันทร�
63143004727 นายสากล ขวัญ มณี
63143004728 นางสาวกฤตยา ต9อยแก9ว
63143004729 นายสุรชัย พริกบางงอน
63143004730 นางสาวดาเรศ จันทระ
63143004731 นางสาวชนากานต� สุขศรีเมือง
63143004732 นางสาวธนาพร ชูชื่น
63143004733 นางสาววิมลทิพย� สอนสกุล
63143004734 นางสาวรัตนาพร ทองทิม
63143004735 นางสาววนิดา พลเดช
63143004736 นางสาวสุริสา ทองหนู
63143004737 นายสุไลมาน เจะซิ
63143004738 นางสาวณัฐริยา คงศรีชาย
63143004739 นางสาวภัทรภรณ� เนียมเงิน
63143004740 นางสาวนภาพร ชูขาว
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63143004741 นางสาวรตมน น.วมคงม่ัน
63143004742 นางสาวศิริพร สุขสนิท
63143004743 นางสาวฉัตรกมล ทองพันธ�
63143004744 นางสาววรารัตน� สมรักษา
63143004745 นางสาววิชุดา เสนทอง
63143004746 นางสาวสิรีพัชร ศรีจันทร�
63143004747 นางสาวบุษยรังสี อยู.นุ.น
63143004748 นางสาวทัศนีย� สนิทใจ
63143004749 นายพสธร ไทรทองคํา
63143004750 นางสาวแพรพลอย ประทีปอรุโณทัย
63143004751 นางสาวปนัสญา จันทรประทิน
63143004752 นางสาวดุษฎี หนูสมคิด
63143004753 นางสาววรัญญา จ่ัวนาน
63143004754 นางสาวทิพยา พลังองอาจ
63143004755 นางสาวจุไรรัตน� มุสิแดง
63143004756 นางสาวรุจิกร ฉัตรป;ญญาเดช
63143004757 นางสาวภัทราวรรณ ขาวนวน
63143004758 นางสาวภาวิณี เพ็ชรแก9ว
63143004759 นางสาวอุบลวรรณ ไชยเรนทร�
63143004760 นางสาวรัตพร สุมน
63143004761 นายพนิต ไข.บุญนาค
63143004762 นางสาวซัยนับ อาแว
63143004763 นางสาวธนิตา จันทร�ขาว
63143004764 นางสาวสุดารัตน� คูบูรณ�
63143004765 นางสาวบุญตา อํานวยเวช
63143004766 นางสาวสุดธิดา ยะผา
63143004767 นางสาวอารีดา มะเซ็ง
63143004768 นางสาวก่ิงแก9ว นาราทิพย�
63143004769 นางสาวเฉลิมศรี แก9วโชติ
63143004770 นางสาวชฎาพร รักจุล
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63143004771 นางสาวรวิพร ฤกษ�ดรุณ
63143004772 นางสาวศุภวรรณ ปานิยัง
63143004773 นายพรเทพ สืบศิริวิริยะกุล
63143004774 นายปนิส ยารังษี
63143004775 นายกิตติพงศ� ช.วยบํารุง
63143004776 นางสาวฤทัยรัตน� ทองน9อย
63143004777 นางสาวอรสา ใสสะอาด
63143004778 นางสาวปริษา สวนมา
63143004779 นายสกุลดาว ต้ิวพานิช
63143004780 นางสาวจิราภรณ� ขาวเรือง
63143004781 นางสาวอังคณา ทวีแก9ว
63143004782 นางสาวครรธรส โสมสุข
63143004783 นางสาวธีรวรรณ รอดธง
63143004784 นางสาวศศิพร หอมสูง
63143004785 นางสาวจิรารัตน� ศรียาเทพ
63143004786 นางสาวศิริญทิพย� รักษาสัตย�
63143004787 นายกฤตนันท� รัตนสิทธ์ิ
63143004788 ว.าที่ ร.ต.หญิงทัศวรรณ สมชู
63143004789 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด
63143004790 นายณัฐวัตร ห.อหุ9ม
63143004791 นางสาวแสงรวี รอดชะ
63143004792 นางสาวสุภารัตน� สุขศรี
63143004793 นางสาววนิษา เตาตระกูลไพศาล
63143004794 นางสาวเมทินี ชูบัวทอง
63143004795 นางสาวกมลทิพย� ช.วยมี
63143004796 นางสาวจุฑาพร พนมรักษ�
63143004797 นางสาวอมรรัตน� คงสัย
63143004798 นางสาวกาญจนา มีล.าม
63143004799 นางสาวณัฐฐาภรณ� หอมจันทร�
63143004800 นางสาววรัชญาฎา ลีพุด
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63143004801 นางจารวี พรมขวัญ
63143004802 นางสาวกนกวรรณ ต้ัวโล9
63143004803 นางสาวจุฬาลักษณ� เผือกผ.อง
63143004804 นางสาวสวรรยา บุณยพิจิตร
63143004805 นางสาวปNยะมาศ ทองมาก
63143004806 นางสาวเกสินี เพ็ชรหนูน
63143004807 นางสาวป;ทพร เรืองฤทธ์ิ
63143004808 นายมะเอโรฟ;น มาหะ
63143004809 นางสาวทิพยาภรณ� ศรีงาม
63143004810 นางสาวอนัญลักษณ� ศิลปภักดี
63143004811 นายวีรวัฒน� พิธิวัฒน�ชัย
63143004812 นางสาวรุสลินดา ดอรอแม
63143004813 นางสาวศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63143004814 นางสาวเบญจวรรณ ละมอง
63143004815 นางสาววัลลญา ห9องเม.ง
63143004816 นางสาวนิจฉรา คงกระพันธุ�
63143004817 นายเทพทัต จันดี
63143004818 นางสาวกตัญยุตา เก้ือสกุล
63143004819 นางสาวกาญจนา ชูสิทธ์ิ
63143004820 นางสาวธนวรรณ พิทักษ�คง
63143004821 นางสาวภานุชนารถ คงแก9ว
63143004822 นางณัฐพร แซ.ต๋ัน
63143004823 นายเอกชัย สิทธิชัย
63143004824 นางสาวผการ  ั ต น� วา สิน ธ� 
63143004825 นางสาวณฐิตา ล.องเพ็ง
63143004826 นายภูวรินทร� จินดาวงศ�
63143004827 นางสาวกนกขวัญ ขุนจันทร�
63143004828 นางสาวศศิวิมล สุขสม
63143004829 นายกรกมล กิตติลิขิตกุล
63143004830 นายสุวิทย� ตุกังหัน
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63143004831 นายณัชพล บุญสุข
63143004832 นางสาวกัญญาภัค ภูมิไชยา
63143004833 นางศศิธร ทิพย�บรรพต
63143004834 นายวุฒิชัย ด9วงทอง
63143004835 นางสาวนงนุช ขวัญแก9ว
63143004836 นางสาวจิณณพัฒ สุขเกษม
63143004837 นางสาวนิศาชล แก9วศรีสุข
63143004838 นายจักรนรินทร� ทองศรี
63143004839 นางสาวทิพวัลย� สุดใจ
63143004840 นางสาวอัญชริดา มวลน9อย
63143004841 นางสาวประณีตศิลปY สุวรรณระ
63143004842 นางสาวพัชญ�นันท� ดิษฐาภรณ�
63143004843 นางสาวนฤมล ดวงขวัญ
63143004844 นายอับดุลเลาะ ขาเร็ง
63143004845 นางสาวธัญญา ราชอุไร
63143004846 ส.ต.อ.สิทธิพร ทองจิตร
63143004847 นางสาวเมธกานต� ใจดี
63143004848 นายธนชัย กันแก9ว
63143004849 นางสาวกัลยรัตน� ทิพย�กองราษฎร�
63143004850 นางสาวบุณยนุช สุวรรณเอนก
63143004851 นางณัฐกฤตา บุญรอดชู
63143004852 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล
63143004853 นายวราวุธ สุทธิชัยเมธี
63143004854 นางสาวจันศิมา พิกุลทอง
63143004855 นางสาวศิลาภรณ� วุฒิวงศ�
63143004856 นางสาวสุมิตราวดี พุทธกําเหนิด
63143004857 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรมณี
63143004858 นางสาวจิราภรณ� ใบงา
63143004859 นางสาวรวิชา ทรัพย�สิน
63143004860 นายสุธรรม ศรทอง
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63143004861 นางสาวพรภิมล เย็นจิต
63143004862 นางสาวธนาทิพย� จิตรบําเพิง
63143004863 นางสาวจุติพร ดํามุณี
63143004864 นายพรภวิษย� เกิดทรัพย�
63143004865 นายภาณุวัฒน� ภูมิสถิตย�
63143004866 นายจักรกริช ทองมาก
63143004867 นางสาวมาสสิริ พิทักษ�ธรรม
63143004868 นางสาวฑิตฐิตา จันทรกรัด
63143004869 นางสาวปภาวี เนตรอรุณ
63143004870 นางสาววารี ลิกขะไชย
63143004871 นางสาวประภัสรา แก9ววิจิตร
63143004872 นางสาวมนธญา แก9วบัว
63143004873 นางสาวพิชชา คงเมือง
63143004874 นายนัฐกร ช.วยบุญชู
63143004875 นางสาวอภิลภัฎฐ� เหมทานนท�
63143004876 นายกษิดิศ สถิตย�ศุภมาศ
63143004877 นางสาวทิพรัตน� ปลอดสุวรรณ
63143004878 นางสาวสุทธิดา กันจิ
63143004879 นางสาวจารีรัตน� ศรีรักษา
63143004880 นายปริญญา ฐานะวัฒนา
63143004881 นายก9อง เครือจันทร�
63143004882 นายสุธินันท� ศรีรักษา
63143004883 นางสาวพิมผกา ทองทรัพย�
63143004884 นายเอกพงษ� ทองแท9
63143004885 นางสาวอุมาภรณ� ฤทธ์ิยงค�
63143004886 นางสาวศิณีนาถ ชํานาญเหนาะ
63143004887 นางสาวลัลฐ�ญฎา มาลารัตน�
63143004888 นายกรีฑาวุฒิ สูตบุตร
63143004889 นางสาวสุภาวดี ช.วยเต็ม
63143004890 นายยุทธนา บ.อทรัพย�
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63143004891 นางสาวพรพิมล หนูมี
63143004892 นางสาวศศิกานต� อ.าวน้ํา
63143004893 นายศุภชัย แก9วเพ่ิมพูล
63143004894 นางสาวศิวะพร โพธ์ิพรม
63143004895 นางสาวฮาตีปะห� มามะ
63143004896 นายวุฒินันท� พุ.มแก9ว
63143004897 นางสาวเปมิกา พรหมทอง
63143004898 นางสาวรุ.งทิวา ชูแก9ว
63143004899 นางสาววิภาภรณ� วีวัฒนา
63143004900 นายวงศกร เมฆานวกุล
63143004901 นางสาวสุธารา สุวรรณดวง
63143004902 นางสาววนิดา พูลสวัสด์ิ
63143004903 นางสาวลักษณา นิลเพชร
63143004904 นายปรมัตถ� หาดดี
63143004905 นางสาวอรยา เพ็งเกตุ
63143004906 นางสาวภัทราภรณ� รักธรรม
63143004907 นางสาวกนกวรรณ รักษาจิต
63143004908 นายเจริญชัย เมืองนอน
63143004909 นางสาวกนกกาญจน� ฉิมสุด
63143004910 นางสาวนรินทร�ทิพย� สุขเจริญ
63143004911 นายพงศ�ศักด์ิ คําอ.อน
63143004912 นางสาวมณีเมธ พูลสวัสด์ิ
63143004913 นางสาวรัตนาพร ขอสกุล
63143004914 นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ�
63143004915 นางสาวอัคริมา คุณรัตน�
63143004916 นางสาวพรธิรา หลีปลอด
63143004917 นายสุรัตน� บูเก็ม
63143004918 นายบุญชัย พงศ�สวัสด์ิ
63143004919 นางสาวกรชนก อินทรัตน�
63143004920 นางสาวกมลชนก บุญธรรม
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63143004921 นางสาวรัชนี ชัยสิทธ์ิ
63143004922 นางสาวพิณพักตร� คีรีวัฒน�
63143004923 นางสาวกัญจณา สาระพางค�
63143004924 นายอัสฮาร� ปะดอมะ
63143004925 นางสาวปพัทธ�ศรัญย� ชุติมันต�
63143004926 นายปNรเชษฐ จันทร�ผลึก
63143004927 นางสาวธิดารัตน� ตะหริ
63143004928 นางสาวพิชญา พรหมศิริ
63143004929 นางรุจิรา จันทร�รักษ�
63143004930 นางวรรณวิไล เสมียนเพชร
63143004931 นางสาวศิรภัสสร ชูนุ9ย
63143004932 นางสาวมลิวัลย� คงกล่ํา
63143004933 นางสาวสิริรัตน� คณนา
63143004934 นางสาวพุธธิดา ทองชั้น
63143004935 นายวศกร อรมุตร
63143004936 นางสาวสิริมา ทวีวงษ�
63143004937 นางสาวแพรววลี จุลภักด์ิ
63143004938 นางสาวปวีณา เดชเอี่ยม
63143004939 นางสาวเบญจมาภรณ� เดชอรัญ
63143004940 นายภูวนัย ใจจร
63143004941 นางสาวจริยา ไหม.ซ9อน
63143004942 นางสาวกนิษฐกานต� สุขช.วย
63143004943 นางสาวนุชวรา อาษา
63143004944 นายภานุพงศ� มีจิต
63143004945 นายวัชรินทร� ปราบปรี
63143004946 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ฤทธ์ิ
63143004947 นางพนิดา อินทรนาค
63143004948 นางสาวเตชินี สินศักด์ิ
63143004949 นางสาวกนกวรรณ บุญมา
63143004950 นางสาวจีรภา จุนเด็น
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63143004951 นางสาวจริยา อาสนะ
63143004952 นายอนันทชัย ศรีหิรัญ
63143004953 นางสาวสุไลดา เกป;น
63143004954 นายภัทรวิทย� ช.วยชะนะ
63143004955 นางสาววนิดา แตซา
63143004956 นางสาวยุพาวดี เพชรแก9ว
63143004957 นางสาวสุภาพร อิสรพันธุ�
63143004958 นางสาวเลปวรรณ เกิดศรี
63143004959 นางสาวสุนีย� จินดาพล
63143004960 นายณัฐวุฒิวัฒน� สุวรรณโอภาส
63143004961 นายสุทธิชัย สูรย�กามรัตน�
63143004962 นางสาวศศินาถ เวทยา
63143004963 นางสาวกันทิมาย บุญอยู.
63143004964 นางสาวศิริลักษณ� เเสนทวีสุข
63143004965 นายจักรพงศ� อาวุธ
63143004966 นายสุทิวัส บัวทอง
63143004967 นางสาวรออัยต9า หมันการ
63143004968 นางสาวปาลิกา เจริญสุข
63143004969 นางสาวรุ.งฤดี จิตภักดี
63143004970 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ โสธรนพบุตร
63143004971 นางสาวป;ทมา บุญนุชิต
63143004972 นายณัฐวัฒน� เชิญรัตนรักษ�
63143004973 นางสาวเฌนิศา จันทร�คูเมือง
63143004974 นายกิตติภูมิ รอดศรีนาค
63143004975 นายเออออ คําแปSน
63143004976 นางสาวสุภัสสรา วัทรกุล
63143004977 นางสาวศิวนันท� ช9างนรินทร�
63143004978 นางสาวเจนจิรา ชุมนาค
63143004979 นายเจษฎา ร.มเย็น
63143004980 นายวัชระ เมืองจีน
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63143004981 นางสาวสุภาวิตา บินโตะบาย
63143004982 นางสาวกฤติกา ศรีทองกุล
63143004983 นางสาวจุรีรัตน� จงจิตร
63143004984 นางสาวชนัญญา สร9างโพธ์ิ
63143004985 นางสาวนัฐวดี มงกุฎสุวรรณ�
63143004986 นางสาวอัสรารัตน� ชูโชติ
63143004987 นางสาวลลิอร คงเเก9ว
63143004988 นายณพัฒน� คงแก9ว
63143004989 นายทราริต การะเกต
63143004990 นางสาวบุษรินทร� ช.วยรอด
63143004991 นางสาวอามียะ สือมะแอ
63143004992 นายอุทิศ เพ็ชรแดง
63143004993 นายสิทธิพงศ� พรหมพันธ�
63143004994 นางสาวกรรณิการ� นิ่มกูล
63143004995 นางสาวสูรายา กาเสน
63143004996 นางสาวอนงค�นาถ ธรฤทธ์ิ
63143004997 นายชัยอนันต� รอดคุ9ม
63143004998 นายธีรุตม� เทพขวัญ
63143004999 นางสาวกัณธิมา เนียมอยู.
63143005000 นางสาวปนัดดา แก9วน9อย
63143005001 นางสาวดาราวดี เรนเหม
63143005002 นายอุกฤษ เกลี้ยงทอง
63143005003 นายพงศ�พล สืบสาย
63143005004 นางสาวมยุรี บุญมาศ
63143005005 นางสาวศิรินญา สุขงาม
63143005006 นางสาวสุกัญญา เม.งบุตร
63143005007 นางสาวศิริลักษณ� สมาพงค�
63143005008 นางสาวสายพิรุณ สกุลทอง
63143005009 นางสาวกุลสินี พัฒน�แฟง
63143005010 นางสาวเกตุศิณี มนต�ทิพย�
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63143005011 นางสาวอัญชิสา รักวงศ�
63143005012 นายประสิทธ์ิ ท9ายห9วน
63143005013 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีชาย
63143005014 นางสาวพรชนก แก9วจันทร�
63143005015 นางสาวณรินทิพย� ไกรนรา
63143005016 นางสาวกมลทิพย� ดีหนู
63143005017 นางสาวชยาภรณ� ถนัดรบ
63143005018 นางวานิสสา แก9วภักดี
63143005019 นางสาวนิลเนตร พรศุภมาศ
63143005020 นางสาวจันจิรา ผ.องพันธ�
63143005021 นางสาวพฤษา เขียวบม
63143005022 นางสาวธนัชชา คล9ายทองคํา
63143005023 นางสาวศิริพร พรมแก9ว
63143005024 นางสาวจิราพร แย9มแสง
63143005025 นางรัตน�ดาว เสนแก9ว
63143005026 นางสาวพิชญา อ9อมณฑา
63143005027 นางสาวกรรณิการ� พูลเกิด
63143005028 นายเอกลักษณ� สุขคง
63143005029 นางสาวจิราวรรณ สมบัติแก9ว
63143005030 นางสาวเสาวณีย� ผลเจริญ
63143005031 นางสาวธมลวรรณ เทพทอง
63143005032 นายปริญญา จิยางกูร
63143005033 นางสาวรัชนี พลด9วง
63143005034 นางสาวกมลชนก ศิริวัฒน�
63143005035 นายซาฮีดิน สาแม็ง
63143005036 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณชาติ
63143005037 นางสาวพิชาดา คงบัน
63143005038 นางสาวกฤตติยา ทองพะวา
63143005039 นายพอพล เครือฟู
63143005040 นางสาวอนงค�ชนก คงทอง
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63143005041 นางสาวเสาวณีย� จันทร�ทองแก9ว
63143005042 นายยศพร ขวัญทอง
63143005043 นางสาวพิซสิล9า หวามาก
63143005044 นางสาวสุไลยา นิยมเดชา
63143005045 นางสาววราภรณ� ไทยสุภาพ
63143005046 นายสมเกียรติ เมืองทอง
63143005047 นางสาวอลิสา แพไธสง
63143005048 นายวรวุฒิ ไชยเดช
63143005049 นายสุรสิทธ์ิ พินนาขิเลย�
63143005050 นางสาวสุภาภรณ� บัวมาศ
63143005051 นางสาวโสรญา เทพเกลี้ยง
63143005052 นายวรุฒ ศรีดุกา
63143005053 นางสาวปริยาภรณ� ต่ิงตระกูลชัย
63143005054 นายจิรศักด์ิ สมบูรณ�
63143005055 นางสาวสินีนาฎ หนูเลี่ยง
63143005056 นางสาวสุมลฑา สัจจะบุตร
63143005057 นางสาวนันทิกานต� บุญเอียด
63143005058 นางสาวแวรี ยะมะหัด
63143005059 นางสาวสุไรวรรณ เกลี้ยงกลม
63143005060 นายคมสันต� ดวงจันทร�
63143005061 นางสาวพรพรรณ ไชยหวาน
63143005062 นางสาวปNยนุช ครุฑแก9ว
63143005063 นายชมพูศักด์ิ หนูเพชร
63143005064 นางสาวสมฤดี บุตรโกบ
63143005065 นางสาวอินทิรา จันทะโกมล
63143005066 นางสาวชลันดา หนูเพ็ง
63143005067 นางสาวกุลยา สุทธิชล
63143005068 นางสาวฉวีวรรณ รัตนะ
63143005069 นางสาวสุดารัตน� ศรีสังข�
63143005070 นายคิริเมธ ม่ิงวัน
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63143005071 นางสาวมาลินี ฤทธิสังข�
63143005072 นางสาวพัชรียา สมทรง
63143005073 นางสาวชนมณี สายนาค
63143005074 นายราชศักด์ิ อินเลียม
63143005075 นางสาวภัทรสุดา ป;ดจําหาร
63143005076 นางสาวจันทิมา ทิพย�สุขุม
63143005077 นางสาวทิพวัลย� วิสาโรจน�
63143005078 นางสาวอาลิษา ภักดี
63143005079 นางสาวรัตน�ธิดา ทิพย�ทอง
63143005080 นางสาวกนกวรรณ หมิดโหมง
63143005081 นางสาวกัญญาภัค ขนานชี
63143005082 นางสาวสุชาดา ไชยขาว
63143005083 นางสาวธัญญาเรศ โต>ะเหล็ม
63143005084 นายกรเทพ สุวรรณหกาญจน�
63143005085 นางสาวธารินี โชติคุต
63143005086 นางสาวชุติพร สุขเกิด
63143005087 นางสาวศิริวรรณ แก.นแก9ว
63143005088 นายกฤษฎา ทับไทร
63143005089 นายภาณุวัฒน� หมุกแก9ว
63143005090 นายนิตินัย ฉิมเรือง
63143005091 นายสาธร มลิวัลย�
63143005092 นางสาวอังคนาง เพชรทวน
63143005093 นางสาวอมรรัตน� สุมา
63143005094 นางพิชญาภัค จักรวรรด์ิ
63143005095 นางสาวพัณณ�ชิตา วิริยาธัญกิตต�
63143005096 นางสาวภูษณิศา ตัวต้ัง
63143005097 นางสาวกัญญา พุ.มชะโก
63143005098 นางสาวเกศินี ประสาร
63143005099 นางสาวมินตรา พูลทอง
63143005100 นายวิทยา แซ.จ้ิว
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63143005101 นางสาวชนันญา ตันติวิวัฒน�
63143005102 นางสาวมุกดา สกุลทับ
63143005103 นางสาวพรรณวดี พลสิทธ์ิ
63143005104 นายอนุพงษ� ไชลมล
63143005105 นางสาวณศิตา คงทวี
63143005106 นายศุภณัฐ อินเนื่อง
63143005107 นายศิลา แซ.ต้ัง
63143005108 นางสาวธนพร คล9ายทอง
63143005109 นายสุทธิพัฒน� หะยะมิน
63143005110 นางสาวดวงกมล คงขึม
63143005111 นางสาวเกวลี จันทร�โกมุท
63143005112 นางสาวฐิติยา จิตภักดี
63143005113 นายปภัช อินทร�สุวรรณ
63143005114 นางสาวรัตนาวดี ศรีสวัสด์ิ
63143005115 นางสาวประกายทิพย� ทองดีย่ิง
63143005116 นางสาวขนิษฐา เกิดสวัสด์ิ
63143005117 นางสาวสโรชา จงจิตร
63143005118 นายสมพร รักอยู.
63143005119 นางสาวสาวิณี มะแล>ะ
63143005120 นางสาวภัทราวรรณ นาแก9ว
63143005121 นางสาวอภิญญา พรชัย
63143005122 นางสาวพรนภา เพ่ิมพูล
63143005123 นางสาวประไพ เฮ.าหนู
63143005124 นางสาวคมเนตร โรจนบุรานนท�
63143005125 นางสาวอุษณีย� ช.วยพันธ�
63143005126 นายธณุวัฒน� ดิษฐรักษ�
63143005127 นางสาวปวริศา สุวรรณพัฒน�
63143005128 นางสาวธิษณ�ธาวัน ศักด์ิหอม
63143005129 นายก9องเกียรติ มากดํา
63143005130 นางสาวรัตนา ขําสอาด
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63143005131 นายตัสลีม ย.าหลี
63143005132 นางสาวรชต นวลศรีทอง
63143005133 นางสาววรัญญา บุญรัตน�
63143005134 นางสาวอาอีเสาะ สือรี
63143005135 นายสิทธิชัย สุระกา
63143005136 นางสาววรรัตน� สินทับทอง
63143005137 นางสาวนิภาพร นิลงาม
63143005138 นางสาวเขมิกา พูลสง
63143005139 นางสาวเกวลิน เอียดประพันธ�
63143005140 นางสาวฐาปนิตตา พิบูลย�
63143005141 นางสาวทักษพร สีนอง
63143005142 นายกรกฎ รักษา
63143005143 นางสาวกมลรัตน� หนูด9วง
63143005144 นางสาวจุดารัตน� ฟIสันเทียะ
63143005145 นางสาววริษฐา คงเหล.
63143005146 นางสาวยุวากร วิเศษ
63143005147 นางสาวอรชุมา เชาวลิต
63143005148 นายอาทิตย� ชื่นสุดใจ
63143005149 นางสาวมนัณญา รอยสกุล
63143005150 นายอภิสิทธ์ิ นิลเวช
63143005151 นางสาวภณิดา ประกอบกิจ
63143005152 นางสาวปนัชดา ทองสุข
63143005153 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ� จิตโต
63143005154 นางสาวปฐภรณ� เชาว�แก9ว
63143005155 นางสาวปรียานุช ชอบทํากิจ
63143005156 นางสาวเกศวรางค� ศรีรอด
63143005157 นายกันติทัต ช.วยแท.น
63143005158 นางสาวฐิตวันต� สุขเกษม
63143005159 นางสาววราภรณ� ช9Vองทอง
63143005160 นางสาวพรรณทิภา ขวัญสง
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63143005161 นายธนาวุฒิ จันทรัฐ
63143005162 นางสาวอุดมพร สาเรศ
63143005163 นางสาวกรรณพร มากทุ.งคา
63143005164 นายปรเมศวร� ทองคงใหม.
63143005165 นางสาวสุภาพร วิจารณ�พนมกิจ
63143005166 นางสาวจารุวรรณ เจ>ะหมาด
63143005167 นางสาวจิราพร ชัยทิพย�
63143005168 นางสาวพรปวีณ� คีรีมา
63143005169 นางสาวจิราพร ไหมละเอียด
63143005170 นายสรศักด์ิ เทพทอง
63143005171 นายภานุเทพ เกตุพล
63143005172 นางสาวมลฑาทิพย� จันทร�ชู
63143005173 นางสาวฟาตีฮะห� สือนิ
63143005174 นางสาวกิติมา พยาบาล
63143005175 นางสาวธันยพร ทองดีย่ิง
63143005176 นางสาวเบญจมาภรณ� ก้ิมเถ้ียว
63143005177 นางสาวอรวี พลานชุน
63143005178 นางสาวสุประวีณ� ไหมดํา
63143005179 นางสาวปาณิสรา รักษ�เจริญ
63143005180 นางสาวภัทรพร ชัยสวัสด์ิ
63143005181 นายสราวุฒิ ขาวเอี่ยม
63143005182 นางสาวอังคณา ยังอุ.น
63143005183 นางสาวศุจินันท� เต็มทับ
63143005184 นางสาวกมลพรรณ ตรุยานนท�
63143005185 นางสาวลลิล ราชยม
63143005186 นางสาวฟารีด>ะ สาแม
63143005187 นายณัฐพงษ� ทองมาก
63143005188 นางสาวสุดารัตน� กลับฉ่ิง
63143005189 นายตะวัน โชติวรนานนท�
63143005190 นางสาวนวรัตน� ไทยวงษ�
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63143005191 นางสาวภาวิณี วรรณทอง
63143005192 นางสาวนิรามัย พันธวงศาโรจน�
63143005193 นางสาวเมธินี มณีรักษ�
63143005194 นายจักรพันธ� ปานปลอด
63143005195 นางสาวศรัณยา วงศ�สวัสด์ิ
63143005196 นางสาวสุพิชชา ศรีศิริ
63143005197 นางสาวสุฑาทิพย� ประสมแก9ว
63143005198 นางสาวจุฬาลักษณ� หมอเต>ะ
63143005199 นางสาวมาริษา เผือกเดช
63143005200 นางสาวสิริวรรณ เพชรวงค�
63143005201 นางสาวปNยะวรรณ มณี
63143005202 นางสาวรัชนี ปานแก9ว
63143005203 นางสาวสุภาวดี ศักด์ิจ9าย
63143005204 นางสาวอนุธิดา พรหมทอง
63143005205 นางสาวสุณี ขม้ินทอง
63143005206 นางสาวบุษยมาส คุ9มนุ9ย
63143005207 นางสาวศิริพร สุขเกษม
63143005208 นายศักด์ิครินทร� แซ.จ่ัน
63143005209 นางสาวนันท�นภัส แจ9งอักษร
63143005210 นางสาวจันธิมา ล.องจOา
63143005211 นางสาวชฎาพร อุ.นแอบ
63143005212 นายพงศกร ชูบัวทอง
63143005213 นางสาวสุปรียา แสงไกร
63143005214 นางสาวลัยลานา แดงหนํา
63143005215 นางสาวปราณี ทองขาว
63143005216 นายชนาธิป เสวกวัง
63143005217 นางสาวพรรณทิวา ทะวาย
63143005218 นายภูมิพัฒน� จันทร�สาร
63143005219 นางสาวกุลนารี ถนอมกาย
63143005220 นางสาวศุภาพิชญ� อินทร�ชัย
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63143005221 นางสาวขนิษฐา เทพณรงค�
63143005222 นายวัชรพงษ� พันธุ�อุดม
63143005223 นางสาวไวนูน.า หีมหลี
63143005224 นางสาวสุพิชชานันท� แสงอุไร
63143005225 นางสาวธัญญวรรณ ย่ิงไทย
63143005226 นางสาววรัญญา ขุนวิเศรษฐ�
63143005227 นางสาววันวิสา สุดจันทร�
63143005228 นางสาววริศรา เกิดสุวรรณ
63143005229 นางสาววิภารัตน� ลือชารักษ�
63143005230 นางสาวนงนภัส บุญสุข
63143005231 นางสาววรรณะพร สุขขะ
63143005232 นางสาวศิริรัตน� มณีโชติ
63143005233 นายเอกลักษณ� อุ.นนุช
63143005234 นางสาวพัชรี แสงแก9ว
63143005235 นางสาววีวิภา พงษ�มาก
63143005236 นางสาววรรณศิธร ช.างจักสาน
63143005237 นางสาวอนิศรา อายุวัฒนะ
63143005238 นางสาวณัฐธิดา จันทรังษี
63143005239 นางสาวปNยธิดา โปต้ิน
63143005240 นางสาวภัทรา สินอุดม
63143005241 นายจตุพร เรืองเกิด
63143005242 นางสาวอรนิดา สะมาน
63143005243 นางสาวฐิตาพร นายาว
63143005244 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ประอบ
63143005245 นายณัฐวุฒิV แพลกห9า
63143005246 นางสาวศวรรยา ปลัดสงคราม
63143005247 นางสาวบุญญารักษ� อ9วนอินทร�
63143005248 นางสาวอัลฝIฉ>ะ แกสมาน
63143005249 นางสาวนาฎอนงค� ดาวัลย�
63143005250 นายชาตรี เผ.าพงษ�
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63143005251 นางสาวมณีพร พุทธเจริญ
63143005252 นางสาวขนิษฐา ทิพย�พิมล
63143005253 นางสาวนิภาพร ตุดเก้ือ
63143005254 นางสาวจรรจิรา จารุสิริรังษี
63143005255 นางสาวธัญรดา บุญเฮ9า
63143005256 นางสาวศิณีนาฏ ชาญณรงค�
63143005257 นางสาวอารยา เชื้อสง.า
63143005258 นางสาววิชชุดา ทองมณี
63143005259 นางสาวกัลลิยา เข่ือนวัง
63143005260 นางสาวมุดดา ใจดี
63143005261 นางภาวิณี พรมดาว
63143005262 นายทรงยศ กลิ่นเรือง
63143005263 นางสาวนันท�นภัส แก9วมณี
63143005264 นางสาวกรกนก ริยาพันธ�
63143005265 นางสาววิภาวดี เรืองสังข�
63143005266 นางสาวนุชนาฎ เพชรเรือนทอง
63143005267 นางสาววลีพร สามทอง
63143005268 นางสาวหทัยชนก ศรีรักษ�
63143005269 นางสาวชนนิกานต� คงสง
63143005270 นายมูฮําหมัด บือโต
63143005271 นายวิศว ชุเกลี้ยง
63143005272 นางสาวอัชราวดี ชโลธร
63143005273 นางสาวณัฐิกานต� คงแก9ว
63143005274 นางสาววรรณนิดา โต>ะเตบ
63143005275 นายณัฐนัย จิตบุญ
63143005276 นายนราธร ไฝ_นุ9ย
63143005277 นางสาววิริญรัตน� จันทร�เขียว
63143005278 นางสาวธนันฎา จิระพิบูลย�พันธ�
63143005279 นางสาวสิรีธร ลุ9งก่ี
63143005280 นางสาวรูไวดา สะตาปอ
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63143005281 นางสาวภานุมาศ ชัยพงศ�
63143005282 นายศิรวิทย� เพ็งสกุล
63143005283 นายณัฐพงษ� พรหมจันทร�
63143005284 นายชัยธวัช ทับพรหม
63143005285 นางสาวอรทัย มะลิทอง
63143005286 นางสาวจิรภัทร� รามเก้ือ
63143005287 นายกรวิก ชูทิพย�
63143005288 นายนันทวิชญ� จ๋ิวประดิษฐกุล
63143005289 นางสาวนวลอนงค� หัตถา
63143005290 นางสาวขนิษฐา หนูแก9ว
63143005291 นางสาวสาลินี เผือกภูมิ
63143005292 นางสาวกมลชนก ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143005293 ว.าที่ร9อยตรีหญิงกษมภรณ� สัญญาทิพย�
63143005294 นางสาวอิราวดี รามจันทร�
63143005295 นางสาวอารีนา อาแด
63143005296 นางสาวอารยา มากประเสริฐ
63143005297 นางสาวปารวี ชูบุญเรือง
63143005298 นางสาวณัฐกานต� หอมเดช
63143005299 นายอภิสิทธ์ิ ไกรลาศ
63143005300 นางสาวภานิชา หมัดโส>ะ
63143005301 นางสาวธัญลักษณ� ช.างคิด
63143005302 นางสาวธุอร เกลี้ยงประดิษฐ�
63143005303 นายสานนท� รุ.งบุญคง
63143005304 นายณัฐวุฒิ บุษบรรณ
63143005305 นางสาวสุนิสา บัวเสถียร
63143005306 นางสาวสุรีย� ก9างยาง
63143005307 นางสาวกัลย�สุดา นวนกุล
63143005308 นางสาวนันทวัน ภักดีกิจ
63143005309 นายสิทธิกร ยุคุณธร 
63143005310 นายพบธรรม ปรีชา
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63143005311 นางวรางคณา จันทร�โสะ
63143005312 นายสุรพงศ� ศรีคิรินทร�
63143005313 นางสาวชุติมา รอดเนียม
63143005314 นางสาวขวัญพูล วัฒนโยธิน
63143005315 นางสาวกฤษราภรณ� นาคเนตร
63143005316 นางสาวบุษยมาส คงประดิษฐ�
63143005317 นางเพ็ญนภา อุปลา
63143005318 นางสาวยาวาเฮ บือซา
63143005319 นางสาวปNยดา สงผอม
63143005320 นายนิอาลีย� เบ็ญต.วนกูโนร�
63143005321 นางสาวสุกัญญา มัฎฐารักษ�
63143005322 นางณัฐริกา เทือกสุบรรณ
63143005323 นางสาวนิชาภา คฤหานนท�
63143005324 นางสาวแรมจันทร� บัวหลวง
63143005325 นางสาววรรณิษา นุ9ยรอด
63143005326 นายรัชชานนท� นวลคง
63143005327 นางสาววลัยลักษณ� ลิมปNยประพันธ�
63143005328 นางสาวณพัทธนันท� ต้ังสิทธิศิลปY
63143005329 นางสาวสุนิษา ชัยน9อย
63143005330 นางสาวนันท�ฐิตา หยูตุ9ง
63143005331 นางสาวประภาสิริ พุ.มเอี่ยม
63143005332 นางสาวอังคณา ทิวแพ
63143005333 นางสาวสุภาพร รัตนพันธ�
63143005334 นางสาวอุไรวรรณ นิยมเดชา
63143005335 นายวงศกร พงค�จันทร�เสถียร
63143005336 นายสรรทัศ เพ็ญภัทรกุล
63143005337 นางสาวพรรณธิรา เกตุวงศ�
63143005338 นางสาวกานต�มณี เพชรสังข�
63143005339 นางสาวจิรนันท� สร9อยโสภี
63143005340 นางสาวรัตนาภรณ� พรมเมฆ
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63143005341 นายณัฐวุฒน� ภักดี
63143005342 นายสุวิทย� สะรีเดะ
63143005343 นายพลกฤต จํานิล
63143005344 นางสาวปาลิดา หีมมิน>ะ
63143005345 นางสาวอนุตรา ยศย่ิง
63143005346 นางสาวชลิดา ส.งจันทร�
63143005347 นางสาวศศิธร ทองเดิม
63143005348 นางสาวสายธาร สุริยศราญสุข
63143005349 นางสาวมนต�นภา ประไพ
63143005350 นางสาวขนิษฐา ชูเลข
63143005351 นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช
63143005352 นางสาวสิรินธร เกกินะ
63143005353 นางสาวนิภาวรรณ สิงห�สนิท
63143005354 นางสาวอภัสรา ภักดีชนะ
63143005355 นางสาวพรธิดา ช.วยสําราญ
63143005356 นางเรณู หะยีบือราเฮง
63143005357 นางสาวกานต�เม เสนแก9ว
63143005358 นางสาวชนิดาภา ส.งบําเพ็ญ
63143005359 นางสาวณัฐฑิณี สําเภาเงิน
63143005360 นายพรพิพัฒน� พยุงพันธุ�
63143005361 นางสาวจรัญยา บัวแก9ว
63143005362 นายวนพรรษ ถมกระจ.าง
63143005363 นางเสาวลักษณ� พัฒน�แก9ว
63143005364 นางสาวอุทร ศรีวิเชียร
63143005365 นางสาวทิพวรรณ ดินแดง
63143005366 นางสาวลาตีพะห� ปูเต>ะ
63143005367 นางสาวธนัชชา หม่ืนจิตร
63143005368 นายธีระยุทธ คงเหลือ
63143005369 นางสาวจิราภรณ� ภิบาลแทน
63143005370 นางสาวพรวรินทร� ชดช9อย
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63143005371 นายธนธร โชคไพศาล
63143005372 นายเจษฎา คงถ่ิน
63143005373 นางสาวกนกกร ทองสวี
63143005374 นางสาวอารยา ทองศร
63143005375 นางสาวสมิตา นาคพล
63143005376 นางภรณ�ชนก เพชรรัตน�
63143005377 นางสาวกชภัส ภักดีธนาภูมิ
63143005378 นายไกรสร พัทกอ
63143005379 นางสาวเขมวันต� ทองน้ําแก9ว
63143005380 นางศศินา พวงเพ็ชร
63143005381 นางสาวกัญญารัตน� วงษ�สงวน
63143005382 นางสาวกนกวรรณ ชอบผล
63143005383 นางสาวรัตนกาญจน� จันทร�ปรุง
63143005384 นางสาววรายุภัทร หาญช9าง
63143005385 นายอดิศักด์ิ ยูนุส
63143005386 นางสาวอุษณี แก9วสุข
63143005387 นายนฤเทพ บินตุเหล็ม
63143005388 นายอภิศักด์ิ ย่ีสุ9นเเสง
63143005389 นายสายันธ� ย9อยยางทอง
63143005390 นายเกริกชัย สวนสนอง
63143005391 นายปรินธร สุขชู
63143005392 นายภาสกร นิรมล
63143005393 นางสาวลลิตา สุดงาม
63143005394 นายวินัย พุทธิศักด์ิสาวงษ�
63143005395 นางสาวอทิตยา นพคุณ
63143005396 นางสาวศิรินภา มังสุรีย�
63143005397 นายธัญญาวิทย� สุขศรี
63143005398 นายพงค�พัฒน� ปลอดกํา
63143005399 นายอนันตชัย ไชยราษฎร�
63143005400 นายภควัต ไกรยูรประสงค�
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63143005401 นางสาวป;ญญาพร จันทร�เพ็ง
63143005402 นายธีรนัย ชนก
63143005403 นางสาวภาวินี ราชจินดา
63143005404 นางสาวธนัชพร จะนะ
63143005405 นางสาวพวงผกา นครเสด็จ
63143005406 นางสาวสุปราณี คงช.วย
63143005407 นางสาวกัลยรัตน� นกเขา
63143005408 นางสาวกมลทิพย� ภาชนะทอง
63143005409 นางสาวฐนันทิพย� ชํานาญกิจ
63143005410 นางสาวกฤติยานี ผาดาสิทธ์ิ
63143005411 นางสาวมัทรี มีเพียร
63143005412 นางสาวพักต�ติยา ริยาพันธ�
63143005413 นายกฤษฎา เพชรสุก
63143005414 นางสาวมิวดี เทพบดี
63143005415 นางสาวศิริวรรณ ศรีวิสุทธ์ิ
63143005416 นางสาวรัชนีกันต� สังฆ�สําราญ
63143005417 นางสาวกุลวีณา กังสุกุล
63143005418 นางสาวสุลักขณา เวปุลานนท�
63143005419 นางสาวอุดมลักษณ� เกตุแดง
63143005420 นางสาวดวงกมล เคลือบทอง
63143005421 นายศุภพรพงศ� รัชชู
63143005422 นางสาวอรอนงค� สุวรรณ�อาส
63143005423 นายอิสระ แซ.ตัน
63143005424 นายธนรัชต� วิทยาเศรษฐกุล
63143005425 นางสาวสุนิสา ศักด์ิอินทร�
63143005426 นางสาวณิชกานต� คลอดศรีเพ็ง
63143005427 นางสาวปNยะธิดา ประสพธรรม
63143005428 นางสาวณัฐกฤตา วิชิตเชื้อ
63143005429 นางสาววรินทร เพชรสีทอง
63143005430 นางสาวแวอาอีซะฮ� โตะอาแด
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63143005431 นางสาวพรอุมา ไกรนรา
63143005432 นางสาวกุสุมา อาวุธ
63143005433 นายเทพประสิทธ์ิ ยศเมฆ
63143005434 นายฐากูร สมใจ
63143005435 นางสาวเอมิกา โบบทอง
63143005436 นางสาววานีต9า โคกเคียน
63143005437 นางสาวมลฤดี อินตัน
63143005438 นางสาวอารียา สวัสดิวงศ�
63143005439 นางสาวสุพัตรา การภักดี
63143005440 นายนฤนาท จันทร�คง
63143005441 นางสาวภาวิณี แก9วนาโพธ์ิ
63143005442 นางสาวเกศรัศม์ิ เหมะจุฑา
63143005443 นางสาวชนัญญา เทพนวล
63143005444 นางสาวสุกัญญา วาสนสิทธิ
63143005445 นายภัทระ เจริญจิตร�
63143005446 นางสาวรินบุญญา คงทน
63143005447 นางสาวเพ็ญศรี กลิ่นดี
63143005448 นางสาวนิตยา เชื้อกูลชาติ
63143005449 นายคิมหันต� ตันตระสกุลวงศ�
63143005450 นางสาวกมลชนก เก้ือภักด์ิ
63143005451 นางนุชาวดี ธารารักษ�
63143005452 นางสาวพรพิมล อ.อนแก9ว
63143005453 นายชาญวิทย� รอดเซ็น
63143005454 นางสาวจันทิมา พูลมาศ
63143005455 นายจักรพงษ� ฐานิวัฒนานนท�
63143005456 นางสาววิชุตา ทองทิพย�
63143005457 นางสาวเจนจิรา ผิวงาม
63143005458 นางสาวเพชรมณี สุขใจ
63143005459 นางสาวณวรัตน� ไชยสุรินทร�
63143005460 นางสาวกัลย�สุดา พลภักดี
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63143005461 นายพันธุ�ธัช สิทธิโรจน�
63143005462 นายศตบรรณ แช.มสุ.น
63143005463 นางสาวยุวธิดา คงบุญ
63143005464 นายจักรกฤษ ไล.ฮวด
63143005465 นางสาวอินทิรา แสงศรี
63143005466 นางสาวประภัสสร หนูบุญมี
63143005467 นายนฤเบศ อ.อนเกลี้ยง
63143005468 นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี
63143005469 นายปริวรรต คํากล9า
63143005470 นางสาวอริสรา ลิ่มเนื้อ
63143005471 นายอนุชาติ ด9วงเอียด
63143005472 นางสาวจารุมน ยาหัวดง
63143005473 นายศุภวิชญ� ดอกแย9ม
63143005474 นายผดุง เครือเนตร
63143005475 นางสาวกาญจน�กันยา ชูจํา
63143005476 นางสาวเขมิกา มณีนวล
63143005477 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณชาตรี
63143005478 นายณัฐวุฒิ ขนอม
63143005479 นายอําพล ม่ันคง
63143005480 นางสาวศลิษา ช.างจักสาน
63143005481 นายวุฒิชัย หีตเพชร
63143005482 นางสาวอรัญญา ทองมี
63143005483 นายสถาพร รักษายศ
63143005484 นายนที อุ.นยวง
63143005485 นางสาวเพ็ญธิดา กันแสน
63143005486 นางสาวรัชฎาภรณ� ตาลประสิทธ์ิ
63143005487 นายเจษฎา นาอุดม
63143005488 นางสาวกฤษณา แย9มน9อย
63143005489 นายภูริภัทร เปลี่ยวจิตร
63143005490 นายจักรพงษ� จันทร�เสาร�

หน9า 183 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143005491 นางสาวมลฤดี เริศเริง
63143005492 นายวรุต รัตตมณี
63143005493 นางสาววิภาวรรณ นวลช.วย
63143005494 นางสาวป;ณจพร บัวบาน
63143005495 นางสาวปNยวรรณ สกุลแก9ว
63143005496 นางสาวปภาวี สกุลสงค�
63143005497 นางสาวศรัณยพร ชูเอียด
63143005498 นางสาวป;ทมาภรณ� โอเอี่ยม
63143005499 นางสาวศิรินันท� โคกเขา
63143005500 นางสาวดวงพร นัทสุทธ์ิ
63143005501 นางสาวมัลลิกา ถึงแก9ว
63143005502 นายศุภชัย ทองคํา
63143005503 นายศุภฤกษ� โฉมทอง
63143005504 นางสาวทิพวรรณ พุทธฤทธ์ิ
63143005505 นายดิเรก ต๊ิบปะละ
63143005506 นางสาวอาริษา ธรรมนิยม
63143005507 นายณัฐพล หนูจันทร�
63143005508 นายจารุวิทย� ไหมฉิม
63143005509 นางสาวโสพิรา จันทร�เส9ง
63143005510 นางสาวสายสุดา ชิตวงศ�
63143005511 นางสาวอนงนุช กรองทอง
63143005512 นางสาววิมลรัตน� สาระกูล
63143005513 นางสาวเกษกนก พัฒน�สังวาล
63143005514 นางยุวันดา นุ9ยสุข
63143005515 นางสาวชลิดา แก9วกิริยา
63143005516 นางสาววนิศรา สิขิวัฒน�
63143005517 นางสาวสุวรรณี ขวัญพุฒ
63143005518 นางสาวเพชรลดา พราหมวิเชียร
63143005519 นางสาวกมลทิพย� เพชรเครือ
63143005520 นายพงศ�พัฒนายุทธ สุขศิริ
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63143005521 นางสาวกันยารัตน� เพชรโสม
63143005522 นางสาวพิมพ�ธิดา กิจปกรณ�สันติ
63143005523 นายภาคิไนย เต็มไพโรจน�
63143005524 นางสาวอัจจิมา โสนเส9ง
63143005525 นางสาวดาราวรรณ ก9ามก9าง
63143005526 นางสาวปราณี เส9งโสด
63143005527 นายจักรกฤษณ� ดียืน
63143005528 นางสาวจุฑามาศ เหล็กเพชร
63143005529 นางสาววีรญาภา หลีสอ
63143005530 นางสาวสุดารัตน� ชูนุ9ย
63143005531 นางสาวจุฑามาศ สุขสม
63143005532 นางสาวชลนา กระกูลเพชรมาก
63143005533 นางสาวเกศสุดา เกษีสม
63143005534 นางรมย�มณี ไพเราะ
63143005535 นายณัฐพล ย9อยวงค�
63143005536 นายปNยะเชษฐ� จันทร�มณี
63143005537 นางสาวศศิธร หนูชู
63143005538 นางสาวจุฑารัตน� จิตซ่ือ
63143005539 นางสาวธัญญารัตน� มาเอียด
63143005540 นายภัทราวุฒิ พัฒนศรีรารัตน�
63143005541 นางสาวธนัชพร อินกองงาม
63143005542 นางสาวณัฐสุดา ไกรสินธุ�
63143005543 นางสาวหฤทยา สุขเมตตา
63143005544 นางสาวอทิติยา จตุรภุชกุลพงศ�
63143005545 นางสาวปNยะภรณ� ทิพยุทธ�
63143005546 นางสาวธิดารัตน� ตันสกุล
63143005547 นายกิตติวัฒน� ไชยภักดี
63143005548 นายสุรศักด์ิ จิตประสงค�
63143005549 นางสาวนิรนุช บุญเลิศ
63143005550 นางสาวขวัญฤดี จันดํา

หน9า 185 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143005551 นายยศกร จันทร�ประสาท
63143005552 นางสาวสุดารัตน� จ.าแก9ว
63143005553 นางสาวณัฐพร สิทธา
63143005554 นายบุญชนะ รัตตะกุญชร
63143005555 นางสาวยุวธิดา คงศรี
63143005556 นายธวัชชัย ทองเขียว
63143005557 นางสาวแสงตะวัน ขวัญแก9ว
63143005558 นางสาวกมลรัตน� พัฒน�จีน
63143005559 นางสาวสุภาวดี รักษาวงค�
63143005560 นางสาวสุณิสา มงคล
63143005561 นางสาวสุวินทรา เกตุนุ9ย
63143005562 นางสาวศริดา ขันชุลีย�
63143005563 นายจิระพงศ� ฟุSงเฟ8Lอง
63143005564 นางสาวรุ.งทิวา รอดเปลี่ยน
63143005565 นายภานุวัฒน� ทิมน9Vอย
63143005566 นายโสภณ อีดยี
63143005567 นายจิระพงศ� ทองแก9ว
63143005568 นางสาวเกวลิน ผุดผ.อง
63143005569 นางสาวยุวรรณดา ไทยเอียด
63143005570 นางสาวอภิญญา สุดลึก
63143005571 นางสาวปภาดา พรหมศรี
63143005572 นางสาวชลธิชา วงษ�VVทอง
63143005573 นางสาวจริยา วงศ�สุวัฒน�
63143005574 นายโชคศรัญญ� สิริลีพันธุ�
63143005575 นางสาวอุดมพร รัชชะ
63143005576 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
63143005577 นางสาววรรณรัตน� เติมเต็ม
63143005578 นางสาวทิพรัตน� สกุลหนู
63143005579 นางสาวเบญจวรรณ นกน9อย
63143005580 นางสาวมุทิตา ถ่ัวสวัสด์ิ
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63143005581 นายปาริษา เหลืองอ.อน
63143005582 นางสาวกานต�ชนา แก9วก9องกังวาน
63143005583 นายธนิสร ตาทิสุนทร
63143005584 นายวันสมาน หัดมัด
63143005585 นางสาวอนงลักษณ� เอียดเสน
63143005586 นางสาววันศิริ ชูสม
63143005587 นางสาวธนัสฐาน� ชูทอง
63143005588 นางสาวเบญจวรรณ คําคง
63143005589 นางสาวศุภวัทน� คุ9มรักษ�
63143005590 นางสาวตรีพิมายด� พวงแก9ว
63143005591 นายอภินัทธ� ชูเพ็ง
63143005592 นางสาวสุจิตรา ชูจินดา
63143005593 นางสาววาสนา ศิริ
63143005594 นางสาวอุษาวดี ช.วยพยัคฆ�
63143005595 นางสาวมัลลิกา อภิชาโต
63143005596 นางสาวศิริพร  ัจันทะแสง
63143005597 นางสาวจันจิรา คงช.วย
63143005598 นางสาวปNยธิดา เดชเกิด
63143005599 นายวีรวัฒน� ทองสม
63143005600 นางสาวเสาวลักษณ� นกแอนหมาน
63143005601 นางสาวอุราวดี คล9ายคลิ้ง
63143005602 นางสาวสิริกานต� รัตนพันธ�
63143005603 นางสาวนิอร มีแสง
63143005604 นางสาวอังศุมาลี สระทองเก้ียว
63143005605 นางสาวจริญญา แสงแก9ว
63143005606 นายทรงธรรม รักเมือง
63143005607 นางสาวมัสลีนี วานิ
63143005608 นายอรรคพล ทองม่ัน
63143005609 นายณัฐพล เพชรศรีทอง
63143005610 นางสาวภุมรินทร� ฉิมช.วย

หน9า 187 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143005611 นางสาวนิกษ�นิภา เกลี้ยงขํา
63143005612 นายภฤษฎ์ิ ถนอมชู
63143005613 นางสาวรัตนาพร ขุ9ยด9วง
63143005614 นางสาวซัลมียะห� ซะ
63143005615 นางสาวกันยารัตน� หอมหวล
63143005616 นางสาวพนิดา ธรรมเจริญ
63143005617 นางสาวณิชนันทน� กันทะวงค�
63143005618 นางจันทร�จิรา ฤทธ์ิเพชร
63143005619 นางสาวอภิรนันต� เพ็ชรพัฒน�
63143005620 นางสาวกนกรัตน� แก9วขาว
63143005621 นางสาว.รุ.งลาวัลย� โลพิศ
63143005622 นางสาวขวัญฤทัย ชูรัตน�
63143005623 นายฮาลีม อังครา
63143005624 นายอ.ปวริศ สรรเสริญ
63143005625 นางสาวสุชาดา แก9วละเอียด
63143005626 นางสาวธนวรรณ ธนาพงศ�
63143005627 นางสาวเจนจิรา ต.อศรี
63143005628 นายอานนท� เทียมอุทัย
63143005629 นางสาวทัชชา กรรเจียกกุล
63143005630 นายพิริยะ กองสุวรรณ
63143005631 นางสาวหยาดฟSา ดวงทอง
63143005632 นางสาวมัลลิกา ใจซ่ือ
63143005633 นางสาวเนตรชนก จิระรัตนากร
63143005634 นางสาวอัมราภรณ� นันทสุคนธ�
63143005635 นายไพศาล คงน.วม
63143005636 นางสาวณิชรัตน� สันติวีรยุทธ
63143005637 นางสาวอมรรัตน� จันทร�ทอง
63143005638 นางสาวกาญจนา จีนสีคง
63143005639 นางสาวณัฐมน วิเศษ
63143005640 นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิรัตน�
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63143005641 นางสาวเรือนขวัญ ศรีขวัญ
63143005642 นางสาวณัฐริกา บุญชูดํา
63143005643 นายเลิศวิชัย ฉิมมุสิก
63143005644 นางสาววณิชยา ขวัญแก9ว
63143005645 นางสาวโศภิษฐ� ทองหนูเอียด
63143005646 นางสาวนุชนาฎ ซิวเซ.ง
63143005647 นางสาวกรรณิการ� สนิทมัจโร
63143005648 นางสาวทิพวัลย� วรรณพัฒน�
63143005649 นางสาวมัทวัน มณีโชติ
63143005650 นางสาวภัทราพร สุวรรณพันธ�
63143005651 นางสาวจุฑาภรณ� ด.านกุลชัย
63143005652 นางสาววรรณธิกา ดํานาดี
63143005653 นางสาวมัททรี เกกินะ
63143005654 นายจีรวัฒน� อําพล
63143005655 นางสาวสายรุ9ง เรืองลออง
63143005656 นายณัฐพล แก9วพัฒน�
63143005657 นายศุภณัฐ ไชยศร
63143005658 นายณัฐวุฒิ วงษ�สุวรรณ
63143005659 นางสาวอภิญญา คงเซ็น
63143005660 นายมะซูเบร สามะแม
63143005661 นางสาวอรทัย หนูสงค�
63143005662 นางสาวจันทร�เพ็ญ ประทุม
63143005663 นางสาวอัษฎา มณีอร.าม
63143005664 ว.าที่ร9อยตรีหญิงรักษ�ชนก พราหมณี
63143005665 นายวินัย มิตรชู
63143005666 ส.ต.อ.วุฒิชัย โพธ์ิทัย
63143005667 นายแวอาแซ บินมามะ
63143005668 นางสาวนันทนา เพ็ชรเกลี้ยง
63143005669 นางสาวธัญชนก ช9องทอง
63143005670 นางสาวศรัญญา แกล9วกล9า
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63143005671 นางสาวปาริชาติ ชัยราช
63143005672 นางสาวสุณิสา เกลี้ยงกลม
63143005673 นายศรศักด์ิ ช.วยเรือง
63143005674 นางสาวเกสรา เสาะสุวรรณ
63143005675 นางสาวปรียาภรณ� ทองย9อย
63143005676 นางสาวจุฑามาศ นรงรักค�
63143005677 นางสาวสุนิสา สงไข.
63143005678 นางสาวเสาวลักษณ� ทองสองแก9ว
63143005679 นายนัฐวัติ สิงฆาฬะ
63143005680 นายธีรพงศ� อินทรพัตน�
63143005681 นางสาวกัญญารัตน� ทองสําลี
63143005682 นางอริสา คชรัตน�
63143005683 นางสาวชนัดดา เอี่ยมทัพ
63143005684 นางมธุรส ผลมาก
63143005685 นางสาวป;ณฑรี แก9วสมศรี
63143005686 นางสาวชัญญานุช ปNยะสมบุญ
63143005687 นางสาวภรธิรัช สว.างวงศ�
63143005688 นางสาวอรอุมา ป_ากว9าง
63143005689 นางสาวอันรัตน� เชาวเลิศ
63143005690 นางสาวสุทธิดา แซ.ด.าน
63143005691 นางสาวเจนจิรา เปIยกบุตร
63143005692 นางสาวนภาดา สงวนสัตย�
63143005693 นางสาวดนยา เมืองขาว
63143005694 นางสาวณัฐริกา โสราชบล
63143005695 นางสาวพิมพ�พา แก9วพาราย
63143005696 นางสาวณัฐพร เพชรคง
63143005697 นางสุจิตรา พรประสิทธ์ิ
63143005698 นายเลอศักด์ิ เพาะปลูก
63143005699 นางสาวพรทิตา ด9วงสิน
63143005700 นางสาวอาทิติยา จันทร�เกิด

หน9า 190 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143005701 นางสาวศวิตา หวานแก9ว
63143005702 นางสาวกิติยา รามอินทร�
63143005703 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยเดช
63143005704 นางสาวสัณห�ฤทัย ปากลาว
63143005705 นางสาวจีราภรณ� ละม9าย
63143005706 นางสาวอนุสรา มีบุญลาภ
63143005707 นายวิษณุ สุวรรณโชติ
63143005708 นางสาวนันท�นภัส วิเศษบุปผา
63143005709 นายสาธร ขวดน้ําแก9ว
63143005710 นางสาวชนิดา แก9วช.วย
63143005711 นางวิภาวัลย� พูนไพโรจน�
63143005712 นางสาววลัยลักษณ� น9อยแผลง
63143005713 นางสาวกัญญามล เอี่ยมสกุล
63143005714 นางสาวนงนภัส พินทอง
63143005715 นางสาวเนติมา ชูศร
63143005716 นายวิระวัฒน� เอียดอุ9ย
63143005717 นางสาวสุดารัตน� ผิวดี
63143005718 นางสาวเบ็ญจวรรณ สังข�ทอง
63143005719 นางสาวสุชาวดี เพ็ชรแก9ว
63143005720 นางสาวนาดีญา มนตรี
63143005721 นายวิชเยนทร� สุขวิสุทธ์ิ
63143005722 นางสาวอรนุช หีดหอม
63143005723 นางสาวฐาปนี หนูวงค�
63143005724 นายนพดล หมอยา
63143005725 นางสาวศรัญญา เกษีสม
63143005726 นางสาวปวีณัส จันทร�แดง
63143005727 นางสาวมรกต ดาวสุวรรณ
63143005728 นางสาวสุนิตา บิลสะโอ>ะ
63143005729 นางสาวนฤมล วงศ�แสงขํา
63143005730 นางสาวฉวีวรรณ ผิวดํา
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63143005731 นางสาวศุภาวรรณ ศรีไทยแก9ว
63143005732 นางสาวศิรประภา สุวรรณบุบผา
63143005733 นายอันวาร� หะสีแม
63143005734 นายชลมาศ เอกวุฒิพงศ�ชัย
63143005735 นายปุณชาติ นนท�ทองพูล
63143005736 นางสาวปาลีนา หมินหมัน
63143005737 นางสาวกมลพร รักช.าง
63143005738 นายอภิสิทธ์ิ คงม่ัน
63143005739 นางสาวรุจิรา ชูหนู
63143005740 นางสาวไลลาห� โตะอาแด
63143005741 นายธนภูมิ ป;ญญานุรักษ�วงศ�
63143005742 นางสาวสุธิษา โรจน�รัตน�
63143005743 นายปNยะ ปรีดาศักด์ิ
63143005744 นางสาวป;ทมา นามอินทร�
63143005745 นายธวัชชัย การันต�
63143005746 นายวีระศักด์ิ ชะนะหมัด
63143005747 นางสาวเกษรา เวทยา
63143005748 นางสาวรอซมี ตอแลมา
63143005749 นางสาวสิริรัตน� หนูโม
63143005750 นางสาวปNยธิดา คําแหง
63143005751 นางสาวจารุวรรณ วิศิษฎ�รัฐพงศ�
63143005752 นางสาวเยาวดี แสนวงศ�
63143005753 นางสาวสุนิษา มากเกตุ
63143005754 นายภูษณ สุวรรณภักดี
63143005755 นายธวัชชัย ชุมชอบ
63143005756 นายสมพร รักฤทธ์ิ
63143005757 นางสาวกัญญาพัชร ตรียุทธ
63143005758 นายสันติชัย เส9งเซ.ง
63143005759 นางโสรยา เซ่ียวภู.
63143005760 นางสาวอมรรัตน� สุทธิกิจ
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63143005761 นางสาวรัตติยา หลีวิจิตร
63143005762 นายพงศธร ธนาวุฒิ
63143005763 นายสมบัติ ยวนย่ี
63143005764 นางสาวสุฑารัตน� อุดร
63143005765 นางสาววราภรณ� รักษาวงศ�
63143005766 นางสาวบัณฑิตา ช.วยพูลชู
63143005767 นายทัตธนะ ขนานเภา
63143005768 นางสาวสุพรรณี คุ9มภัยรันต�
63143005769 นางสาวพิชญาภัค สุขสโม
63143005770 นางสาวกาญจนา ชลารัตน�
63143005771 นายเอกวิทย� แซ.เห9ง
63143005772 นางสาวกิตติยาพร หนูน9อย
63143005773 นางสาวสุทธิดา สําอางศรี
63143005774 นายพิสิทธ์ิ สร9างแก9ว
63143005775 นางสาวนัยน�เนตร อินทร�แก9ว
63143005776 นายธีรชัย ศรีชาติ
63143005777 นางสาวกมลวรรณ ยางทอง
63143005778 นางสาวทิพสุคนธ� สําอ9างกาย
63143005779 นางสาวสุภาวดี พัศวงษ�
63143005780 นางสาวสุนิษา นิยมรส
63143005781 นางสาวปภาวี คลังสิน
63143005782 นางสาวมารีนา สะลาเม>าะ
63143005783 นางสาวนูรอิซยัณ เจ>ะโด
63143005784 นางสาวเมธิณี สุริยะพรหม
63143005785 นายวีรเดช มณีพงศ�
63143005786 นางสาวเกวลิน พรหมขํา
63143005787 นางสาวปวีณา เรือนทอง
63143005788 นางสาวเมริน วันช.วย
63143005789 นางสาวปาริฉัตร แสงดํา
63143005790 นางสาวบุญญิสา อนันตวุฒิกุล
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63143005791 นางสาวกัลยาณี ชัยนุรักษ�
63143005792 นางสาววีรวรรณ อินทรสมบัติ
63143005793 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรคงอ9น
63143005794 นางสาวศศิธร จีนประสม
63143005795 นางสาวอุมาพร สังข�ทอง
63143005796 นางสาวพรจันทร�เพ็ญ คงรักษ�
63143005797 นายสมชาย หนูกรอบ
63143005798 นางสาวธัศสิการ� เพชรา
63143005799 นายณรงค� สันฝา
63143005800 นางสาวทิพวรรณ� สุโขพล
63143005801 นางสาวเกวลี มณีล่ํา
63143005802 ว.าที่ ร.ต.หญิงกนกลักษณ� แก9วศรี
63143005803 นางสาวภัทราภรณ� ร.มแก9ว
63143005804 นางสาวมารียัม เจะแว
63143005805 ว.าที่ รต.เกียรติศักด์ิ พฤกษหิรัญ
63143005806 นางสาวเพชรชรินทร� ทองหวาน
63143005807 นางสาวสิเรียม ศรีสวัสด์ิ
63143005808 นายไกรสิทธ์ิ เนียมเล็ก
63143005809 นายอธิการ คงทน
63143005810 นายบุญญฤทธ์ิ มุสิกสาร
63143005811 นางปาลปุญชรัศม์ิ ไชยพหล
63143005812 นางสาวณัฐชยา สิทธิโม
63143005813 นางสาวธนธรณ� เสรีรัตน�
63143005814 นางสาวณัฐฐา แนมใส
63143005815 นางสาวพรพิสุทธ์ิ แซ.ฉ่ิน
63143005816 นางสาวสิรินยา ประสิทธ์ิ
63143005817 นางสาวเรวดี ศรีสุขใส
63143005818 นางสาวอุษาวดี ศรีถ9อย
63143005819 นางสาวสุริยาพร สมมะลวน
63143005820 นายกิตติศักด์ิ สกุลลิ่มสุวรรณ
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63143005821 นางสาวอติภา ศิริปาน
63143005822 นางสาวจิราพร ราชธานี
63143005823 นางสาวสุวิมล จิตมาต
63143005824 นางสาวชนิตา ปานสมุทร�
63143005825 นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน�
63143005826 นางสาวชนกนาถ หาญสมุทร
63143005827 นางสาวสุวิมล รักษ�ทอง
63143005828 นายพงศธร สันหลี
63143005829 นางสาวสกุลตรา สุขเหลือ
63143005830 นางสาวฐิติมา แพรักษา
63143005831 นางสาวชิตาภา เหรียญไกร
63143005832 นายวรวุฒิ อิทคีรี
63143005833 นางสาวธัญญลักษณ� ขวดทอง
63143005834 นางสาวมัณฑนา ยอดวิจารณ�
63143005835 นางสาวชลิตตา หารสุวรรณ
63143005836 นางสาววริศรา ณ พัทลุง
63143005837 นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ
63143005838 นางสาวพิชชาพร ผกาแก9ว
63143005839 นายจักรพรรดิ วุฒิพงค�
63143005840 นายธีรวุฒิ เทพเดชา
63143005841 นางสาวอังคณา โกยดุลย�
63143005842 นางสาวนุศรา เพ็งบุญ
63143005843 นางสาวจุฑามาศ ชูศรี
63143005844 นางสาวอภิรมย� เอี่ยวภู.
63143005845 นางสิริลักษณ� สุดหา
63143005846 นางสาวชรินทร�ทิพย� สุขสวัสด์ิภักดี
63143005847 นางวิไลรัตน� จันพุ.ม
63143005848 นางสาวณัชชารีย� หนูรอด
63143005849 ว.าที่ร9อยตรีหญิงป;ทมา แก9วนวล
63143005850 นายอุดมศักด์ิ บุลาคอน
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63143005851 นายจตุวัฒน� รักการดี
63143005852 นางสาวสุภานี  ุฟุSงเฟ8Lอง
63143005853 นางสาววิจิตรา โพธ์ิมาก
63143005854 นางสาวจันจิรา เพ็งประพันธ�
63143005855 นางสาวนุสรา สุวรรณ�
63143005856 นางสาวนลินี ผลประมูล
63143005857 นางสาวธนัฐดา ปานขาว
63143005858 นางสาวพัชรมัย ซ้ึงสุนทร
63143005859 นายธนโชติ หวังชินกลาง
63143005860 นายธนพล บุญชู
63143005861 นางสาวนูรอาซียัน วามะ
63143005862 นางสาวปNยนันท� เอกเกษมลีสกุล
63143005863 นางสาวสุทธาสินี ทองนุ9ย
63143005864 นางสาววีณา เย.าเฉ้ือง
63143005865 นางสาวพัชรพร สิงฆาฬะ
63143005866 นางสาวปรียาภรณ� กิริยา
63143005867 นางสาวณัชชา คุ9มสุวรรณ
63143005868 นายวุฒินันท� ผิวแก9ว
63143005869 นางสาวสุทธิกานต� ยะวิเชียร
63143005870 นายชาคริต อาจเอี่ยม
63143005871 นางสาวณัฐริกา คชลักษ�
63143005872 นางสาววิไลวรรณ กาญจนถ่ิน
63143005873 นางสาวปNยะดา ส9มชู
63143005874 นายภาคภูมิ วรรณทอง
63143005875 นางสาววิยะดา อินทร�เเย9ม
63143005876 นางสาวชุดาภรณ� เขน็ดพืช
63143005877 นายคุณัชญ� อัตตโกมล
63143005878 นายสมเดช พรหมวิเศษ
63143005879 นางสาววรัญญา หมาดลี
63143005880 นายวัชรินทร� บ9านนบ
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63143005881 นางสาวกนกรัตน� อักษรแปSน
63143005882 นางสาวแวฮาฟIเซาะห� เจะกา
63143005883 นางสาวปNยวรรณ รัตนบุรี
63143005884 นายนิธิวัฒน� รักษ�เดช
63143005885 นางสาวนฤมล อุตรภาส
63143005886 นายอธิวัฒน� เมืองแก9ว
63143005887 นายสันติสุข คงแก9ว
63143005888 นายอดิเรก ถาวร
63143005889 นางสาวศุวิภร แซ.หลิง
63143005890 นางสาวขวัญธิดา ขาวนวล
63143005891 นางสาวสุภาพร ดําเกลี้ยง
63143005892 นางสาวนุ.น พรหมทอง
63143005893 นายธีรวัฒน� ราชฉวาง
63143005894 นางสาวจุฑารัตน� สมแก9ว
63143005895 นางสาวอนงค�นาฎ บุญภักด์ิ
63143005896 นางสาวอัจฉรา ศิริพันธ�
63143005897 นางสาวมุกธิดา ศรีธร
63143005898 นางสาวเกสิรินทร� หนองทะเล
63143005899 นางสาวจิตต�วารี เพ็งสุทธ์ิ
63143005900 นางสาวสุดา มากศรี
63143005901 นายณัฐพงศ� นิตย�นรา
63143005902 นางสาวกุสุมา พรหมเสนา
63143005903 นางสาวไอดา เซ็ง
63143005904 นายประจวบ สนามพลี
63143005905 นางสาวสุพรรณณี ขาวนาค
63143005906 นางสาวณัฐธิดา จารุจินดา
63143005907 นางสาวอมราวดี ศฤงคาร
63143005908 นายอํานาจ ธรฤทธ์ิ
63143005909 นางสาววิสุณี ศิลปYเสวตร�
63143005910 นางสาวทิพย�สุดา ทิ้งเมือง
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63143005911 นายกวีวัฒ พยุงศักด์ิ
63143005912 นางสาวสุปราณี จันทโสด
63143005913 นายณัฐวุฒิ ศรีวัลลภ
63143005914 นางสาวนริสรา กาเยาว�
63143005915 นางสาวศิตา สุดใจ
63143005916 นางสาวกนกวรรณ จันทัน
63143005917 นางสาวอัซมา สาและ
63143005918 นางสาวศดานันท� เข็มทอง
63143005919 นางสาวสุริวรรณ บุญเชาวนะ
63143005920 นายอัสมุอีย� วาจิ
63143005921 นางสาวสุนิสา นุ9ยขาว
63143005922 นายธนาวุฒิ ชูถึง
63143005923 นางสาวภาณุมาศ ฟองงาม
63143005924 นางสาวณัฏฐา ขนานเภา
63143005925 นางสาวณัชชาวรี เชื้อเมฆม.วงแก9ว
63143005926 นางสาวผกามาศ ชูรักษ�
63143005927 นายหาญสกุล ตุ9งซ่ี
63143005928 นางสาวอารีรัตน� สินทอง
63143005929 นายสิทธิพร กุหลาบวรรณ
63143005930 นางสาวมานิตา เพชรสุทธ์ิ
63143005931 นายธงไชย ชัยเพชร
63143005932 นางสาวธัญญรัตน� รักพวก
63143005933 นางสาวจันทิมา เวชยม
63143005934 นางสาวปาริชาต จําปา
63143005935 นางสาวชุติมา ไชยพลบาล
63143005936 นางสาวเกมส�มิกา ช.วยอยู.
63143005937 นางสาวสุภาวรรณ ผลอนันต�
63143005938 นางสาววันทน�ณภัทร สุขเกิด
63143005939 นางสาวพัชริดาพร กล9าหาญ
63143005940 นางสาวพิมพ�วิภา สุวรรณ�
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63143005941 นางสาวสิริลักษณ� เลากาญจนศร
63143005942 นายศิวกร รัตนกูล
63143005943 นายฐานันท� สุขเนาว�
63143005944 นางสาวนภัสสรณ� รามเทพ
63143005945 นางสาวเอมพิภอฬณ� ธนบัตร
63143005946 นางสาวอาทิตยา ทิมรอด
63143005947 นางน้ําทิพย� สมมิตร
63143005948 นางสาวสุพรรณา จันพุ.ม
63143005949 นายนฤนาท โสมติด
63143005950 นางสาวมณีรัตน� เกตุตรีกร
63143005951 นางสาวกมลพรรณ สุขเจริญ
63143005952 นายภานุวัฒน� ฟุSงเฟ8Lอง
63143005953 นางสาวธัญวรัตน� จาราสถิตย�
63143005954 นางสาวเรณิกา เผือกขํา
63143005955 นายพันธกานต� ธานีรัตน�
63143005956 นางสาวมุจจรินทร� โคตะวินนท�
63143005957 นายแวอัฟนัน แวสุหลง
63143005958 นายโภคทรัพย� ทองเฝ8อ
63143005959 นางสาวแพรววนิต ว.องภาณุไพบูล
63143005960 นางสาวพรสุดา แตงแก9ว
63143005961 ว.าที่ ร.ต.หญิงธัญลักษณ� วิเชียรแก9ว
63143005962 นางสาวอังคณา ไพรสุวรรณ
63143005963 นางสาวสลิลญา บุตรเติบ
63143005964 นางสาวศศิธร สุริยันต�
63143005965 นายวงศธร เพชรศรี
63143005966 นายพีรพัฒน� จินดาเชื้อ
63143005967 นางสาวธมนวรรณ สุวรรณบุบผา
63143005968 นางสาวสุรีย�นิภา ลี
63143005969 นายทศพร ชูราศรี
63143005970 นางสาวหรงมล ตรีตรง
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63143005971 นางสาวนรินทร�สิรี สืบพันธ�
63143005972 นางสาวภัทรวี ทองแพ
63143005973 นางสาวอารียา อ.อนรอด
63143005974 นางสาวชนากานต� เสนา
63143005975 นายณรงค� สิงห�โตทอง
63143005976 นางสาวจิราภรณ� นุ.นร.ม
63143005977 นางสาวพรประภา สมวงศ�
63143005978 นางสาวกชามาส ย่ิงยง
63143005979 นางสาวเสาวรถ พิมพ�พิเศษ
63143005980 นางสาวณัฐรุจา สุขศิริ
63143005981 นางสาวดวงสมร ม.วงสุนทร
63143005982 นางสาวณัฐกฤตา คงแก9วขาว
63143005983 นางสาวกวิสรา ศรพิชัย
63143005984 นางสาววาสนา ปานแก9ว
63143005985 นางสาวรัสรินทร� ศิวกรเจริญชนม�
63143005986 นายธนกร เพชรเขาทอง
63143005987 นางสาวรัตนาภรณ� เกตุเกิด
63143005988 นายอันวาร� อุมา
63143005989 นางสาวภวิณี ดนหมาน
63143005990 นายศุภฤกษ� ผลแก9ว
63143005991 นางสาวอัจฉราภรณ� จุฑามาตย�
63143005992 นางสาวเจนฐิตา ขม้ินทอง
63143005993 นางสาวอรัญญา น.าชม
63143005994 นางสาวจุฑามาศ แช.ม
63143005995 นางสาววิมลรัตน� รัตนเมือง
63143005996 นางสาวสุทธ์ิวิสา หม่ันวิเศษ
63143005997 นางสาววรรษมล จิตรเขม9น
63143005998 นางสาวอัจฉริยา ทิพย�หมัด
63143005999 นางสาวพรปภัส สุวรรณรัตน�
63143006000 นางสาวเมธินี ไชยคง
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63143006001 นางสาวธัญญารัตน� ทองเนตร
63143006002 นางสาวรอบีฮ>ะ ปูหยัง
63143006003 นางสาววราภรณ� แก9วสุขศรี
63143006004 นางสาวสุมนา นิตขลิบ
63143006005 นายธัญญ�วรท วาก>ะ
63143006006 ว.าที่ร9อยตรีวงศ�วรรธนกร คงชนะ
63143006007 นางสาวขนิษฐา อิสระโชติ
63143006008 นางสาวสุทธิรัตน� แปSนแก9ว
63143006009 นางสาวอนงค�นาฎ มธุรส
63143006010 นางสาวปรียาภรณ� ตามี
63143006011 นางสาวสุจิตรา ชูขาว
63143006012 นางสาวนันทนัท กิจหงวน
63143006013 นางสาวเมขลา นกเซ.ง
63143006014 นางสาวฐานิดา วงค�อรุณ
63143006015 นายณัฐชนน ศิลาพันธ�
63143006016 นางสาวอัชรากร ท.าสละ
63143006017 นายสถาพร แซ.จัง
63143006018 นางสาวชลธิชา แซ.แต9
63143006019 นายชาญยุทธ� ผลขํา
63143006020 นายกฤติน เสือนาค
63143006021 นายสุทธิพงษ� ว.องฟ8Xน
63143006022 นางสาวศิรินันท� เก็มเด็น
63143006023 นางสาวปาริฉัตร ดําชุม
63143006024 นางสาวกัญญารัตน� เทียบศรไชย
63143006025 นางสาวดาริกา พันธ�จินา
63143006026 นางสาวชญานุช เกษม
63143006027 นางสาวอริยะ ทองเฝ8อ
63143006028 นายรัฐเดช คีรีรักษ�
63143006029 นายปNติกร อาสนะ
63143006030 นางสาวเสาวลักษณ� สั้ววงษ�
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63143006031 นางสาวญาตรี นาคสังข�
63143006032 นายธีรเดช ย่ิงคํานึง
63143006033 นางสาวอรพรรณ พุ.มดอกไม9
63143006034 นายธีรวัฒน� ศิวภักด์ิวัจนเลิศ
63143006035 นายธัญญวิทย� ปานแดง
63143006036 นางสาวมลธิรา เทพณรงค�
63143006037 นางสาวกรรณิการ� ศรีนาวา
63143006038 นางทรรศนันทน� ศรีไวยพราหมณ�
63143006039 นางสาวนิชกานต� กิมินทร�
63143006040 นางสาวพจนันทร� มีเมือง
63143006041 นายณัฐวุฒิ หมุดหมัด
63143006042 นายธนกร ละออออง
63143006043 นางสาวพรรณวิษา อักษรเวช
63143006044 นายลิปNกร เมืองสง
63143006045 นายพงษ�ศักด์ิ มะขามปSอม
63143006046 นางสาวจิดาภา คล.องดี
63143006047 นางสาวศิริรัตน� มณีฉาย
63143006048 นางสาวพีรพร รักษาคุณ
63143006049 นางสาวเขมจิรา อินโต
63143006050 นางสาวภาสินี มีพัฒน�
63143006051 นางสาวอาริยา ช.วยอินทร�
63143006052 นายธนากรณ� ชูรักษ�
63143006053 นางสาวธิดารัตน� ศรีแก9วคง
63143006054 นางสาวภัทรวดี นุ9ยเกลี้ยง
63143006055 นางสาวเสาวรส สุขขวด
63143006056 นางสาวกิตติยา ไชยภักดี
63143006057 นางสาวบุษยมาส ใจสว.าง
63143006058 นางสาวกัญภิรมย� เอียดซัง
63143006059 นายศักขยา รักราวี
63143006060 นางสาววิไลวรรณ เหมือนทิพย�
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63143006061 นางสาวพรพิมล เก้ือกูล
63143006062 นายณรงค�กร เดชจูด
63143006063 นางสาวรสสุคนธ� มีขวัญ
63143006064 นางสาวบุษราพรรณ พันธภาค
63143006065 นางสาวธนิกานต� หวานดี
63143006066 นางสาวธนสิริกาญจน� วงษ�แหยม
63143006067 นางสาวทักษอร ทิพย�อักษร
63143006068 นางสาวอาธิยา มานะศิริ
63143006069 นางสาวนภาพร เรืองพุธ
63143006070 นางสาวศิวพร พรหมทัสน�
63143006071 นางสาวอรพิน แก9วกุล
63143006072 นางธัญญาภรณ� อาจหาญ
63143006073 นางสาวสุจิตรา มาลารัตน�
63143006074 นางสาวสุธิดา ศรีอินเก้ือ
63143006075 นางสาวฉันทนี กลักดวงจิตร�
63143006076 นางสาวดาราวดี นาคเล็ก
63143006077 นางสาวบุญทิพย� ไชยยศ
63143006078 นางสาวจารุวรรณ จันทร�สว.าง
63143006079 นางสาวสุดาวรรณ ศรีชํานาญ
63143006080 นางสาวจุฑาทิพย� ขําทะมา
63143006081 นางสาวดวงทิพย� ใจรังษี
63143006082 นายอริยะ นิยมพร9อม
63143006083 นางสาวสุกัญญา หนูริง
63143006084 นางสาวกันตา นวนน้ําจิตต�
63143006085 นางสาวจันทมณี ทรัพย�อาภากรกุล
63143006086 นายอภิเชษฐ� กองมณี
63143006087 นางสาวเมธิกา ผุดเผือก
63143006088 นางสาวชุติกาญจน� บุญเรือง
63143006089 นางสาวมาลินี สุกสีแก9ว
63143006090 นายธิติวุฒิ ชูระมาน
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63143006091 นางสาวนภิศา นวลอ.อน
63143006092 นางสาววรรณภัทร� ทับมาก
63143006093 นางสาวปNยะนุช ศิริวรรณ
63143006094 นางสาววานิชยา แย.งคุณเชาว�
63143006095 นางสาวพนิดา รอดศิริ
63143006096 นายกฤษณพงษ� ดีใจ
63143006097 นายสุวิทย� พุทรา
63143006098 นายภาคิน สอาดรัตน�
63143006099 นายธีระพงศ� พรหมกุล
63143006100 นางสาวดวงพร สุขวิสุทธ์ิ
63143006101 นายจีรพงษ� สนธิคุณ
63143006102 นางสาวบุษกร เฟ8LVองแก9ว
63143006103 นางนัฐกานต� สุวรรณป;กขิน
63143006104 นางสาววราภรณ�V ยังสุวรรณ
63143006105 นางสาวมาริษา แก9วนพรัตน�
63143006106 นางสาวไฮดา ลาเต>ะ
63143006107 นางสาวมาริสา พัฒเชียร
63143006108 นายกันตพงศ� บูชากรณ�
63143006109 นางสาวทิพวัลย� พันธุรัตน�
63143006110 นายสมศักด์ิ จารุผดุง
63143006111 นางสาวกาญจนาพร เรืองสวัสด์ิ
63143006112 นางสาวรัชชฎาภรณ� โยมชูโต
63143006113 นางสาวพิชชาภา จันทสม
63143006114 นางสาวสุจินดา ย.องจีน
63143006115 นายภัทรพงค� เหมทานนท�
63143006116 นางสาวนันทิยา นวลแก9ว
63143006117 นางสาววิชชุดา อ่ําศรี
63143006118 นางสาวกาญจนา บุญรงค�
63143006119 นางสาวกัญญารัตน� คํานวล
63143006120 นางสาวอินธุอร ทองปลอด
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63143006121 นางสาวชนัญชิดา มากด9วง
63143006122 นายรุสรินทร� แมเร>าะ
63143006123 นางสาวปNLนญารัตน� แสงสุข
63143006124 นางสาวปานทิพย� ใจดี
63143006125 นางสาวธัญรจน� วิมล
63143006126 นางสาวกัณฑิมาพร ร.มเย็น
63143006127 นายชลสิทธ์ิ ขวัญเชิด
63143006128 นางสาวธัญสุดา ทองนุ.น
63143006129 นางสาวธิดารัตน� ชนะบาล
63143006130 นางสาวฐานิสร จันทร�ณรงค�
63143006131 นางสาวนภเกตน� เพ็ญจํารัส
63143006132 นางสาวโสรญา ชัยฤกษ�
63143006133 นายพลวัฒน� สงวนนาม
63143006134 นางสาวสุณิสา อินทกูล
63143006135 นางสาวธันยชนก พิมพ�พันธ�
63143006136 นางสาวอิฟฟะฮ� อนุศาสนบุตร
63143006137 นางสาวโชติกา สิงหะพล
63143006138 นายปธานิน ยุเหล็ก
63143006139 นางสาวป;ทมวรรณ ช.วยบํารุง
63143006140 นางสาวปวีณา แซ.เต้ียว
63143006141 นางสาวศิริวรรณ ดูดวง
63143006142 นางสาวรัชดาภรณ� เพชรขาวช.วย
63143006143 นางสาวพัชรี พรหมมาศ
63143006144 นางสาวพรรณธิญา ไชยทอง
63143006145 นางสาวอังคณา เมืองแมน
63143006146 นางสาวสุพัตรา จิตตแก9ว
63143006147 นางสาวมาระตี สละรักษ�
63143006148 นายพิชัยยุทธ์ิ หนูศรีแก9ว
63143006149 นางสาวณัฐณิชา ห9วยลึก
63143006150 นางสาวสุริยุพร ช9างน9อย
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63143006151 นางสาวภัทธีญา มะอักษร
63143006152 นายอนันต� นาคเพชร
63143006153 นางสาวศรีประกาณฑ� โพธิครูประเสริฐ
63143006154 นางสาวกัลยาณี เกือกแก9ว
63143006155 นางฟSาลิขิต นิลรักษ�
63143006156 นางสาวดารุณี คงถาวร
63143006157 นายสการ เพราพริ้ง
63143006158 นายกฤษฎา บุตรโดย
63143006159 นางสาวสาธิญา เกลี้ยงกลม
63143006160 นางสาวสารีหยุด คงเผือก
63143006161 นางสาวศุภกานต� ศรีทองใหม
63143006162 นางสาวกัณฑิมา โบกระณีย�
63143006163 นางสาวศิริพร ด9วงเขียว
63143006164 นางสาวกมลทิพย� บูลภิบาล
63143006165 นางสาวพนิตา แก9วพิทักษ�
63143006166 นางสาวศศิธร คงอินทร�
63143006167 นางสาวทอฝ;น นิจจันพันธ�ศรี
63143006168 นางสาวนูรีย>ะ เจ>ะมามะ
63143006169 นางสาวภัทราวดี จันทร�แก9ว
63143006170 นางสาวบัณพร วงค�คลัง
63143006171 นางสาวศศิธร ฉิมรักษ�
63143006172 นางสาวจันทร�ธิรา สุขวิสุทธ์ิ
63143006173 นายพีชคณิต จริงบํารุง
63143006174 นางสาวซารีต9า สมุทรสารันต�
63143006175 นางสาวจรินันท� ส.องแสง
63143006176 นางสาวหทัยมาต เพชรสุทธ์ิ
63143006177 นายนนท�ปวิธ ปานกล.อม
63143006178 นางสาวชนนกานต� แซ.ลี้
63143006179 นางสาวนงลักษณ� จิตจงรักษ�
63143006180 นายอัฏฐวัฒน� สว.างเย็น
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63143006181 นางสาวนิภา รัตนสุภา
63143006182 นายพีรพงษ� เทพเงิน
63143006183 นางสาวพนธกร บุญนรากร
63143006184 นายธนพล ทิพย�วงศ�
63143006185 นางสาวณัฐวดี สุธีรวัฒน�
63143006186 นางสาววนิดา ผดุงกาญจน�
63143006187 นางสาวศิริลักษณ� ช.วยฉ้ิม
63143006188 นางสาววิมลเลขา สุวรรณคง
63143006189 นางสาวยุพดี บุญเทพ
63143006190 นางสาวเพลินพิศ ชูจิตร
63143006191 นายชลภัทร ยุติวงศ�สันติ
63143006192 นายปรัชญา เรืองเวช
63143006193 นางสาวพัสตราภรณ� อินทะโณ
63143006194 นางสาวศิริพร นราชัย
63143006195 นางสาวเบญจมาศ พินนุรุธ
63143006196 นายดนุพล ณ ถลาง
63143006197 นางสาวอนัญญา ผลคิด
63143006198 นางสาวนริศรา คงเเก9ว
63143006199 นางสาวณัฏยา เขียวสวัสด์ิ
63143006200 นางสาวภัทราศิณี พระไวทาง
63143006201 นางสาวสมฤทัย อินทรพรหม
63143006202 นางสาววราภรณ� สอาด
63143006203 นางสาววิมลฉัตร โพธ์ิโพ9น
63143006204 นายศรัณย� บุญเพชร
63143006205 นางสาวเมวดี หลวงโย
63143006206 นางสาวกัญญารัตน� เวชกุล
63143006207 นางสาวยุวดี ชูเผือก
63143006208 นายพัฒนพงษ� กิตติวงศ�สันติ
63143006209 นางสาวสิริวิภา ยินดีรักษ�
63143006210 นายพงษ�ศักด์ิ สันขาว
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63143006211 นายธเนศ จินนุพันธ�
63143006212 นายอาลีฟล� อาลีมามะ
63143006213 นางสาวศิมาภรณ� เก็มเด็น
63143006214 นายบพิตร ฝาดซ้ิน
63143006215 นางสาวขนิษฐา ศรีราคํา
63143006216 นางสาวเสาวภา ทองชล
63143006217 นายอารักษ� เอี๋ยวสกุล
63143006218 นางสาวสุภานี ศรีนาค
63143006219 นางสาวนุรอามานี บาโด
63143006220 นายธีรพงศ� จันทร�ทอง
63143006221 นางสาวณัฏฐกมล พิมุข
63143006222 นางสาวปภาวรินทร� สีทน
63143006223 นายทศธรรม อินทป;น
63143006224 นางสาวจารุวรรณ นาคแท9
63143006225 นางสาวกุสาวดี ดีสงวน
63143006226 นายวรปรัชญ� สดมพฤกษ�
63143006227 นายอานนท� รุ.งเรือง
63143006228 นายวราวุฒิ น9อยสน
63143006229 นางสาวกรรณิกา รอดแก9ว
63143006230 นางสาวศศธร ชูคงกุล
63143006231 นางสาวศิริญา วรุตมพันธ�
63143006232 นางสาวอรฉัตร อินนุรักษ�
63143006233 นางสาวศิริวรรณ มณีรัตน�
63143006234 นางสาวสุภาพร สําเภาแก9ว
63143006235 นางสาวพรรษรัตน� ปรีชาชาญ
63143006236 นางสาวกัญจน�กนก ไสไทย
63143006237 นางสาวธัญญรัตน� ชูช.วง
63143006238 นายชานน เกตุรัตน�
63143006239 นางสาวสุพีรยา ช.ออบเชย
63143006240 นางสาวทิพย�วรรณ ชุมทอง
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63143006241 นางสาวสุรางคนา ปาณะศรี
63143006242 นายภาราดร เพชรเกตุ
63143006243 นางสาวศิวนาถ ศรีสวัสด์ิ
63143006244 นางสาวกมลทิพย� หาญสุววรณ
63143006245 นางสาวผุสดี สุขนา
63143006246 นางสาวอารีย�รัตน� หีดฤทธ์ิ
63143006247 นายนาถวัฒน� ตรีทอง
63143006248 นายทัตตเดช เพ็งสกุล
63143006249 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเรืองศรี
63143006250 นางสาวกฤติกา อิสลาม
63143006251 นางสาวสุภาวดี แย9มลังกา
63143006252 นางสาวสุธาสินี พจน�จําเนียร
63143006253 นางสาวพรสุดา สิทธิรักษ�
63143006254 นางสาวอมรศรี บุญเนียม
63143006255 นางสาวพัชฎาภรณ� บัวสุข
63143006256 นางสาวสุกัญญา ช.วยนคร
63143006257 นายธีรภัทร� เพ็ชรนิล
63143006258 นางสาวกมลณัฏฐ� เกิดขาว
63143006259 นายสราวุฒิ เทพบรรจง
63143006260 นางสาวประกายวรรณ วรรณสุข
63143006261 นางสาวพรรณี เจียรมาศ
63143006262 นายชลธิศ ทองเมือง
63143006263 นางสาวพรรณกาญจน� พรมใหญ.
63143006264 นายชวกุล ขาวบ9านนา
63143006265 นางสาวปNยวรรณ นาม่ันคง
63143006266 นายสุรพัฒน� อมรประภาวัฒน�
63143006267 นางอรพรรณ ขันธศิลปY
63143006268 นายเจนณรงค� ธราพร
63143006269 นางสาววิชุดา เม9าบํารุง
63143006270 นางสาวพัชรีย� เขียวสุวรรณ
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63143006271 นางสาวพรพนา ทองศักด์ิ
63143006272 นางสาวชุตอมา แซ.ต9น
63143006273 นางสาวสุวรรณา ถาวร
63143006274 นางสาวภาสินี ดอนตระกูล
63143006275 นางสาวชุติมา เรืองรักษ�
63143006276 นางสาวเมทินี ระไวสมาน
63143006277 นางสาวลัลฉมา ส.งแสง
63143006278 นายณัฐพงศ� เเซ.ภู.
63143006279 นางสาววริศลักษณ� ศรสังหาร
63143006280 นางกาญจนา โส>ะหน.าย
63143006281 นางสาวปณิสรา รัตนบุรี
63143006282 นายเริงกมล พัฒฉิม
63143006283 นางสาวอุมาวดี ป;ทมปาณีวงศ�
63143006284 นายธีธัช ปNยะกุล
63143006285 นางสาวเปรมยุดา จิตโสภา
63143006286 นางสาววรรณพร ณ สุวรรณ
63143006287 นายภัทรนันท� โชติรัตน�
63143006288 นางสาวสุธิดา บุญพร9อม
63143006289 นางวรรศิริ แต.งศรี
63143006290 นางสาวอภิสรา นวลเพชร
63143006291 นางสาวจันทนา อติชาต
63143006292 นางสาวนฤมล อาชาฤทธ์ิ
63143006293 นายพงศธร ศรีทองมาศ
63143006294 นางชรินทร� ทิพย� บรรณ กิจ 
63143006295 นางสาวสโรชา คงทรัพย�
63143006296 นายวรวิทย� อารีพร9อม
63143006297 นางสาวสุดารัตน� พงศพิพัฒน�
63143006298 นายสาโรจน� ทองไหม
63143006299 นางสาวทิติญา เณรศรี
63143006300 นางสาวธนัชญา ชัยวิญญ�
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63143006301 นายกิตติศักด์ิ แก9วสนั่น
63143006302 นางสาวสุรีพร แก9วเชื้อ
63143006303 นางสาวฐาปนี อินทรพรหม
63143006304 นางสาวอาวาติฟ ลาเต>ะ
63143006305 นางสาวพันทิยา เจียรศิริ
63143006306 นางสาวเกวลิน คงม่ัน
63143006307 นางสาวพนิตา แซ.ก9วย
63143006308 นายวิจิตร ว.องไว
63143006309 นายเจริญพงษ� ทีปะปาล
63143006310 นางสาววันวิสาข� เฟ8Lองธุระ
63143006311 นางสาวภัทธิญา มณีพงศ�
63143006312 นายนพพร โชติพันธ�
63143006313 นายพงศกร ทองดีย่ิง
63143006314 นางสาววารุดี วุ.นอินทร�
63143006315 นางสาวหนึ่งฤทัย ขําการ
63143006316 นางสาวสาศิณีย� เสนาบุญ
63143006317 นางสาวปรียานุช ด9วงสูงเนิน
63143006318 นางสาวศุภกร เอี่ยมจิตต�
63143006319 นางสาวนฤมล ธรรมนิยม
63143006320 นายเอกภพ ไทยทอง
63143006321 นางสาววาลวิชนี จันทร�เกิด
63143006322 นางสาวลักษณารีย� อรชร
63143006323 นางสาวกานดา จีนเย้ียน
63143006324 นางสาววิรพัทธ� บางเจริญ
63143006325 นางสาวนงนุช เทพชู
63143006326 นางสาวจิรารัตน� ทวดสง
63143006327 นางสาวมยุรี ตู9บรรเทิง
63143006328 นายนุกูล หนาเหตุ
63143006329 นางสาวเบญญาทิพ เนื้อนุ.ม
63143006330 นางสาวนฤมล บุญศรี
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63143006331 นางสาวปNยะวรรณ กิจการ
63143006332 นางสาวพรพิมล ตวนกูพงษ�
63143006333 นางสาววิกานดา คงมาก
63143006334 นางสาวจิตรกมล สังข�เพชร
63143006335 นางสาวกิตติมา ทองมี
63143006336 นางสาวนูรียา อามาล
63143006337 นางสาวชาลินี บุญสวัสด์ิ
63143006338 นางสาวเจนจิรา นุ.นทอง
63143006339 นางสาวศุภวรรณ หาดแก9ว
63143006340 นางสาวณัชชา อิชยาธิคุณ
63143006341 นายอภิรักษ� ทองเกลี้ยง
63143006342 นางสาวม.านฝน คําแก9ว
63143006343 นางสาวอังคณา ทองบุญ
63143006344 นายอภิวัฒน� ธุระกิจ
63143006345 นายธีระเดช บุญสนอง
63143006346 นางสาวอัจฉรา ไพโรจน�
63143006347 นางสาวนลินญา ทองรักษ�
63143006348 นางสาวมนัสนันท� สงวนถ9อย
63143006349 นางสาวนิยาภา วรดี
63143006350 นางสาวรัชฎาภรณ� สิงโหพล
63143006351 นายอัครเดช กลิ่นมาลี
63143006352 นางสาวพัสเกนทร� คาระวะ
63143006353 นายกิตติพงษ� พัฒนศิลปY
63143006354 นางสาวชิดชนก พิทักษ�
63143006355 นางสาวปรัศนี พลายแก9ว
63143006356 นางสาวณัฐิกานต� รักษ�กําเนิด
63143006357 นายอาชวิน วงค�สุบรรณ
63143006358 นางสาวรุจิรา แคล9วคลอด
63143006359 นางสาวศิวะภรณ� คล.องแคล.ว
63143006360 นางสาวทิพภาภรณ� สุดมุ9ย

หน9า 212 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143006361 นายบาซอรี มีมะ
63143006362 นางสาววรรณิดา เถาถวิล
63143006363 นางสาวอมรรัตน� มุ.งดี
63143006364 นางสาวมัลลิกา หมีดโส>ะ
63143006365 นายพงศ�สวัสฎ์ิ แสนศักด์ิ
63143006366 นางสาวอาริยา ปลอดเถาว�
63143006367 นายบัญญัติ สําหนาว
63143006368 นางสาวโยษิตา กิจรัญ
63143006369 นางสาววชิรญา สุวรรณมณี
63143006370 นางสาววิชญาดา วิสามาศ
63143006371 นางสาววริศรา วงค�สวัสด์ิ
63143006372 นายภีระพงศ� ใจห9าว
63143006373 นายวัชรพงษ� ชัยทองรักษ�
63143006374 นางสาวสุนิสา เพชรประดับ
63143006375 นางสาวอารีรัตน� ดวงใหญ.
63143006376 นางสาวสกายวรรณ� สิริรณชัยกุล
63143006377 นางสาวสุนิสา สายวารี
63143006378 นางสาวจุฑาทิพย� ขุนทอง
63143006379 นางสาวดวงใจ กุลจิตติชนก
63143006380 นางสาววัชรภรณ� เนตัวาศ
63143006381 นายอภิวัฒน� เรืองจัตวาศรี
63143006382 นางสาวธีรพร นิ่มนวล
63143006383 นางสาวสุนิสา ทองเรือง
63143006384 นายเจตรินทร� บัวมา
63143006385 นางสาววิชุอร อินทร�ทอง
63143006386 นางสาวกวิสรา บุณยะเกียรติ
63143006387 นางสาวธนัญญา หาบยุโซะ
63143006388 นายจักรพรรณ นวนทอง
63143006389 นางสาวดวงพร ขยันการ
63143006390 นางสาวเนตรนภา จิตรอักษร
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63143006391 นายคมสัน แสงนิลุบลโสภา
63143006392 นางสาวขวัญใจ ณ ไพรี
63143006393 นายเศรษฐกิจ ดําสี
63143006394 นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัมน�
63143006395 นางสาวมัชฌิมา บัวเนียม
63143006396 นายกฤษยาภาส ศิริรัตน�
63143006397 นางสาวมณฑกานต� ภาชนะกาญจน�
63143006398 นางสาวศิริมล สุขศิริ
63143006399 นางสาวชนิกานต� แก9วเหล็ก
63143006400 นางสาวปฐมพร แซ.เฉ้ียง
63143006401 นางสาวพันทิพา ไกรวงศ�
63143006402 นางสาวสาวิกา ศรีโยธา
63143006403 นางสาวกฤษณา จูสวย
63143006404 นางสาวปนัสยา อินทร�เทพ
63143006405 นายพงศ�ศิริ นวนคง
63143006406 นางสาวอัจฉรา สามงามรอด
63143006407 นางสาวปวีณา หนูทอง
63143006408 นายภัทรนันท� ละม9าย
63143006409 นางสาวปวีณา ไฝบุญจันทร�
63143006410 นางสาวลักขณา ทองใส
63143006411 นางสาวพรเลิศ ทาบสุวรรณ
63143006412 นางสาวนิศารักษ� จอมเมือง
63143006413 นายวิชชากร แดงสว.าง
63143006414 นางสาวมาเรียม สาเม>าะ
63143006415 นายกีรชาติ บุญช.วย
63143006416 นางสาวจุรีพร เมฆา
63143006417 นางสาวสุดารัตน� บัวรัตนกาญจน�
63143006418 นางสาวชรินทร คูณเมือง
63143006419 นางสาวศรีนภา ภูธรภักดี
63143006420 นางสาวปาณรวี ไทยเกิด
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63143006421 นางสาวศศิธร เสือเปIย
63143006422 นายคมกฤษณ� พรมมาก
63143006423 นางสาวชลธิชา พวงลําเจียก
63143006424 นายพลวัฒน� ทองป;สโน
63143006425 นายปรัชญา มงคลการุณย�
63143006426 นางสาวการะเกตุ หนูเกตุ
63143006427 นางสาวบัณฑิตา ชูศรี
63143006428 นางสาวจุฑามาศ หิ้วหิ้น
63143006429 นายอภิรักษ� ฉิมา
63143006430 นางสาวภาสินี คงผล
63143006431 นางสาววีณา แสงแดง
63143006432 นางสาววนิตา คงโกมินทร�
63143006433 นางสาวลลิดา เสนาะ
63143006434 นางสาวสุวนิตย� ชุมช.วย
63143006435 นางสาวจําปI ศิริมณีกูล
63143006436 นางสาวชนนิกานต� เกษีสม
63143006437 นางสาวกสิกาญจน� ชูมาก
63143006438 นายณัฐกิตต์ิ ปรุกระโทก
63143006439 นายณัฐพล สวัสด์ิศรี
63143006440 ว.าที่ร9อยตรีหญิงปนิสา โชติรัตน�
63143006441 นางสาวอรอนงค� ถาวรวงษ�
63143006442 นายวิศัลย� วสีวิวัฒน�
63143006443 นายเวสภู พวงทิพย�
63143006444 นายนราพงศ� ร.างใหญ.
63143006445 นายธีระศักด์ิ อินทองสี
63143006446 นางสาวฐิติพร แก9วก้ิม
63143006447 นางกัญญาภัทร แก9วประภาค
63143006448 นางสาวป;ทมา นาหม่ืน
63143006449 นางสาวเขมจิรา วิชัยกุล
63143006450 นางเขมจีราฉัฐ วัฒนสุข

หน9า 215 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143006451 นางสาวธิติมา สายทองแก9ว
63143006452 นางสาวธนารีย� ขอบขํา
63143006453 นายบูรฮาน ดือราแม
63143006454 นางสาวสุลาวัลย� แสงแก9ว
63143006455 นางสาวภวดี หนูแปลก
63143006456 นายกฤษฎา คงศรี
63143006457 นายเทอดพงษ� ดาววิจิตร�
63143006458 นางสาวธันยพร อักษร
63143006459 นางสาวสุจินดา คงคุณ
63143006460 นางสาวทิพย�สุคนธ� ชัยชนะ
63143006461 นายณัฐพล กิจบําเพ็ญ
63143006462 นายกิจติศักด์ิ อOองสกุล
63143006463 นายสาวิตรี เหรียญทอง
63143006464 นางสาวเพียงเดือน สารณาคมน�กุล
63143006465 นายเอกมล ทองหวาน
63143006466 นายไตรภพ พลอยวงค�ไทย
63143006467 นางสาววณิชสรา ช.วยมี
63143006468 นายวัชรินทร� คงรอด
63143006469 นางมัฐติกา หอมรส
63143006470 นางสาวพรวิไล กัญญา
63143006471 นางสาวภรณ�ธิดา ภาวงศ�
63143006472 นางสาวป;ทมา ฉิมมี
63143006473 นายณัฐวัฒน� ปานสุทธ์ิ
63143006474 นางสาวอมรรัตน� เชาว�ช.างเหล็ก
63143006475 นางสาวธนิดา วิริยะเดชากร
63143006476 นางสาวปNยวรรณ หลานหมีน
63143006477 นายพลวัฒน� ไหมเต็ม
63143006478 นางสาวประภารัตน� เศวตเวช
63143006479 นางสาวสุนิษา สังข�ธนู
63143006480 นายวิทยา จํานงค�รัตน�
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63143006481 นางสาวสิมิลัน ชูเพ็ง
63143006482 นางสาวเรวดี พันธุ
63143006483 นางสาวสุนิสา มีเพียร
63143006484 นางสาวอิกขณา ทองอําพัน
63143006485 นางสาววณีรัตน� ทองไสย
63143006486 นายสิทธิชัย รอดเดช
63143006487 นางสาวสมฤทัย บํารุงเพ็ชร
63143006488 นางสาวปราณปริยา สุวรรณฤทธ์ิ
63143006489 นางสาวปภาวดี แซ.ลิ้ม
63143006490 นายอมรชัย ไกรนรา
63143006491 นางสาวฐิติมา นกเขา
63143006492 นางสาวกัณฐมณี ทองเส็ม
63143006493 นางสาวจันทร�จิรา จุ9ยนวล
63143006494 นางสาวรัชนี รอดสุก
63143006495 นางสาวศิวาพร พุทธเจริญ
63143006496 นางสาวกมลพรรณ คชนูด
63143006497 นายศุกล รัตนวิเศษ
63143006498 นายณัฐพล สาระศรี
63143006499 นางสาวสุทธิวรรณ� คงชู
63143006500 นางสาวอมรรัตน� กวมทรัพย�
63143006501 นายสุพพัต หนูดํา
63143006502 นางสาวกรรณิการ� เสวกวัง
63143006503 นายชลิต พุฒทอง
63143006504 นางสาวกรวรรณ มูสิกัณฑ�
63143006505 นางสาวยศธร ชูจันทร�
63143006506 นางสาวทิพวรรณ อินจันทร�สุข
63143006507 นายสุพจน� พูลสวัสด์ิ
63143006508 นางสาวกชมน หีบเพชร
63143006509 นางสาวพิชยา พินิจนารถ
63143006510 นางสาวอ9อยทิพย� สงทิพย�
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63143006511 นางสาวณัฐวดี เเสงมณี
63143006512 นายอนาวิน หะมะ
63143006513 นางสาววริศรา จันทร�ใหม.
63143006514 นางสาวสุวรรณอัมพร เพ็ญพอรู9
63143006515 นางสาวกุสุมา จันทร�แจ.มใส
63143006516 นางสาวผกามาส เพชรเล็ก
63143006517 นางสาวณิชกุล มหิมา
63143006518 นางสาวดลวรัชญ� ปราบป;ญจะ
63143006519 นางสาวยุรีลักษณ� บุษยากุล
63143006520 นางสาวปNยะมาศ มาป;ญญา
63143006521 นางสาวญาณิศา ฉิมเรศ
63143006522 นางสาวนริศรา คุณะชล
63143006523 นายทรงพล หลิมวานิช
63143006524 นางสาวกรรณิการ� ใจเฉ่ือย
63143006525 นายอํามาตย� ศรีฟSา
63143006526 นางสาวสุนันทา ดาวเรือง
63143006527 นางสาวดุษฎี บุตรสมัน
63143006528 นางสาวอรวีรา ทองคํา
63143006529 นายพงศกร สุขสมาธิจิต
63143006530 นางสาวสุพัฒตรา แทนสุวรรณ�
63143006531 ว.าที่ ร.ต.ภูษิต มาตยะขันธ�
63143006532 นางสาวติยาภรณ� แจ9งเศรษฐ�
63143006533 นางธิดารัตน� สังข�การณ�
63143006534 นายทีปนนท� เล็กขาว
63143006535 นายอดิเรก บุญทัน
63143006536 นางสาวอิสรีย� ศรีพัฒน�
63143006537 นางสาวสุภาพร ไกรเกตุ
63143006538 นายณัฏฐ� แทนชื่น
63143006539 นางสาวสุภาวรรณ� แท.นพรหม
63143006540 นางสาวศศิภรณ� ก่ังง.า
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63143006541 นายกฤษดา ชุมพล
63143006542 นายวรรณกร ศรเพชร
63143006543 นางสาววณิสา แก9วสุพรรณ
63143006544 นางสาวพรศิลปY กันกล่ํา
63143006545 นางสาวกัญญ�สิริ กาญจนานุกูล
63143006546 นายชัชนันท� เพ็งสุทธ์ิ
63143006547 นางสาวเสาวณี สุขม.อย
63143006548 นายกิตติพงษ� คงศรี
63143006549 นางสาวอรณี พลเกษตร
63143006550 นางสาวจารุวรรณ ศรีเจริญ
63143006551 นางสาวปณิดา สุวรรณศิลปY
63143006552 นายนิติกร ร.มแก9ว
63143006553 นางสาวเบญจวรรณ ไล.กสิกรรม
63143006554 นางสาวสุทธิดา อนันตกูล
63143006555 นายพิพัฒน� วิเวกรวงทอง
63143006556 นางสาวสุรางคณา ข.ายพิลาป
63143006557 นางสาวคัมภีรพรรณ คงวัดใหม.
63143006558 นางสาวกมลวรรณ ดรุณวรรณ
63143006559 นายชัยธวัช เต็งรัง
63143006560 นางสาวป_านนที บุญมี
63143006561 นางสาวพิชารัตน� เมืองจันทร�
63143006562 นางสาวทรรศนีย� จันทร�ส.งแสง
63143006563 ว.าที่ร9อยตรีหญิงศิริพร ขจรวโรภาส
63143006564 นางสาวกานต�ชนิต จิตเสรี
63143006565 นางสาวธัญวรัตน� ธารเนตร
63143006566 นายดลสันต์ิ ทองแก9ว
63143006567 นางวจี เข็มขาว
63143006568 นางสาวสุวิมล คชสวัสด์ิ
63143006569 นางสาวเนาวภา หนูเหมือน
63143006570 นายภูริทัต ทองโชติ
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63143006571 นางสาวธิดารัตน� เพชรสุก
63143006572 นายอิสรพงศ� คงสุข
63143006573 นางสาวรัตติกาล สมเก้ือ
63143006574 นางสาวคนาพร ยังดี
63143006575 นางสาวฑิฆัมพร นราอาจ
63143006576 นางสาวพรประธาน สุขปาน
63143006577 นางสาวฐิตินันท� สังขวิสิทธ์ิ
63143006578 นายทรัพย�สกุล เอกมานพ
63143006579 นางสาวปาจรีย� เขียวย9อย
63143006580 นางสาวสุวารี ใจรักษ�
63143006581 นางสาวมณฑาพร เหมทานนท�
63143006582 นางสาวณัฐฎ�วลัญช� รักมาก
63143006583 นางสาวจริยาพร ทองศร
63143006584 นางสาวอาภัสสร นวลศรี
63143006585 นางสาวพิมพ�ชนก รักแก9ว
63143006586 นายพชร พรมรัตน�พันธ�
63143006587 นางสาวอรษา พรหมเพชรนิล
63143006588 นางสาวศิโรรัตน� ชูอักษร
63143006589 นายเอกชัย บุญเพ็ง
63143006590 นายชินวัตร ปาทะรัตน�
63143006591 นางสาวปนัดดา ทองรอด
63143006592 นางสาวปณิตา สมทรง
63143006593 นางสาวกรรณ�จนา นุ.นทอง
63143006594 นายวีระชัตร� ขวัญเดช
63143006595 นางสาวจุไรรัตน� นิยมเดชา
63143006596 นางสาวกรวราณ� เรืองดี
63143006597 นางสาวพัชราพร หัตถิยา
63143006598 นางสาวนุชนาถ เบ็ญสุขะ
63143006599 นายเจษฎากร บุญเพชร
63143006600 นางสาวอาทิตยา ศรีคล9าย
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63143006601 นางสาวพรพรรณ พิภูพัชญ�ชา
63143006602 นางณัฎฐาริณี แก9ววารี
63143006603 นางสาวฮาบีบ>ะฮ� สาระ
63143006604 นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิสังข�
63143006605 นางสาวภควดี คํานวย
63143006606 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63143006607 นางสาวศุภาดา จันทร�เพชร
63143006608 นายกุลฉัตร ศรีเสาวลักษณ�
63143006609 นางวไลรัตน� รอดตัว
63143006610 นางสาวขวัญฤทัย ยังมี
63143006611 นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ
63143006612 นางสาวสุชาดา สมมุ.ง
63143006613 นางสาวอรทัย จันทสิงห�
63143006614 นายกฤษฎา ผลทรัพย�
63143006615 นางสาวธันยพร ทองพันธ�
63143006616 นายอนุรักษ� อนรรฆจีระพงศ�
63143006617 นางสาวสิริณ กวีภัทรจินดา
63143006618 นางศิวพร ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143006619 นางสาวชนัสฐา อรุณรัตน�
63143006620 ว.าที่ร9อยตรีไฟซู ดือราแม
63143006621 นางสาวเสาวลักษณ� นนทยา
63143006622 นายพงศ�พิชญ� จันทวงศ�
63143006623 นายนิรันดร จินดาภรณ�
63143006624 นางสาวจันทิมา ไทยมิตรชอบ
63143006625 นางสาวรุ.งนรินทร� พูลศิริ
63143006626 นางสาวเจนจิรา หนูรัตน�
63143006627 นางสาวดลนภา ผลแก9ว
63143006628 นางโชติกา เสวกทรัพย�
63143006629 นางสาวพัชราภรณ� หนูคงนุ9ย
63143006630 นางสาวอรุณรัตน� ป;สสาราช
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63143006631 นางสาวทิพย�ธาดา หม่ืนหนู
63143006632 นางสาวโสรญา นวลวัฒน�
63143006633 นางสาวณัฏฐ�ธนิน พรหมพัฒน�
63143006634 นางสาวสุวนันท� หนูสง
63143006635 นายพัษณุ โสมจันทร�
63143006636 นายอัจฉริยา สาธุชาติ
63143006637 นางสาวกาญจนา ประชุมทอง
63143006638 นางสาวปNยวรรณ� แทนสุข
63143006639 นางสาวกัญฐภรณ� วงศ�รัตนสันติ
63143006640 นางสาววรินทร�พรรณ� ศรีสังข�แก9ว
63143006641 นางสาววิลาสินี พูลผล
63143006642 นายทวีศักด์ิ บุญช.วย
63143006643 นางสาวศศิธร หมะโส>ะ
63143006644 นายณัฐวัศ ขวัญปาน
63143006645 นายนพดล แก9วไทย
63143006646 นายวุฒิพงศ� ชํานาญกิจ
63143006647 นายเอกชัย ทองปล9องโต
63143006648 นางสาวทิพย�วรรณ หิรัญชา
63143006649 นางสาวสุดารัตน� สวนกูล
63143006650 นางสาวรุ.งนภา หนูนวล
63143006651 นางสาวชนิกานต� ทองวิเศษ
63143006652 นางสาววริญธา พงค�ยูโสะ
63143006653 นางสาวภิญาภัทร พจนวิเศษ
63143006654 นางสาวกรรณิการ� แสวงกิจ
63143006655 นางสาวจิราวรรณ รัตนโสภณ
63143006656 นางสาวรัตน�มณีพร อุ.นจิต
63143006657 นางสาวสุนิสา ระเห็จหาญ
63143006658 นางสาวเบญญาภา ธรรมโชติ
63143006659 นางสาววิไลรัตน� หลักเกาะ
63143006660 นายก9องชณัฐ ชูยงค�
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63143006661 นางสาวนุสรียา ดาวเรือง
63143006662 นางสาวอุมาศรี เนียมวดี
63143006663 นางสาวเกศราภรณ� หวังวิทยาวิวัฒน�
63143006664 นายสวัสด์ิ เรืองนุ9ย
63143006665 นางสาวพุทธิดา ชูรักษา
63143006666 นายภูริทัต รัสปะ
63143006667 นางสาวผกากานต� ขลิบตรีแก9ว
63143006668 นางสาวอาพาพร รักสิทธิ
63143006669 นางสาวดารณี เส9งสุ9น
63143006670 นายกฤษนัย คชเดช
63143006671 นางสาวจันทนา นิลภักด์ิ
63143006672 นางสาวปรียาวรรณ สังขาว
63143006673 นางสาวศศิภา เพชระ
63143006674 ส.ต.ท.กิติศักด์ิ ศรีชาย
63143006675 นางสาวนีรนุช ครุฑธามาศ
63143006676 นางสาวภัทรา สุทธิพิทักษ�
63143006677 นางสาวซารีนา บุตรหลํา
63143006678 นายสันทัด ชุมเกตุ
63143006679 นางสาวฮามีด>ะ โตะหมีน
63143006680 นางสาวอารีย� ทิพย�กูล
63143006681 นางสาวณัฐพรรณ ป;ญญาธิโป
63143006682 นางสาวธนิฎฐา วงศ�สกุล
63143006683 สิบตํารวจโทอานุภาพ แรงเขตการ
63143006684 นางสาวสุทธิดา ขาวรักษา
63143006685 นางสาวอัมพร เพ็ชรสุวรรณ
63143006686 นายพงษ�พัฒน� คณาวิทยา
63143006687 นางสาวชนากานต� สีขาว
63143006688 นายอดิศักด์ิ จีนไทย
63143006689 นางสาววิไลวรรณ ปาลา
63143006690 นายนิรันดร� เวินขุนทด
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63143006691 นางสาวก่ิงดาว ส.วยแดง
63143006692 นางสาวภัทราวดี เนียมรุ.ง
63143006693 นางสาวสุนิสา จูดเดช
63143006694 นางสาวอรกัญญา ชัยราษฏร�
63143006695 นายพงษธร พลสังข�
63143006696 นางสาวมัสตูรา กาจิ
63143006697 นางสาววรางคณา สงสุวรรณ
63143006698 นางสาวพรชนก จันทร�สุริย�
63143006699 นางสาวบุษยา หลังการณ�
63143006700 นางสาวนาถลดา ลูกหยี
63143006701 นายศรายุทธ อดุลยานุโกศล
63143006702 นางสาวทองมี อยู.เย็น
63143006703 นายอภิชาติ นกแก9ว
63143006704 นางสาวผุสดี วารี
63143006705 นางสาวพัทธ�ธีรา เจริญผล
63143006706 นางสาวเบญจพร คงวัดใหม.
63143006707 นางสาวกัญญารัตน� มาศโอสถ
63143006708 นางสาวสุกัญญา ไมหมาด
63143006709 นายนันทวุฒิ กาสาวพัฒร�
63143006710 นางสาวจันจิรา นิ่มลําเลียง
63143006711 นางสาวสิริพร เกิดผล
63143006712 นางสาวสกุณา สุตันติราษฎร�
63143006713 นางสาววราลี คงวารี
63143006714 นางสาวจิตตวดี ขวัญศรีสุทธ์ิ
63143006715 นายธิติพงศ� อาดสงคราม
63143006716 นายสินพิน ตันสุรีย�
63143006717 นางศิริวรรณ รัตนสุวรรณ
63143006718 นางสาวภัทร�สุดา มณีเพ็ชร
63143006719 นางสาวตรีเพชร แสงพุ.ม
63143006720 นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ�
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63143006721 นายประเสริฐ ปูเต>ะ
63143006722 นางสาวธิดารัตน� สุขอนันต�
63143006723 นางสาวจุฑารัตย� เรือนแก9ว
63143006724 นางสาวกมลชนก ศรีนวน
63143006725 นางสาวอนุสรา สุขช.วย
63143006726 นายประสงค� ง้ิวสุบรรณ
63143006727 นางสาวสุกัญญา วุฒิพงษ�
63143006728 นางสาวปนัดดา จิตรเพชร
63143006729 นางสาวกาญจณา บัวเพ็ชร
63143006730 นางสาวจุฑารัตน� อังโชติพันธ�V
63143006731 นายภานุวัฒน� จันทรโชติ
63143006732 นายดํารงฤทธ์ิ ใจม่ัน
63143006733 นายซูรีคัง มะลี
63143006734 นายชํานาญพงษ� ถ่ินพังงา
63143006735 นางสาวสริดา อับดุลกะเดช
63143006736 นายธีรพล ธุลีกาญจน�
63143006737 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณณี
63143006738 นางสาวกาญจนา เพ็งจันทร�
63143006739 นางสาวเสาวลักษณ� นักรํา
63143006740 นายสงคราม สุขอ.อน
63143006741 นายธีระพนธ� พุ.มมาลี
63143006742 นางสาวนัฐธา กาลเพชร
63143006743 นางสาวนิภารัตน� สังข�เอียด
63143006744 นายธีรศักด์ิ ทองประดับ
63143006745 นางสาวนันทวัน หยีสัน
63143006746 นางสาวมลธิยา ศิริจินา
63143006747 นางสาวอัญชลี จันทนะ
63143006748 นางสาวจิระนันท� ชูช.วย
63143006749 นางสาวฐิติรัตน� อติชาตนันท�
63143006750 นายณัฐพล สามี

หน9า 225 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143006751 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุวนันท� สาระทิพย�
63143006752 นางสาวณัฐกฤตา เมืองฉิม
63143006753 นายนพดล ขุนทอง
63143006754 นางสาวเอมอร รณรงค�
63143006755 นางสาวปNLนปNนัทธ� คุ.ยยกสุย
63143006756 นางสาวอัจฉรา สุวรรณทอง
63143006757 นางสาวอังคณา ทองปรุง
63143006758 นางสาวจันฑิมา อินดํา
63143006759 นายยุทธศิลปY แก9วทอง
63143006760 นางสาวภัทฑิรา อินทรพงษ�
63143006761 นายเพียวพันธุ� วรรยาต
63143006762 นางสาววิลัยลักษณ� ชูแก9ว
63143006763 นางสาวมธุรดา มาลาทอง
63143006764 นางสาวภาวิณี เรืองแก9ว
63143006765 ว.าที่ ร.ต.พนมพร ชนะกุล
63143006766 นางสาววรรธนธร สร9างลิ้ม
63143006767 นางสาวยาวีตา สือแม
63143006768 นางสาวภัทรภร ลิ่มดุลย�
63143006769 นางสาวอัญธิชา สรรพากร
63143006770 นายจักรเพ็ชร กําจรฤทธ์ิ
63143006771 นางสาวกุลธิดา อ.อนจันทร�
63143006772 นางสาวลัดดาวัลย� ก้ิมภู.
63143006773 นางสาวอุไรวรรณ รักษ�จันทร�
63143006774 นางสาวกรกมล คชวรรณ�
63143006775 นางสาววาสนา สุวรรณเรืองศรี
63143006776 นางสาวลลิตวดี จันทร�ดวง
63143006777 นางสาววริษา ธรรมรงรักษ�
63143006778 นายวชิราวุธ คล9ายสมบัติ
63143006779 นางสาวธัญญลักษณ� เผือกแสง
63143006780 นายสิรยศ พรมยะดวง
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63143006781 นางสาวทสมา อรชร
63143006782 นางกนกพร มีสวัสด์ิ
63143006783 นางสาวอรพิมล ทับทิม
63143006784 นางสาวกิตติยา จันทนะ
63143006785 นายอนวรรษ แก9วนาค
63143006786 นายถิรวิทย� ทองชะอม
63143006787 นายนวพล ช.วยเชียร
63143006788 นางสาวพิมพ�วิมล ทองหนุ9ย
63143006789 นางสาวเกศกนก จิรกิตติกูล
63143006790 นายเอกพจน� ขวัญดุษฎี
63143006791 นายยุทธพงษ� เพชรบํารุง
63143006792 นางสาวศิริรัตน� คล9ายอุดม
63143006793 นางสาวสุไวบ>ะ อุมา
63143006794 นางสาวรัตนา นรินทร�
63143006795 นายวรเชษ บุญประกอบ
63143006796 นายวงศกร ชูช.วย
63143006797 นางสาวพัสตราภรณ� จินุกูล
63143006798 นางสาวธิดารัตน� วิชัยดิษฐ
63143006799 นางสาวอรอุมา กิจสะศรม
63143006800 นายธนัท ทองนวล
63143006801 นางสาวมัตติกา ชาวนา
63143006802 นางสาวอมลธีรา รักษาศรี
63143006803 นายศิริโชค แซ.ก่ี
63143006804 นายพงศ�ธร ทองแสงแก9ว
63143006805 นางสาววิไลรัตน� วงศ�ภาคํา
63143006806 นางสาวจุฑารัตน� เขียวดํา
63143006807 นางสาวสีดา พ.วงแสง
63143006808 นางสาวณิชกานต� ไส9เพ้ีย
63143006809 นางสาวธนภรณ� ขุนคุมพล
63143006810 นางสาวเจริญศรี ยาวงษ�
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63143006811 นางสาวพัชรพร พุ.มเพ็ชร
63143006812 นางวราภรณ� กรุงไกรจักร�
63143006813 นายทนงศักด์ิ รอดเกลี้ยง
63143006814 นางสาวจีรานา บุหลัน
63143006815 นายวสันต� จันทร�ชาย
63143006816 นางสาวจุรีรัตน� ไกรวงศ�
63143006817 นางสาวกัญญาณัฐ คําด9วง
63143006818 นางสาวสกุลวลี สิงห�คีพงศ�
63143006819 นางสาวสุดารัตน� เพชรทูล
63143006820 ว.าที่ร9อยตรีหญิงธนภรณ� ธรรมจิตต�
63143006821 นายมุฮํามัด หมันหลิน
63143006822 นางสาวโสภาภรณ� เรืองเวช
63143006823 นางสาวจุฑามาศ บุญกรด
63143006824 นางสาวอภิรดี เพชรชูช.วย
63143006825 นางสาวสุจิตรา เรืองรัตน�
63143006826 นายอภิสร แท.นพิทักษ�
63143006827 นางสาวชลธิชา พรหมทอง
63143006828 นางสาววีณาวดี ทองแดง
63143006829 นางสาวสุภาพร แก9วประดิษฐ�
63143006830 นางสาวพัชรินทร� จันทรถ
63143006831 นางสาวชฎาพร เทพสิงห�
63143006832 นางสาวภัทรพร ขุนทิตย�
63143006833 นางสาวชุติกานต� สุวรรณรัตน�
63143006834 นางเหมวรรณ กลางนุรักษ�
63143006835 นางสาวจิยากร ผลศัพท�
63143006836 นายจักรพงศ� สมาคม
63143006837 นางสาวศิริพร เพ็ทลุง
63143006838 นางสาวสิริมากร โสมนาม
63143006839 นางสาวฐาปนี พัฒน�ทอง
63143006840 นางสาวธมลวรรณ อุทุมรัตน�
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63143006841 นางสาวญดา ป;จฉิม
63143006842 นางสาวศิริพร เพ็ชรไพย
63143006843 นางสาวศุฐิมา ชูช.วย
63143006844 นางสาวเกสรา สายสิงห�
63143006845 นางสาวสายฝน กลับทับลัง
63143006846 นางสาวนาฏนภา หีตชะนา
63143006847 นางสาวณัฐวดี พิาครุฑ
63143006848 นางสาวลินดา ภักด์ิวิสัย
63143006849 นายปNยพันธ� ลีลาวัฒนาพงษ�
63143006850 นางสาวเลอลักษณ� ทองเกตุ
63143006851 นางสาววนาลี สุทธิรักษ�
63143006852 นางอนัญญา วันเพ็ง
63143006853 นางสาวเภรตรา ฐนายะเศวต
63143006854 นายศุภกฤต ศรีสุวรรณ
63143006855 นางสาววงศ�ผกา ราชเล็ก
63143006856 นางสาวสุนิสา จิตประสงค�
63143006857 นางสาวจันทร�ศิริ พงศ�พันธุ�วิทูร
63143006858 นางสาวศุจินันท� ศิริรัตน�
63143006859 นายพีมนัช เอ.งฉ9วน
63143006860 นายธีรภัทร� สุขเหลือ
63143006861 นายวุฒิกร ขุนดํา
63143006862 นางสาวกนกรัตน� หาญสุวัฒน�
63143006863 นายกษิดิศ มาศจิตต�
63143006864 นางสาวเมษารัตน� สุทธิการ
63143006865 นายวัชรินทร� เมฆสุข
63143006866 นางนิตยา สวนสนอง
63143006867 นางจุฑาภรณ� ชูมณีย�
63143006868 นายนัฐพงค� เยาว�ดํา
63143006869 นายอวิรุทธ์ิ รามนต�
63143006870 นายฉัตรชัย บริสุทธ์ิ
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63143006871 นางสาวนภารัตน� รุ.งเรือง
63143006872 นายรัชพล เทพกิฬา
63143006873 นายวิชวุธ คูหาพงศ�
63143006874 นางสาวลัดดาวรรณ มณีโชติ
63143006875 นางสาวปวีณา แกล9วกล9า
63143006876 นางสาวกมลทิพย� สังข�ลาย
63143006877 นางสาววันทณี ชูเชิด
63143006878 นางสาวสุพรรษา จันทภาโส
63143006879 นางสาวดวงกมล ขวัญดี
63143006880 นางสาวชนันพัทธ� ชูนวล
63143006881 นางสาวฉัตราภัทร ศรีโยธา
63143006882 นายไชยพศ เพชรสถิตย�
63143006883 นางสาวอรุณรัตน� แสงอรุณ
63143006884 นางสาวสิริกาญจน� พรหมสวัสด์ิ
63143006885 นางสาวอัสมาร� ยามา
63143006886 ว.าที่ ร.ต.หญิงกมลขวัญ ทองรอด
63143006887 นายกฤษฎา ไชยนาเคนทร�
63143006888 นางสาวกัลยรัตน� บุญชูวงศ�
63143006889 นางสาวณัฎฐณิชา เมืองสง
63143006890 นางสาวดาราวดี โตพุนพิน
63143006891 นางสาวจิรฐา ทองศรี
63143006892 นางสาวธัญชนก เพชรแดง
63143006893 นายสถาพร หม่ืนราช
63143006894 นางสาวอลิยา บือราเฮง
63143006895 นางสาววิรัชพรรณ ทองเกียรติ
63143006896 นางสาวนูรไฮดา การีอุมา
63143006897 นายวิฑูรย� นิ่งราวี
63143006898 นายจักรพงษ� บัวสงค�
63143006899 นางสาวนาฎนภา นพรัตน�
63143006900 นางสาวธัญญาเรศ อานนท�
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63143006901 นายวิทยา มีใหญ.
63143006902 นางสาวศรัญญา ไหมแก9ว
63143006903 นางสาวฐิติรัตน� ศรีนวลปาน
63143006904 นางสาวอมรรัตน� จันทร�ชุม
63143006905 นางสุดารัตน� พรหมจันทร�
63143006906 นางสาวธมสร ศิริรักษ�
63143006907 นางสาวกานต�ธิดา หนูเพชร
63143006908 นายสุพศิน บุญนํา
63143006909 นายคุณากร วิวรรณ
63143006910 นางสาวเหมวดี ดาราสุริยงค�
63143006911 นางสาวกนกวรรณ บุญญาธิการ
63143006912 นายสาโรจน� เก้ือนุ9ย
63143006913 นางวิชชุตา สุวรรณะ
63143006914 นายภูวดล เหมชะรา
63143006915 นางสาวปรียานุช ปานสงค�
63143006916 นายอภินันท� ชัยชนะ
63143006917 นางสาวอ9อยใจ ขุนกําแหง
63143006918 นางสาวอารีพร ทองเจิม
63143006919 นางสาวศุทธินี คงแก9ว
63143006920 นางสาวทัศวรรณ ไชยฤกษ�
63143006921 นางสาวจังคนิภา บุญคง
63143006922 นางสาวสุภานันท� ใสสะอาด
63143006923 นางสาวเบญจมาศ ศิริวุฒฺV
63143006924 นางสาวชญาภา เนียมวงค�
63143006925 นางสาวศุภาพร เพาดํา
63143006926 นายก9องภพ ด9วยงา
63143006927 นางสาวจุรีรัตน� แซ.ด.าน
63143006928 นางสาวหนึ่งฤดี คําปรางหมู.
63143006929 นางสาวผกามาศ กุลพร9Vอม
63143006930 นางสาวณัฐนรี พรหมเกตุ
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63143006931 นายสหรัตน� ทองขาว
63143006932 นางจิรชยา ยศเมฆ
63143006933 นางสาวสุดารัตน� พงษ�จันทร�
63143006934 นางสาวกนิษฐา รัตตะโน
63143006935 นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย
63143006936 นางสาวนิภาพรรณ ลิ้มสกุล
63143006937 นางสาวหทัยรัตน� บุญเกิด
63143006938 นางสาวอิสรพร ศุภลักษณ�
63143006939 นางสาวสุดารัตน� ฤทธ์ิภักดี
63143006940 นางสาวลภัสภาส� หนูคง
63143006941 นางสาวสุทธิดา ศรีสน
63143006942 นางสาวศิรินณา ลั่นนาวา
63143006943 นายเอกมิตร พงศ�สุวรรณ
63143006944 นางสาวกชกร เชาวเลิศ
63143006945 นางสาวจริยาวดี อมตรัตนกุล
63143006946 นางสาวอภิญญา ปNLนแก9ว
63143006947 นางสาวรมณ สาริยา
63143006948 นางสาวเนตรพิมล ส.งคงคา
63143006949 นายอภิชาติ อาษา
63143006950 นางสาวนัจกานต� รัตนจรัญ
63143006951 นางมาริชชญา วินสิริ
63143006952 นางสาวศุภกาญจน� ลิมปนานนท�
63143006953 นางสาวธัญญารัตน� แนะแก9ว
63143006954 นายนฤเบศร� พิริยะพิเศษพงศ�
63143006955 นายกฤษณะ เกิดทอง
63143006956 นางสาววรางคณา ลดาวรรษ�
63143006957 นายศรราม ช.วยสวัสด์ิ
63143006958 นางสาวญาณี ทองรักษ�
63143006959 นางสาวจันทนี น้ําสงวน
63143006960 นายผดุงเกียรติ ยังอัน
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63143006961 นางสาวผกามาส วาชัยสี
63143006962 นายภูไมย สระทองแย
63143006963 นางสาวรัชนก หนูสีแก9ว
63143006964 นางสาวกนกวรรณ สังข�แก9ว
63143006965 นางสาวกมลทิพย�วดี กรุทอง
63143006966 นางสาวเบญจวรรณ� ธนูวาศ
63143006967 นางสาวป;ทมา หมัดหล>ะ
63143006968 นายสุเมศ ผลทอง
63143006969 นางสาวจุฑามาศ กําลังมาก
63143006970 นางสาวชฎาภรณ� ผลศัพท�
63143006971 นางสาวมนชลัท เอกจีน
63143006972 นางสาวเบญญาภา สุ.มสม
63143006973 นายนันทวุธ ถวายเชื้อ
63143006974 นางสาวกนกพร บุญเจริญ
63143006975 นางสาวนภัสสร จันทร�สุข
63143006976 นางสาวพนิดา ลิ้มธรรม
63143006977 นายณัฐภดล ไทยเกิด
63143006978 นายวัชรพงค� ละม9าย
63143006979 นางสาวสวรรยา โกหนด
63143006980 นางสาวณัฏฐ�ชพัชช� เอียดเปรียว
63143006981 นางสาวมินตรา เอี่ยมแก9ว
63143006982 นางสาวอรรจฐาณิศร� ชุมพรพันธุ�
63143006983 นายศิวพล พันธฤทธ์ิ
63143006984 นางสาวทัศนีย� หัสจักร�
63143006985 นายภาณุวัฒน� ดอกบัว
63143006986 นางสาววราภรณ� สุขเกษม
63143006987 ส.ต.ท.ชนินทร� กุลชนะรงค�
63143006988 นางสาวชนิสรา สองเมือง
63143006989 นางสาวดารีน.า วะจิดี
63143006990 นางสาวศุทธินี จาตุรัตน�

หน9า 233 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143006991 นางสาวศรุตยา คงแก9ว
63143006992 นายชุติเดช ไหมอ.อน
63143006993 นางสาวรัตนภรณ� พรหมสุวรรณ
63143006994 นางสาวเกสร สารสิทธ์ิ
63143006995 นางสาวอุฬาริกา พิศาลสัมพันธ�
63143006996 นางสาววรรณิสา ศรีวิเศษ
63143006997 นายวราวุธ หนูแก9ว
63143006998 นางสาวอัศนีย� บุตรหมัน
63143006999 นางสาวพลอยไพลิน จ.าทอง
63143007000 นางสาวฟูซีย>ะ ดือมาลี
63143007001 นางสาวอนัตตา เงินศรีเหม
63143007002 นางสาวพิมพร ธนัตวรานนท�
63143007003 นางสาวสุริพร เพ็ชรคงทอง
63143007004 นางสาวเบญญทิพย� พลายแก9ว
63143007005 นางสาวนาฏจุฑา ชํานาญกิจ
63143007006 นางสาวณัฎฐ�ชนินท� บุญเทพ
63143007007 นายธีรวัฒน� ศิริสุวรรณ�
63143007008 นายอภิสิทธ์ิ พรหมศิริ
63143007009 นายศุภกฤต ศรีสุวรรณ
63143007010 นางสาวชีวรัตน� นาคบุณยศักด์ิ
63143007011 นางสาวคนึงนิตย� สมแรง
63143007012 นางชวัลกร แสงศรี
63143007013 นางสาวนภาพร คงตุก
63143007014 นายณัฐพงษ� สินสุภา
63143007015 นายนัฏฐพล โฮ.สกุล
63143007016 นายภูมิ สุมิตรทิวรกุล
63143007017 นางสาววันนิสา จิตรลดาภิรมย�
63143007018 นายธงชัย แกล9วกล9า
63143007019 นางสาวภัทราพร นาคฤทธ์ิ
63143007020 นายสดายุ ขาวจิตร
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63143007021 นายสุวศิน เขียวสุวรรณ
63143007022 นางสาวสโรชา จิตสวาท
63143007023 นางสาวธัญญารัฐ บุญจันทร�
63143007024 นายนพดล ทับทิมเพียร
63143007025 นางสาวนารีมัส เจ>ะฮามะ
63143007026 นายพงศกร สุขเพ็ชร�
63143007027 นายฤทธิชัย ทิพย�กองลาศ
63143007028 นางสาวรัตติยาภรณ� แซ.เบ.า
63143007029 นางสาวชนากานต� พัฒน�คล9าย
63143007030 นางสาววิมลวรรณ บุญชู
63143007031 นายคุณัญญา เอกสุวรรณ
63143007032 นายรอน นวลสมศรี
63143007033 นางยอดกมล พรหมคง
63143007034 นางสาวเกศนีย� มีทองใส
63143007035 นางสาวพวงเพชร ปรีชา
63143007036 นางสาวจันทกานต� ชูประสูตร�
63143007037 นางสาวรานี รัตนเสวี
63143007038 นางสาวพัชนา ชูช.วย
63143007039 นางสาวฟาร�เรียตี หะยีอาแด
63143007040 นางสาวนัจนันท� วรรณรัตน�
63143007041 นายพงศ�ศิริ คงเรือง
63143007042 นางสาวกัณฑ�ชรี ดินแดง
63143007043 นายพันธกานต� พรายอินทร�
63143007044 นายสุรศักด์ิ ย9อยสวัสดิV
63143007045 นางสาวนิชาภัทร แสงแก9ว
63143007046 นางสาวบุษรินทร� หมวดเมือง
63143007047 นางสาวประภาพร สงนาค
63143007048 นางสาวกรรณิการ� อุ9ยหมุน
63143007049 นางสาวเสาวนีย� ถ.องแท9
63143007050 นายทรงชัย ศรีแสง
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63143007051 นางสาวจุฑามาศ บุญฤทธ์ิ
63143007052 นางสาวพิมพา บุญชู
63143007053 นายณัฐพงศ� โอชารส
63143007054 นางสาวพรจิตร เต.งทิ้ง
63143007055 นางสาวสุรีรัตน� คงแก9ว
63143007056 นางสาวอังศธร ศรVีสมทรัพย�
63143007057 นางสาวกรรณิกา ยางฆ9อ
63143007058 นางสาวพิไลพร เสือทอง
63143007059 นางสาวชนากานต� บัวทอง
63143007060 นางสาวสุนิสา สะละหมัด
63143007061 นางสาวกีรติ พรหมเพ็ชร�
63143007062 นายกิตติชัย ทองมาก
63143007063 นายพิทักษ� วิรเกียรติ
63143007064 นางสาวโสรญา มะสะ
63143007065 นางสาวนารมี ไกรนรา
63143007066 นางสาวสุทธิดา สุขอนันต�
63143007067 นางสาวพรทิมา ล.องสาคร
63143007068 นางสาวนาตยากร สุชิคง
63143007069 นายวุฒิชัย เกรียงทอง
63143007070 นางสาวน้ําฝน คําดี
63143007071 นางสาวธิดาทิพย� บัวทอง
63143007072 นายสุไอดี เจ>ะ เซ็ง 
63143007073 นายคณิศร ปNยะเจริญ
63143007074 นางสาวดวงฤดี ชาญวิจิตร
63143007075 นางสาวธัญสินี คชสงคราม
63143007076 นางสาวบุญญิสา ศรีอักษร
63143007077 นางสาวกมลรัตน� เชื้อทะเล
63143007078 นางสาวเบญจวรรณ รัตนะรัต
63143007079 นางสาวลัดดาพร แก9วย้ิม
63143007080 นางสาวเปมนีย� ลลิตรุ.งโรจน�
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63143007081 นางสาวเบญญาภา ภู.จันทร�
63143007082 นางสาวรุ.งนภา คงนคร
63143007083 นางสาวอรอุมา โรจน�วิเชียรรัตน�
63143007084 ว.าที่ร9อยตรีหญิงธนวรรณ อินทรร.วง
63143007085 ว.าที่ ร.ต.สามารถ สุขจิต
63143007086 นางธราภรณ� โรยทองคํา
63143007087 นางอนุสรา คู.มณี
63143007088 ว.าที่ ร.ต.พีรพล นวลบุญ
63143007089 นางสาวสุภาพร ฮั่นโท9น
63143007090 นางสาวจุฑามณี มีลือ
63143007091 นายไตรทิพย� บรรจงอักษร
63143007092 นางสาวปNยนุช ปNยกุล
63143007093 นางสาวศิริรัตน� ไทยฉิม
63143007094 นางสาวมัลลิกา แสงศรี
63143007095 นางสาวธัญสุดา กอบการ
63143007096 นางสาวมุขลิน เพ็ชระ
63143007097 นายสิรภัทร นิมะ
63143007098 นายปNยะวัฒน� นาคพันธ�
63143007099 นางสาวอรุณี บุญแก9ว
63143007100 นางสาวราตรี จิตรบรรจง
63143007101 นายปNติกร คํามาเขียว
63143007102 นางสาวอลิสา หวังสง.า
63143007103 นางสาวปนัดดา แก9วประดิษฐ�
63143007104 นายจารุต ปILแก9ว
63143007105 นางสาวสุพิชญา ภูริพัฒนาวงษ�
63143007106 นางสาวโสพิศ มัดโทเจดีย�
63143007107 นายอดิศักด์ิ ทองเส็ม
63143007108 นางสาวฐิติรัตน� ตาหล9า
63143007109 นายสถาพร ชนะพล
63143007110 นางสาวจุฑารัตน� มัชฌิกะ
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63143007111 นายณรงค�ฤทธ์ิ เสราดี
63143007112 นายพรพจน� สมิหลัง
63143007113 นางสาวชณันญา ไชยสิทธ์ิ
63143007114 นางสาวสุภิญญา เคหาแก9ว
63143007115 นายณัฐพงษ� สุทธารัตน�
63143007116 นายภูรีชาติ ชูศรี
63143007117 นางสาวกิตติยา คํามานิตย�
63143007118 นางสาวชนิษฐา พลสังข�
63143007119 นางสาวพรสุดา ศรีสุขใส
63143007120 นางสาวอริศรา ดําแก9ว
63143007121 นางสาวป;ทมวรรณ เรืองศรี
63143007122 นายวัชชิระ กรอุไร
63143007123 นางสาววณิฐา เทพทอง
63143007124 นางสาววิไลวรรณ นวลศรี
63143007125 นางสาวทิพเยาว� สุทธิมาศ
63143007126 นายศุภกิตต์ิ นวลก้ิม
63143007127 นางสาวศิริรัตน� ศิริปI
63143007128 นางสาวชุติมา หัสดา
63143007129 นางสาวอรุณี บุญเกิด
63143007130 นางสาวบัญจรัตน� ชิตเดชะ
63143007131 นายอนิรุทธ� จันสมมิตร
63143007132 นางปรินดา บุญงาม
63143007133 นางสาวนารีรัตน� จันทร�จําปา
63143007134 นายอภิเดช แก9วสว.าง
63143007135 นางสาวศรีสุดา แก9วศิริ
63143007136 นางสาวดรุณี เสมอหน9า
63143007137 นายศุภชัย ชูพุ.ม
63143007138 นางสาวสาวิตรี จิตรมณียพันธ�
63143007139 นางสาวระวิวรรณ สุขพิลาภ
63143007140 นางสาวภัทรวรรณ วุ.นกลิ่นหอม
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63143007141 นายพัทธวีร� พันธนียะ
63143007142 นางสาวธารีรัตน� พลับพลึง
63143007143 นางสาวกฤติกา กรุงไทรจักร�
63143007144 นางสาวกนกรัตน� ผ.องฉวี
63143007145 นางสาววราภรณ� ช.วยพิชัย
63143007146 นายตะวัน วิวัทพงษ�
63143007147 นางสาวอังสุมา สุวรรณศรี
63143007148 นายชนะ พูนชนะ
63143007149 นางสาวจุฑารัตน� โต>ะหงอ
63143007150 นางสาวรพีพรรณ ณ ระนอง
63143007151 นางสาวอนงนาถ รักหนู
63143007152 นางสาวปภัสรา รามแปSน
63143007153 นางสาวอรพินท� พลนาค
63143007154 นางสาวฉัตราภรณ� รอดทับ
63143007155 นางสาวกานต�อนงค� มุณีแนม
63143007156 นายธนิน เมืองจีน
63143007157 นางสาวเสาวลักษณ� นพภา
63143007158 นางสาวธัญารัตน� หนูอินแก9ว
63143007159 นางสาวอัญชิสา ทองทิพย�
63143007160 นางสาวชนกพร วงศ�ท.าเรือ
63143007161 นางสาวจิราพร หัฐพฤติ
63143007162 น.ส.อัสมา สมันกะเส็ม
63143007163 นางสาวพัชรีพร รอดนุ.ม
63143007164 นางสาววรรณิดา สุขใส
63143007165 นางสาวเมธาวดี ปานมาศ
63143007166 นางสาวศุกรธิมา ผลหิรัญ
63143007167 นางสาวศุภมาศ มุสิเกตุ
63143007168 นายอุกฤษฏ� ลิขิตกิจเกษตร
63143007169 นายไพศาล รัตนพงศ�
63143007170 นางสาวกิตติยา อนุรักษ� 
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63143007171 นางสาวกนกวรรณ บัวศรี
63143007172 นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ
63143007173 นางสาวนลิน รัตนเดชากร
63143007174 นายภูวดล ชาญ
63143007175 นางสาวเปรมวดี หิตะโกวิท
63143007176 นางสาวสุภัทตรา รอดสุข
63143007177 นางสาวธันยพร ณ สงขลา
63143007178 นายเสฏฐวุฒิ ต้ังเต้ีย
63143007179 นางสาวยุพาวดี เกิดไก.แก9ว
63143007180 นางสาวเจนจิรา ตัณฑอินทร�
63143007181 นางสาวสุพิณดา บุญศรี
63143007182 นางสาวสุนิสา ฉิมมณี
63143007183 นายมาโนช เพ็ชรแก9ว
63143007184 นางสาวทิพย�วรรณ คมขํา
63143007185 นายณัฐพงษ� แผ9วชนะ
63143007186 นางสาวอรุโณทัย คงกุล
63143007187 นางสาวชิตชนก เกิดวาระ
63143007188 นายศิวษร สารสิงห�
63143007189 นางสาวอภัสนันท� เกตุแก9ว
63143007190 นางสาวชลธิชา สุขสวัสด์ิ
63143007191 นายสุพจน� บุญคงทอง
63143007192 นางสาววรรณิศา ไสน้ําแก9ว
63143007193 นางสาวสุนิษา ตรีสุข
63143007194 นางสาวชนิตสิรี ไทยสกุล
63143007195 นางสาววรรณภรณ� ทองเดช
63143007196 นางสาวปรานัสดา นุ.มศึก
63143007197 นางสาวปNLนชฎา เหล็นเรือง
63143007198 นางสาวกาญจนา ทองเจริญ
63143007199 นางสาวปNยรัตน� พินิจ
63143007200 นายเอกชัย แซ.เซียน
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63143007201 นางสาวจิระประภา โต>ะกาสอ
63143007202 นายฉัตรชัย พลเกษตร
63143007203 นายวรวุฒิ ยะลา
63143007204 นางสาวณิชาดา ฉิมพาลี
63143007205 นางสาวพรรณภา แพเรือง
63143007206 นายวัชระ ใจสว.าง
63143007207 นางสาวลลิล แซ.ลิ่ม
63143007208 นายสรายุทธ� คุ9มตัว
63143007209 นางสาวนัฎฐาภรณ� หนูนิล
63143007210 นางสาวชนิดา ซ่ัวเซ.งอิ้ว
63143007211 นางสุวรรณา เรืองเดช
63143007212 นายชัยศาล หนูทับ
63143007213 นางสาววชิราภรณ� เก้ือหนุน
63143007214 นางสาวอรณิชา ขําสุวรรณ
63143007215 นางสาวเสาวนันท� แก9วกระจาย
63143007216 นางสาวดุษฎี ทับผ.อง
63143007217 นายวิระวุฒ จันทร�แก9ว
63143007218 นางสาวศศิวงค� คงสําเร็จ
63143007219 นางสาวหัทยา รัตนกระจ.าง
63143007220 นางสาวศิริกัญญา หัตถการ
63143007221 นางสาวชฎาภรณ� ฤกษ�ชะงาย
63143007222 นายพรหมเทพ ดวงเกิด
63143007223 นางสาวญาติกาญจน� ทองฤกษ�
63143007224 นางสาวเนตรนภา ชูน9อย
63143007225 นางสาวจุไรรัตน� โตทรัพย�
63143007226 นายวิทยา นันตา
63143007227 นางสาวปริญา เรืองโรจน�
63143007228 นางสาวดาริกา ช.วยจิตร
63143007229 นายมูฮําหมัด สือมุ
63143007230 นางสาวนาฎจุฑา ไสไทย
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63143007231 นายภาสกร รัตนพันธ�
63143007232 นายพรชัย กลับศรี
63143007233 นายธรรมรัตน� ทับทอง
63143007234 นางสาววิภาวี มีเสน
63143007235 นางสาวธัญญภัสร� ขาวดี
63143007236 นายกิตติศักด์ิ สุขอนันต�
63143007237 นางสาวนภัสร ศรีทอง
63143007238 นางสาวปริญญา พัดเท
63143007239 นายวรากร หลังนุ9ย
63143007240 นางสาวภรณ�ชนันท� เซ่ียงฉิน
63143007241 นางสาวโสภิตา พวงมณี
63143007242 นางสาวสุธารัตน� บุญแก9ว
63143007243 นางสาวพันธ�ฑิตา ฤทธิชัย
63143007244 นางสาวศิริลักษณ� รักษ�นุ9ย
63143007245 นางสาวนฤมล เทพศิริ
63143007246 นางสาวสุดาภรณ� ส9มแปSน
63143007247 นางสาวจิรประภา ประทุมมาศ
63143007248 นายจีระศักด์ิ แจ.มกระจ.าง
63143007249 นางสาวมัลลิกา ไชยพูล
63143007250 นางสาวรัตนาวดี ขุนทวี
63143007251 นางสาวอมรรัตน� สารหนู
63143007252 นายภาณุพงศ� รณรงค�
63143007253 นางสาวปาริชาต ผลศิริ
63143007254 นางสาวพรทิพย� อินทป;น
63143007255 นางสาวเพ็ญจันทร� เพชรโสม
63143007256 นางสาวนภัสสร ประทีป ณ ถลาง
63143007257 นางสาวกิตติมา ยศแก9ว
63143007258 นางสาวยุภาภรณ� แก9วสวัสด์ิ
63143007259 นางสาวนชิตา ชุมทอง
63143007260 นางสาวกรรณยารัตน� ทองรักษ�
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63143007261 นายชัยฤกษ� นวลวัฒน�
63143007262 นายกิตติกานต� เชิญทอง
63143007263 นางสาวมะลิตา ใจสมุทร
63143007264 นางสาวป;ทมาพร เพชรไพรวัลย�
63143007265 นางสาวจันทร�ราตรี ทองสุกแท9
63143007266 นายธีระพันธ� ชูพันธ�
63143007267 นางจารีพร จุลวัจน�
63143007268 นางสาวสุจิตรา เมืองทอง
63143007269 นายเกรียงไกร สมจิตต�
63143007270 นางสาวนันทนัช นิตยาจารย�
63143007271 นายวัชรพล สําเภารัตน�
63143007272 นายภาณุวัฒน� เพ็ชทูล
63143007273 นางสาวอัจฉราภรณ� ขวัญเมือง
63143007274 นางสาวกุสุมา ไตรอภิรักษ�
63143007275 นางสาวสุปราณี ปฎิสุวรรณ
63143007276 นายชุติพงค� เนียมทอง
63143007277 นางสาวสุจิตตรา แซ.เต้ือง
63143007278 นายภัทรพงศ� มาเพ็ง
63143007279 นายวรพันธ� วรประดิษฐ�
63143007280 นางสาวอมรวรรณ พุทธเคน
63143007281 นางสาวเทวิกา ชุมประเสริฐ
63143007282 นางสาวพรภณา กอบการ
63143007283 นายณัฐกาญจน� คําแหง
63143007284 นางสาวอรพิณ กองเนตร
63143007285 นายวุฒิพงค� ชนาชล
63143007286 นางสาวนภัสวรรณ คงมี
63143007287 นางสาวมูรนี มะมิง
63143007288 นางสาวอรนุช ไชยสงคราม
63143007289 นายธีรพงศ� ว.องกิจ
63143007290 นางสาวสุภารัตน� พัฒน�ขาว
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63143007291 นายพชร เจริญฤทธ์ิ
63143007292 นางสาวจินต�จุฑา สุขเจริญ
63143007293 นางสาวมณีนุช พรมพิชัย
63143007294 นางสาวรอยพิมพ์ิ ทองคุ9มญาต
63143007295 นางสาวอริสรา นาคทองคง
63143007296 นางสาวสุธิดา ทองแสง
63143007297 นางสาวกมลชนก ทองตําลึง
63143007298 นางสาวภิรวรรณ พันธ�ประสงค�
63143007299 นายวิสุทธ์ิ สุวรรณ วร
63143007300 นายพันเทพฤทธ์ิ พัฒนรักษ�
63143007301 นางสาวกันช�วลัย เนื้อเกลี้ยง
63143007302 นางสาวอริสรา หัสนีย�
63143007303 นางจุไรรัตน� เย่ียงกุลเชาว�
63143007304 นางสาวสุภาพร ถ่ินเทพา
63143007305 นางสาวจันทรารัตน� มงคลบุตร
63143007306 นางสาวคธนา ซึมกลาง
63143007307 นางสาวชฎาพร ชัยณรงค�
63143007308 นางสาวเกศราภรณ� เพ็งทะ
63143007309 นางสาวชนานันท� รักษ�จินดา
63143007310 นายก9องเกียรติ อนงค�
63143007311 นายนุชสารี หยีปอง
63143007312 นางสาวณัฏฐา ย้ิมเอียด
63143007313 นางสาวกาญจนา จันทวงศ�
63143007314 นายธีระศักด์ิ เต็มราม
63143007315 นายจามิกร นุ9ยบุตร
63143007316 นายอานัส สุทธิกาญจน�
63143007317 นางสาวกมลชนก เกตุบุญนาค
63143007318 นางสาวเบญจมาศ ขาวเนตร
63143007319 นายคุณานนต� ศรีปาน
63143007320 นางฉวีวรรณ บุญต้ัง
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63143007321 นางสาวฐิติมา ชูใหม.
63143007322 นางสาวพีชญิกา เชื้อชาติ
63143007323 นางสาวปNยวรรณ เนาว�วิลาศ
63143007324 นายทองดี พิมเทศ
63143007325 นางสาวชนกนันท� รักษา
63143007326 นางสาวณิชกานต� เสือมาก
63143007327 นางสาวชมชนก แก9วศิริ
63143007328 นางสาวผุสดี สัชWูกร
63143007329 นางสาววรรณกานต� จันทร�สุวรรณ
63143007330 นางสาววรรณวิภา แสงกร
63143007331 นางสาวสุมาลี สุวาหลํา
63143007332 นายมนัญชัย รักธรรม
63143007333 นางสาวชมพู มูละ
63143007334 นายจักรกฤษณ� ขวัญทองอ.อน
63143007335 นางสาวสุวนันท� พรมทอง
63143007336 ว.าที่ ร.ต.กนกศักด์ิ พรมเจียม
63143007337 นางสาวเกศศิริ สมาพงค�
63143007338 นางสาวกนกวรรณ ชูจันทร�
63143007339 นางสาวรัตนาวดี บัวขนาบ
63143007340 นางสาวกนกรัตน� อินทะนิง
63143007341 นางสาวกัญญาภัค สุขด9วง
63143007342 นางสาวอัษฎาภรณ� ทองมุสิทธ์ิ
63143007343 นางสาวรัตนา สีผม
63143007344 นางสาวปวิชญา กําเนิดศิริกุล
63143007345 นางสาวอาทิตยา เหตุหาก
63143007346 นางสาวมนัสวี เพชรสุข
63143007347 นายอรรถพร ป;ทมาวิไล
63143007348 นางสาวลีลนันท� ศักดา
63143007349 นางสาวรัชนีวรรณ คําเพราะ
63143007350 นายสุภัคพงศ� พรหมเอียด
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63143007351 นางสาวสบาย ศรีหมุน
63143007352 นางสาวยุวรัตน� โพธ์ิโพ9น
63143007353 นางพนัชกร พลสวัสด์ิ
63143007354 นายสิรภพ เจียมสกุล
63143007355 นายวิระชาติ เพ.งพินิจ
63143007356 นางสาวซัลวา เหมหมัน
63143007357 นางสาวสุรัสวดี พิทักษ�วงค�
63143007358 นางสาวจุฑารัตน� เทพรัตน�
63143007359 นางสาวพรรณิภา พัฒนพงศ�ชัย
63143007360 นางสาวมลฤดี พัฒน�บุญเรือง
63143007361 นายอภิวัฒน� ทวีปรีดา
63143007362 นางสาวอารดี หมีคง
63143007363 นายทินกร สํานัก
63143007364 นายรัชพล ฉิมลี
63143007365 นายภควัต รักขาว
63143007366 นางสาวพัชรินทร� สุขสังข�
63143007367 นางสาวมุกรินทร� ทองฤทธ์ิ
63143007368 นางสาวมรกต ตัณฑะจินนะ
63143007369 นางสาวปวีณ�ธิดา ไชยจันทร�
63143007370 นายสุธานนท� ดําคง
63143007371 นายอัมพร วะรังอาจ
63143007372 นางสาวอุมารินทร� มนทิพย�
63143007373 นางสาวอริญา สุวรรณวงศ�
63143007374 นางสาวสุกัญญา กัญญา
63143007375 นางนิตยา พรมจันทร�
63143007376 นางสาวปNยานันท� ซุ.ยยัง
63143007377 นายนฤพนธ� เพ็ชรเรือนทอง
63143007378 นางสาวนัฐตยา นาวาล.อง
63143007379 นางสาวพิมพิไล ศรีชัย
63143007380 นางสาวสาริตา หลับด9วง
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63143007381 นางสาวกนกพร นามชาติ
63143007382 นางสาวอาทิตยา แก9วบัวทอง
63143007383 นางสาวสุนิสา ปลีกหนู
63143007384 นางสาวสถาพร สุวรรณรัตน�
63143007385 นางสาวอรอุษา จิตบุตร
63143007386 นางสาวมณฑิรา สุขเกิด
63143007387 นางสาวอมรรัตน� กลับชุ.ม
63143007388 นางสาวสุนิสา ปานแดง
63143007389 นางวรรนิดา แก9วถาวร
63143007390 นางสาวกมลชนก เอี่ยมสกุล
63143007391 นายนรรถพงค� บุญนิธิ
63143007392 นางสาวนิจสุภา หลักซุม
63143007393 นายวรากร ภักดี
63143007394 นางสาวธาริกา ศักด์ิเศรษฐ
63143007395 นางสาววิยุดา สมขวัญ
63143007396 นางสาวชลิตา หะดี
63143007397 นายณัฐวุฒิ วิเศษสุข
63143007398 นางสาวสุรัชดา สิงขโรทัย
63143007399 นางสาวสุธิดา เลี้ยงพงษ�
63143007400 นายศุภวิชญ� อุดมสิน
63143007401 นางนันทิยา หม.วยนอก
63143007402 ว.าที่ร9อยตรีหญิงเรวดี เปาะทองคํา
63143007403 นางสาวอุบลวรรณ การอรชัย
63143007404 นางสาวกมลพรรณ ชูขันธ�
63143007405 นางสาวซูไรนี อาแวเต>ะ
63143007406 นางสาวพิชามญชุ� ปานหนู
63143007407 นายทินกร ปานแก9ว
63143007408 นายเสฎฐวุฒิ แต.สกุล
63143007409 นางสาวมนัฐชรียา อินทรมณี
63143007410 นางสาวพิชญาภรณ� จริตงาม

หน9า 247 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143007411 นางสาวรุ.งอรุณ จันทร�คง
63143007412 นางสาวศรีประภา นาคสุวรรณ�
63143007413 นางสาวหทัยกาญจน� ทองสงค�
63143007414 นางสาวมุนินทร�มาลย� ตะเคียนทอง
63143007415 นางสาวผุสดี เจริญกุล
63143007416 นางสาวนัยนา อ่ํามา
63143007417 นางสาวก่ิงแก9ว ไหมสีทอง
63143007418 นางสาวกันยารัตน� รักกะเปา
63143007419 นางสาวช.อผกา เย็นใส
63143007420 นายมูหามัดฟาเดร� ดามะอู
63143007421 นางสาวปวีณา รัตนา
63143007422 นางสาวจิตรามาศ หลิมกุล
63143007423 นายณัฐภาส ทองดี
63143007424 นางสาวภิรมย�ญา ทองปNด
63143007425 นายเมธี หิรัญวงศ�
63143007426 นายวิโรจน� สุวรรณประไพ
63143007427 นางสาวณิชชญานันท� คงแก9ว
63143007428 นางสาวนลพรรณ ฮุยนอก
63143007429 นายณัฐกิตต์ิ เจียมรัตนศรี
63143007430 นางอําภา จันทร�แก9ว
63143007431 นางภัณฑิลา ทองชิดเชื้อ
63143007432 นางสาวจารุกัญญ� จินดา
63143007433 นายณัฐวุฒิ สุทิน
63143007434 นางสาวป;ทมา แคล9วแก9ว
63143007435 นางสาวจินดามณี แสนสระ
63143007436 นายรณฤทธ์ิ เลื่อนแปSน
63143007437 นางสาวพัชนันท� เย็นใส
63143007438 นางสาววริษา พูลศิลปY
63143007439 นางสาวสุภาภรณ� ช.างสลัก
63143007440 นายฉัตรชัย สังขศิลปY
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63143007441 นางสาวพิมพ�ชนก บัวแก9ว
63143007442 นางสาวสุกัญญา ภูมิรักษ�
63143007443 นางสาวณิชนันทน� หนูวอน
63143007444 นางสาวเบญจมาศ สมวงศ�
63143007445 นางสาวจรวยพร โสมเพชร
63143007446 นางสาวกนกพร จันทร�เดช
63143007447 นางสาวสุกานดา บุญมาเลิศ
63143007448 นางสาวประกายวรรณ สาคเรศ
63143007449 นางสาวสุรดา ม.วงพานิชย�
63143007450 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ยัง
63143007451 นายธวัชชัย ทองวิเศษ
63143007452 นางสาวสายใจ ศรีสุขใส
63143007453 นางสาวรูซีนิง บือราเฮง
63143007454 นางสาวจุฑาทิพย� ชนะบาล
63143007455 นางสาวไซนูบะห�  ิอาแวมูเด็ง
63143007456 นางสาวนิวะภร สิทธิภักดี
63143007457 นางสาววิชุดา พันธรักษ�
63143007458 นางสาวพัชราพรรณ รัตนมณี
63143007459 นางสาวชฎาวรรณ หาญชู
63143007460 นางสาวกัสมีย� มะหะมะ
63143007461 นางสาวเนตรชนก หนูจุ9ย
63143007462 นายนนทชัย สิทธิสถิตย�
63143007463 นายสราวุฒิ หะนุจ๊ิ
63143007464 นางสาวสุมิตตา หนูสาย
63143007465 นายณัฐกร กรองวารี
63143007466 นายณรงค� วุฒิเศรษฐ�
63143007467 นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
63143007468 นางสาวภัทรธิชา รัชชะ
63143007469 นางสาวฤทัยรัตน� คงนาวา
63143007470 นางสาวมะลิสา สังแทน
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63143007471 นางสาวศศิณัฐฐานันท� จงรักษ�
63143007472 นางสาวนาถนภา ศรีเทพย�
63143007473 นายมนัสชัย อารีชล
63143007474 นายแสงสุรีย� ปานเฉลิม
63143007475 นางสาวสุจิตรา อุมารี
63143007476 นางสาวอรทัย สืบพันธ�
63143007477 นางชณัฐสรณ� หัวใจเพ็ชร
63143007478 นางสาวศุภิสรา ทองสีแก9ว
63143007479 นางสาวอาวาตีฟ หะยีดือราแม
63143007480 นางสาวภัสสรานันท� นาคหวัง
63143007481 นางสาวสุนิษา อ.อนเกตุพล
63143007482 นางสาวกุลนันทน� จริตงาม
63143007483 นางสาวบุญสิตา กามูณี
63143007484 นายวิทยา ทิพมณี
63143007485 นางสาวนุสรา ลาวัลย�
63143007486 นายภาณุวัฒน� เดชาวุธ
63143007487 นางสาวชลธิชา อัครโชติธิพัฒน�
63143007488 นางสาววลีพร นาคบุญช.วย
63143007489 นางสาวเรวดี พูลเเก9ว
63143007490 นางสาวอังคนา ทองนพคุณ
63143007491 นางสาวสิริมา ตูแวปูเต>ะ
63143007492 นางสาวจินต�จุฑา โชติเจริญสุข
63143007493 นางสาวลาวัณย� จิตรมณียพันธ�
63143007494 นางสาวฉัตรสุดา ศิวายพราหมณ�
63143007495 นายวศิน สุขศรี
63143007496 นางสาววนิดา พรประสิทธ์ิ
63143007497 นางสาวรัตนา ศรีแสง
63143007498 นายปNยวัฒน� ล9วนดี
63143007499 นางสาววรรณภรณ� เพ็ชรกําเหนิด
63143007500 นายณราเทพ สุนทรประเวศ
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63143007501 นางสาวกนกลักษณ� นําผล
63143007502 นางสาวป;ทมาภรณ� ณ ถลาง
63143007503 นางสาวปริญญา หวานแก9ว
63143007504 นางสาวอลิสษา จีนไทย
63143007505 นายเจนวิทย� กาญจนวงค�
63143007506 นางสาวคันธมาศ เอ็มบุตร
63143007507 นางสาวปรมาภรณ� ไตรเมศ
63143007508 นางสาวณิชารีย� ทิพย�บุญแก9ว
63143007509 นางสาวอัญชนา อยู.ม่ัน
63143007510 นางสาวสุธาทิพย� รักการงาน
63143007511 นางสาวปNยะนุช นาควิลัย
63143007512 นางสาวศิริประภา ชูดวง
63143007513 นายเจษฎาวัจน� ดําแก9ว
63143007514 นางสาวชิดชนก พันธุรัตน�
63143007515 นางสาวพัธรี มะจะ
63143007516 นางสาวกามารียะห� สามะ
63143007517 นางสาววชิรญาณ� เกตุชู
63143007518 นางสาวนัสรีน จิตใจ
63143007519 นางสาวปพิชญา บุญพร9อม
63143007520 นายนันทชัย นาคสาร
63143007521 นางสาวชลิตา โรจน�แก9ว
63143007522 นางสาวสุนิษา กาญชนะชัย
63143007523 นางสาวพาลิณี กังวาล
63143007524 นางสาวศุภรัสม์ิ ต้ังเส9ง
63143007525 นายยงยุทธ สายใจบุญ
63143007526 นายทวีศักด์ิ แซ.โค9ว
63143007527 นางสาวรัศมี บุญชู
63143007528 นายอรรถสิณ คงทอง
63143007529 นางสาวกัณฑ�กนัษฐ� นิลสุวรรณ
63143007530 นายพีระวุฒิ คุ9มสุวรรณ
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63143007531 นางสาวปภาณริณ ทบภักด์ิ
63143007532 นายกฤษฎา อาจนาฝาย
63143007533 นายสมชาย สายทอง
63143007534 นายทิพากร ทองเกิด
63143007535 นางสาววาทินี ชุมมะ
63143007536 นางสาวสปรีย>ะ โส>ะฝI
63143007537 นายพีรวัฒน� แซ.คู
63143007538 นางสาวภัทรภร จาวยญ
63143007539 นางสาวนงลักษณ� จันทร�กลิ่น
63143007540 นางสาวเสาวลักษณ� เกียรติพิมล
63143007541 นางสาววิลัยลักษณ� สหายลับ
63143007542 นางพชรอร มลิวัลย�
63143007543 นายวัชรพงศ� ทองแปSน
63143007544 นางสาวนฤมล เซ.งปุSน
63143007545 นายชัยณรงค� แจ.มจันทา
63143007546 นางสาวปุณณดา ชาญชัยชูจิต
63143007547 นางสาวพรพิมล ไชยพูล
63143007548 นางสาวพรอนงค� สุนทรพัฒน�
63143007549 นายจุลจักร หนูสงวน
63143007550 นางสาวจิตรา ราชพิบูลย�
63143007551 นายชนินทร� พิธีการ
63143007552 นางสาวสุนิสา ชูไชย
63143007553 นางสาวชลธิชา โส>ะอ9น
63143007554 นางสาวจุฑารัตน� คงยศ
63143007555 นายวรายุทธ นาคนิคาม
63143007556 นางสาวนุสรา รู9รักษ�
63143007557 นายศรัณยู วงศ�อิสรภาพ
63143007558 นางสาวณัฐริกา ดวงจันทร�
63143007559 นายทยุต หริณะรักษ�
63143007560 นางสาวกมลทิพย� จันทลือชัย
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63143007561 นายไพศาล เบ็ญจาภรณ�
63143007562 นายชวพงค� คงเพ็ชร
63143007563 นายวีระยุทธ� สิทธิรัตน�
63143007564 นางสาวเจนจิรา รักเกลี้ยง
63143007565 นางสาวอลิศรา เย่ืองเสือ
63143007566 นางสาวบัณฑิตา พรหมจรรย�
63143007567 นางสาวนภวรรณ แสงใน
63143007568 นางสาวกรรณิการ� แก9วกาญจน�
63143007569 นางสาวนุชรี ขุนนัดเชียร
63143007570 นางสาวพิมพิลาศ แก9วพิชัย
63143007571 นายอภิชัย วัชรจิรโสภณ
63143007572 นางสาวอภิญญา อาดํา
63143007573 นางสาวนิตยา ไสยสุคนธ�
63143007574 นายวรวัช เอกาพันธุ�
63143007575 นางสาวสิริพร ทองคํา
63143007576 นางสาวชุติมา ศรีสว.าง
63143007577 ว.าที่ ร.ต.บุญญาฤทธ์ิ เดชะยะ
63143007578 นางสาวถนอมลักษณ� โอสถ
63143007579 นายธีระยุทธ ใจบุญ
63143007580 นางสาวนัชณิชา ไทยเสน
63143007581 นายภาณุพงศ� ไชยเพ็ชร
63143007582 นางสาวกรกนก งาคม
63143007583 นางสาววิมพ�วิภา พรหมมี
63143007584 นางสาวสุมณฑา สร9างโพธ์ิ
63143007585 นายชัยธวัช ทองรักษ�
63143007586 นายอนุวัฒน� หาญเม.ง
63143007587 ว.าที่ ร.อ.ชํานาญ จีนละเอียด
63143007588 นางสาวธิดารัตน� อินทร�สุข
63143007589 นางสาวกาญจนา ชีวมงคลกานต�
63143007590 นางรสนา หอมชื่น
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63143007591 นางสาวจุไรวรรณ แซ.ต๋ี
63143007592 นางสาวอุทุมพร พลเดช
63143007593 นายอิดดรุสซ� บาเกาะ
63143007594 นายวัชรา เจริญผล
63143007595 นางสาววิลาวัลย� ทําสวน
63143007596 นางสาววัลวิสา แก9วอุดม
63143007597 นางสาวอารีนา เซรัง
63143007598 นางสาวพิชชาพร ธรรมปรีชา
63143007599 นางสาวมิววดี ใจห9าว
63143007600 นางสาวสุนิษา หลอดทองแดง
63143007601 นางสาววิลาสินี สงสว.าง
63143007602 นางสาวจิตสุภา อุไร
63143007603 นางสาวปาริชาติ สุขเกษม
63143007604 นางสาวธันยพร กลางนุรักษ�
63143007605 นางสาวสุธิตา สาระยา
63143007606 นางพิไลวรรณ นาคมุสิก
63143007607 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยชนะ
63143007608 นายปNยะบุตร สีแดง
63143007609 นางสาวชมพูนุช จันพลโท
63143007610 นางสาวยุวดี พรมแก9ว
63143007611 นางสาวณัฐชยา เสนประดิษฐ�
63143007612 นางสาวสุธิดา เกิดกัน
63143007613 นางสาวสุนิตา พิทักษ�กิจ
63143007614 นางสาวศิริวรรณ อินผล
63143007615 นางสาวเพชรี พันธภาพ
63143007616 นางสาวณิศาพัชร� อินเทศ
63143007617 นางสาวพรอุษา ชนะแก9ว
63143007618 นางสาวจิรนันท� เกตุมณี
63143007619 นางสาวทิชาพร ลิ่มอนุรักษ�
63143007620 นางสาวธิดารัตน� ทองเนื้อสาม
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63143007621 นางสาวสุวรรณี ศรีนิล
63143007622 นายศุภกร แสงสุวรรณ
63143007623 นางสาวพรนภา ยาดี
63143007624 นางสาวธัญรัตน� ทองหนัก
63143007625 นางสาวมัซน>ะ มะรอเซะ
63143007626 นายณัฐวุฒิ หม่ืนงาม
63143007627 นางสาวอัจฉรา ทองคํา
63143007628 นางสาวเครือวัลย� โคตรชมภู
63143007629 นายเกียรติศักด์ิ ผลพัสดุ
63143007630 นางสาวผกาวรรณ ทองกอบ
63143007631 นายกมลชนก สุขอุบล
63143007632 นางสาวปาณิสรา รัตนเวียง
63143007633 นางสาวพัชรี ชาญณรงค�
63143007634 นางสาวอัญมณี แบบฉบับ
63143007635 นางสาวนงลักษณ� ขาวเรือง
63143007636 นางสาวบุญทิวา เหมทานนท�
63143007637 นางสาวมณฑิรา ศิริรัตน�จิรางกูร
63143007638 นางสาวจีระนันท� อุทัยรัตน�
63143007639 นางสาวสุรีนา ลาหิง
63143007640 นายพีรพล ธรรมรักษา
63143007641 นางวรุณรัตน� วัฒนพันธ�
63143007642 นางสาวปาริฉัตร ถีระแก9ว
63143007643 นางสาววริญญา แสงขํา
63143007644 นางสาวสุธิดา เมฆสุข
63143007645 นางสาวแวซาฟIนี หะยีมะแซ
63143007646 นางสาวพรปวีณ� สมบัติทอง
63143007647 นายพลวัฒน� เล.าเฉ่ียน
63143007648 นางสาวตรีสุคนธ� ผ.องแผ9ว
63143007649 นายฐิติพงศ� จิตราวุธ
63143007650 นายอนันต� มีภพ
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63143007651 นางสาวสโรชา สายจันทร�
63143007652 นางสาววาสนา นิสสิริ
63143007653 นางสาวชนกพร ทวีแก9ว
63143007654 นางสาวสุธารัตน� จํานงค�ยา
63143007655 นางสาวซารีฮะห� หะยีแยนา
63143007656 นางสาวลลิษา มูณีย�
63143007657 นางจตุพร พันธุ�เสง่ียม
63143007658 นางสาววรรณภา พราหมทอง
63143007659 นางสาวพิชามญชุ� สุขขวัญ
63143007660 นายจตุรงค� วรรณนุช
63143007661 นายวิทยา วารุท
63143007662 นายศุกลวัฒน� ชัยเริก
63143007663 นายจักรกรี เพ็ชรอาวุธ
63143007664 นางสาวภัทรพร สืบสะอาด
63143007665 นางสาวนันทิยา เนยไธสง
63143007666 นางสาวอรจีรา ดวงตา
63143007667 นางสาวภัทราภรณ� ศรีกรด
63143007668 นางสาวจตุพร สุวัตถิกุล
63143007669 นางสาวธนภรณ� ทองแท.น
63143007670 นางสาวนันทนา ใจแผ9ว
63143007671 นางสาววิลาวัลย� รามคล9าย
63143007672 นางสาวธิดารัตน� เจริญทรัพย�
63143007673 นางสาวรัตนา หมุดหวัน
63143007674 นางสาวปนัดดา บุตรเผียน
63143007675 นางสาวกมลวรรณ แผ.นสุวรรณ�
63143007676 นางสาวนภัสสร ปานกลาง
63143007677 นางสาวอรลิตา ทองซุ.ย
63143007678 นายนันทวัฒน� วรินทรเวช
63143007679 นางสาวศิริพรรณ ฤาชัย
63143007680 นางสาวฐิตาภา ศรีวิโรจน�
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63143007681 นางสาวเพียงโพยม ทองม่ัน
63143007682 นางสาวภูมินรี บุญขวัญ
63143007683 นางสาวพุทธมาส เพชรพูล
63143007684 นายสหเทพ ปาตังคะโร
63143007685 นางสาวจามจุรี ทองเเซม
63143007686 นางสาวชนิตา อุทธิยัง
63143007687 นางสาวจุฑาลักษณ� ทองเมือง
63143007688 นางสาวธนาภรณ� นุชเกลี้ยง
63143007689 นางสาวธัญชนก ราชสุวรรณ
63143007690 นางสาวกัลยรัตน� คงเหล.
63143007691 นางสาวณัฐกานต� วงค�ศิลปY
63143007692 นายศรัณย� ชูดวง
63143007693 นางสาวพชรกมล ศิลาพันธ�
63143007694 นางสาวสมฤดี อ.วมพัด
63143007695 นางสาวหทัยภัทร สุนทรธรรมาสน�
63143007696 นางสาวจิตรานุช ก่ิงเกาะยาว
63143007697 นางสาวพัชรี เพชรสุด
63143007698 นางสาวกัญญาภัค เกตุแก9ว
63143007699 นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต9
63143007700 นางสาวสุวดี ภูตะมี
63143007701 นางสาววัลภา ใจจร
63143007702 นางสาววนิดา เก้ือกูล
63143007703 นางสาวจันทร�จิรา ชอบกตัญWู
63143007704 นางสาวภัคพิชา เมืองชู
63143007705 นายกฤษฏิวัชร ชวลิตานนท�
63143007706 นางสาววีรยา ธนูศิลปY
63143007707 นายศรายุธ รื่นระเริงศักด์ิ
63143007708 นางสาวณัฐกานต� มรรคจิตร�
63143007709 นางสาวสุภาพร จินาพร
63143007710 นางสาวประกายดาว แย9มแก9ว
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63143007711 นางสาวศิริลักษณ� ใจหลัก
63143007712 นางสาวนุจรีย� อากาศวิภาต
63143007713 นางสาวธิดารัตน� ทองเทียบ
63143007714 นางนุชจรี การขยัน
63143007715 นายศรายุท วรรณรัตน�
63143007716 นางสาวพราวนภัส ศรีทิพย�
63143007717 นางสาววิชุดา มะยะเฉียว
63143007718 นางสาวดวงกมล โพธ์ิแก9ว
63143007719 นางสาวนัฎฐิกา ทองวล
63143007720 นางสาวจิดาภา อินทร�ย้ิม
63143007721 นางสาวเปรมกมล ขุนรัตน�
63143007722 นางสาวดวงใจ ไกรนรา
63143007723 นางสาวสุธาภรณ� ภิญโญ
63143007724 นางหนึ่งฤทัย ภิญโญ
63143007725 นายสุรศักด์ิ ศรีกลับ
63143007726 นางสาวภัทรนันท� ศรีนคร
63143007727 นางสาวดารารัตน� โชคดี
63143007728 นายธีรเดช ไทยพิทักษ�
63143007729 นางสาวกนกทิพ อุทัยวจพนันธ�
63143007730 นายอัศวิน แช.มชื่น
63143007731 นางสาวอุชุพร ชนะศิลปY
63143007732 นางสาวสุไวด>ะ หมาดสา
63143007733 นางสาวพิชญ�นรี เศวตศิลปY
63143007734 นายธนวัฒน� ผลสอาด
63143007735 นางสาวพัชรี หร.มใหม.
63143007736 นางสาวพิรดา ป;ญญาจงเลิศ
63143007737 นางสาวสุภาพร สมรูป
63143007738 นายวรศักด์ิ เดชเส9ง
63143007739 นางสาวกนกวรรณ เวทยายงค�
63143007740 นางสาวปารารัตน� หนูแก9ว
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63143007741 นายพลวัต สังคะดี
63143007742 นางสาวพิรัญดา ยานะวิมุติ
63143007743 นางสาวอมรรัตน� หญีตปSอม
63143007744 นางสาววัลลภา สินออมทรัพย�
63143007745 นางสาวสุภาวดี ไชยวินิจ
63143007746 นางสาวชนิตา ช.อผูก
63143007747 นางสาวนาปIเส>าะ มะเซ็ง
63143007748 นางสาวสุนิสา นาคศิริ
63143007749 นายจิรพงษ� ทองเดิม
63143007750 นางสาวบุณฑริกา ใจเหมาะ
63143007751 นางสาวศรินยา แก9วสาธร
63143007752 นางสาวนฤมล กาษรสุวรรณ
63143007753 นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ�
63143007754 นางสาวชุติมา เพชรรัตน�
63143007755 นายวิทวัส แก9วเหล็ก
63143007756 นางสาวชนกนันท� ขาวทอง
63143007757 นางสาวณัฐติยา ดวงน้ําแก9ว
63143007758 นายทนงค�ชัย เด.นพุทธ
63143007759 นางสาวสุวิมล นางสันเทียะ
63143007760 นางพัทธมน ณ ถลาง
63143007761 นางสาวมนัสสินี สัญจร
63143007762 นางสาวภุชิสา อุปกลิ่น
63143007763 นางสาวลิศารัตน� คงคช
63143007764 นายมนูญ ย9อยรักษ�
63143007765 นางสาวสุพรรัตน� อาดํา
63143007766 นายธวัชชัย งามสง.า
63143007767 นางสาวจารุณี มณีมัย
63143007768 นางสาวเสาวลักษณ� คําจวง
63143007769 นางสาวนารีรัตน� ชัยชนะกสิกรรม
63143007770 นางสาวมาลี อุมาสะ
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63143007771 นางสาวธันยชนก จิตต�กําแหง
63143007772 นางสาวกฤษณี นาคสวัสด์ิ
63143007773 นางสาวนันวิการ� ปานเพชร
63143007774 นางสาวเสาวภา เทียนเต9ง
63143007775 นางสาวรัตนา ฉูมิ
63143007776 นางสาวรัชนก สุวรรณวงค�
63143007777 นางสาวจันทร�จิรา วิเชียร
63143007778 นางสาวอาทิตยา ขาวขะวงษ�
63143007779 นางสาวชฎาพร กรุงแก9ว
63143007780 นางสาวภัคจีรา คงแก9ว
63143007781 นางสาวอารยา ชูประดิษฐ�
63143007782 นางสาววลัยภรณ� เทพยา
63143007783 นางสาวณัฐพร สวัสดี
63143007784 นายเจษฎา ดาวเรือง
63143007785 นางสาวรัญชนาต ทองมีเพชร
63143007786 นางสาวณัฐสุดา เกตุเลขวัตร
63143007787 ว.าที่ร9อยตรีบุรินทร� วงษ�สุวัฒน�
63143007788 นางสาวธนญดา อรรถวัตปการ
63143007789 นางสาวพัณณ�ชิตา หยู.ตุ9ง
63143007790 นางสาวนิตยา พรหมแก9ว
63143007791 นางสาวชมพิชาน� ศรีภักดี
63143007792 นางสาวเนติลัข มีคล9าย
63143007793 นางสาวสุธามาส แก9วสะอาด
63143007794 นางสาวจุฑารัตน� บุญกัน
63143007795 นายภานุวัฒน� บุญยรัตน�
63143007796 นางสาวนิลาวัลย� เนาวราช
63143007797 นายอภินันท� จะรา
63143007798 นางสาวลลิตา ศรีสุวรรณ
63143007799 นางสาวชนม�นิภา เหมทานนท�
63143007800 นางสาวฐิติพร พ.วงฤทธ์ิ
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63143007801 นางสาวณสุดา บุญจันทร�
63143007802 นางสาวจริยา คุ9มบางริ้น
63143007803 นางสาวนฤมล ศรีน9อย
63143007804 นางสาวเกษราภรณ� แช.มชื่น
63143007805 นางสาวจริยาพร สายนุ9ย
63143007806 นายพงศ�ประพัฒน� อิ่มใจดี
63143007807 นายเจษฎา ชุ.มวงศ�พันธ�
63143007808 นางสาวยุวดี เรืองศิลปY
63143007809 นางสาวนงนภัส สุวรรณภักดี
63143007810 ว.าที่ร9อยตรีหญิงพรพรหม นิระภัย
63143007811 นางสาวสําสียะห� หมะหลี
63143007812 นางสาวอริสา นวลสุวรรณ
63143007813 นางสาวนันท�มนัสศิริ ไพรสณฑ�
63143007814 นางสาวอลิษา เอียดสี
63143007815 นายยุทธนา เนียมปNLน
63143007816 นายไพศาล กลับส.ง
63143007817 นางสาวธนวรรณ เต็มเปILยม
63143007818 นางสาวจุฑาธิณีย� เยาวยัง
63143007819 นางสาวเกศศรินทร� เรืองศรี
63143007820 นางสาวจุฑามาศ บุญมาศ
63143007821 นางสาวกัลยาณี พวงสุวรรณ
63143007822 นางสาวกัญญารัตน� เดวิลลา
63143007823 นางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมวัชรินทร�
63143007824 นายอินทัช อินทกูล
63143007825 นางสาวภัสตราภรณ� เชาวเลิศ
63143007826 นางสาวธิดาทิพย� เจริญคง
63143007827 นางสาวณิชนันทน� ชูแก9ว
63143007828 นายกิตติชัย วงศ�เล็ก
63143007829 นางสาวณัฐสุดา สีลา
63143007830 นายอาณัติ เลาวิลาศ
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63143007831 นางฉันทนา จันทร�มี
63143007832 นางํธารารัตน� อับราฮัม
63143007833 นางสาวอติวัณณ� สุดใจดี
63143007834 นายธัชชัย พรหมอุบล
63143007835 นางสาวอรทัย คณะนา
63143007836 นางสาวสุนิษา คงโอ
63143007837 นางสาววรรณิษา แซ.ลิ่ม
63143007838 นางสาวจีรภา หนูเกต
63143007839 นางสาวภัทราวรรณ เจือบุญ
63143007840 นายคมกฤช เพ็ชรสุวรรณ
63143007841 นางสาวณกัญญรมณ� สีชุม
63143007842 นายอรรณพ จันทร�โท
63143007843 นางสาวอรณิชา จันทร�สังข�
63143007844 นางสาวนูรฮีดายะห� โต>ะแมะ
63143007845 นางสาวนฤมล ชายชาติ
63143007846 นางสาวฉัตรลดา หนูพุ.ม
63143007847 นางสาวสมัชญา ชูมาก
63143007848 นางสาวศุภรัตน� อินสุวรรณ
63143007849 นางสาวทิพวรรณ ทองมี
63143007850 นางอรัญญา ทองเอียด
63143007851 นางสาวพสชนัน ตุลย�พิสุทธ์ิ
63143007852 นางสาวกฤติยาภรณ� คงดํา
63143007853 นางสาวกุลยานันท� ชัยพงศ�ฤทธ์ิ
63143007854 นายภักดี มากช.วย
63143007855 นางสาวทักษิยา ทองหยู.
63143007856 นางสาวจันทิมา สําราญรื่น
63143007857 นางสาวกัลยาณี มีใหญ.
63143007858 นายธีรวุฒ ชูลีธรรม
63143007859 นางสาวฉัตรชบา ขีดวัน
63143007860 นางสาวกษมล แท.นทอง
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63143007861 นางสาวนรูอาซ>ะ ดาหะแมง
63143007862 นางสาวธนพร ทองดี
63143007863 นางสาวพิราวรรณ โสมมาก
63143007864 นางสาวพัชรินทร� จันทร�สุวรรณ
63143007865 นางสาวลภัสรดา สุขศรีเพ็ง
63143007866 นางสาววิลาสินี เหมือนดํา
63143007867 นางสาวอุทุมพร ญาตินิยม
63143007868 นางสาวหยาดฝน ยลธรรม�ธรรม
63143007869 นางสาวจิราวรรณ ขําดํา
63143007870 นางสาวสุพรรณิกา พันฤทธ์ิดํา
63143007871 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งแจ.ม
63143007872 นางสาวเจนสุดา เกิดศิริ
63143007873 นายสุรชาติ มะรีเป^น
63143007874 นายณศุภกฤตธรรม คุ9มเพชร
63143007875 ว.าที่ร9อยตรีหญิงทิพากร เหร็บควนเค่ียม
63143007876 นางสาวจารุณี ปานนิ่ม
63143007877 นายปกรณ� ศิริรัตน�
63143007878 นางสาวกาญจนาพร อุ.นทรัพย�
63143007879 นางสาวกรวิภา หงภัทรคีรี
63143007880 นางสาวเกศกนก ศิริสมบูรณ�
63143007881 นายภาณุรักษ� ประทับกอง
63143007882 นายกฤษณ� กนกวิจิตร
63143007883 นางสาวสุมณฑา พาศรี
63143007884 นางสาวกวินทรา วงศ�เมธา
63143007885 นางจุไรรัตน� เกลี้ยงสงค�
63143007886 นางสาวมณฑิรา สุทธิสถิตย�
63143007887 นางสาวรูสนา เซ็ง
63143007888 นายเมฆวัฒน� ชุมเสน
63143007889 นายจักรกฤษณ� กาธิกาศ
63143007890 นายจีระเดช ศรีชะฎา
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63143007891 นายนฤเบศ ทิมเดช
63143007892 นายณราธิป นุ.นคง
63143007893 นางสาวสุภัชชา ปานม่ังค่ัง
63143007894 นายธีรัตน� แก9วสุข
63143007895 นางสาวฐิติภรณ� ขันแข็ง
63143007896 นายยรรยง ชามะสนธ์ิ
63143007897 นางสาววรรณา ตุโสะ
63143007898 นางสาวพรนิภา หนูจันทร�
63143007899 นางสาวภาสินี ชมสุวรรณ
63143007900 นางสาวฉัตราพร โกมาสถิตย�
63143007901 นางสาวเกณิกา กาสรสุวรรณ
63143007902 นายกิตติกุล เหมือนขาว
63143007903 นายปวริศ เจริญผล
63143007904 นายณัฐวุฒิ ทองสัมฤทธ์ิ
63143007905 นางสาวป;ทมาวรรณ คําแหง
63143007906 นางสาวพนารัตน� อุทัยมา
63143007907 นายกิตติ แซ.เจ่ีย
63143007908 นางสาวสิริอาภา จันทร�แก9ว
63143007909 นางสาวชนัษฎา ทองบุญชู
63143007910 นางสาวต.วนรอฮานี โตะกูบาฮา
63143007911 นางสาวนัฐญา ชูแก9ว
63143007912 นายลิขิต ชมขวัญ
63143007913 นายสมรัก วอทอง
63143007914 นางสาวมาเฮรันต� สะแม
63143007915 นางสาวภัทราภรณ� ศิริรัตน�
63143007916 นางสาวธินัญญา พรมเพชรสกุล
63143007917 นางสาวจุฑาทิพย� ชุมดี
63143007918 นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล
63143007919 นางสาว9Vณัฐชา จันทร�สง
63143007920 นางสาวจิรกานต� แผนสมบูรณ�
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63143007921 นางสาวสุนิสา สุวรรณเกตุ
63143007922 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีเมือง
63143007923 นางสาวชลิตา เผ.าพงษ�
63143007924 นางสาวกรวรรณ เขียวเล.ง
63143007925 นายจิรชัย วรรณทองคํา
63143007926 นายอนิรุจน� เหมทานนท�
63143007927 นางสาวนลิน ชวนชม
63143007928 นางสาวนิศามณี ศรีพัธยากร
63143007929 นางสาวอรทัย พงศ�เกา
63143007930 นางสาวปาตีเมาะ โต>ะกียะ
63143007931 นางสาวสายแก9ว ลูกบัว
63143007932 นางสาวกิตติมา เสมอภาค
63143007933 นางสาวดวงกมล ขรัวทองเขียว
63143007934 นายมงคลพันธ� แซ.หลี
63143007935 นางสาวเสาวลักษณ� บุญมาศ
63143007936 นายอิสรศักด์ิ โกศัยสุข
63143007937 นางสาวจรรธิมา กันเมือง
63143007938 นางสาวเพ็ญพัชลักษณ� อิ๋วสกุล
63143007939 นายเอกชัย แซ.ภู.
63143007940 นางสาวมณฑกานต� ดุจณรงค�
63143007941 นางสาวณัฐวดี ฟ8ดนุช
63143007942 นางสาวฉัตริกาญจน� บุญรัตน�
63143007943 นางนฤมล สําลี
63143007944 นางสาวภคอร ขวัญทองเย็น
63143007945 นางสาวจิตติมา อินทเชื้อ
63143007946 นางสาวอินทุอร ทองทุ.ม
63143007947 นางสาวมัณฑิตา คุ9มภัยรันต�
63143007948 นางสาวสุจินตา ทองคํา
63143007949 นายนราธร แก9วพงษ�ษา
63143007950 นางสาวดวงดาว แสงชัชวาล
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63143007951 นางสาวสุชาดา สามารถ
63143007952 นายอรุณ จําปIพันธุ�
63143007953 นางสาวสุวนันท� บัวทอง
63143007954 นางสาวแก.นแก9ว ทองฤทธ์ิ
63143007955 นางสาวอรพรรณ ธนบัตร
63143007956 นางสาวซูฟIลา หะยีโว>ะ
63143007957 นายเชาวลิต ธงไชย
63143007958 นางสาวภัทรภรณ� สยามพันธ�
63143007959 นางสาวรัตติยากร เอี่ยมแย9ม
63143007960 นางสาวราตรี พิมพรรณ
63143007961 นายพงศภัก รักทรัพย�
63143007962 นางสาวณัฐพัชญ� ดําสุวรรณ
63143007963 นายธเนศพล อินขลิบ
63143007964 นายอุดมศักด์ิ บรมสุข
63143007965 นางสาวสารีณา เบ็ญสะอิ
63143007966 นางสาวฮาปIเซาะห� ลอเด็ง
63143007967 นายกรณ� ปะลาวัน
63143007968 นายณัฐวุติ ถุงทอง
63143007969 นายอนุรักษ� อุปฐาก
63143007970 นางสาวกุสุมา มีสุข
63143007971 นางสาวศิริพร จันทร�สน
63143007972 นางสาวพรศิริ ย่ิงคํานึง
63143007973 นายเอกชัย อนุรักษ�
63143007974 นางสาวนฤมล พูลสวัสด์ิ
63143007975 นางวิรชา เผือกวารี
63143007976 นางสาวนันตนา มานะพงศ�
63143007977 นายภราดร จิตรจํานอง
63143007978 นางสาวซากีเร>าะ ดอเลาะ
63143007979 นายนฤเบศร� ชูจิตร
63143007980 นางสาวอุไรวรรณ พุ.มกะเนาว�
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63143007981 นางสาวอายณี เจ>ะมูเก็ง
63143007982 นางสาวจุฑารัตน� ยะโส
63143007983 นางสาวณัฐติยา สวัสดิพันธ�
63143007984 นางสาวกนกอร พุ.มแก9ว
63143007985 นายติณห� เรืองสูง
63143007986 นางสาวนนธิญา ชูมี
63143007987 นางสาวทรรศนีย� หัตถิยา
63143007988 นางสาวอภิญญา เนียมวงค�
63143007989 นางสาวสิตานันท� มีทับ
63143007990 นายจักรกฤษณ� เสือแก9ว
63143007991 นายณัฐนนท� ริมบู
63143007992 นายหนึ่งบุรุษ พลจร
63143007993 นางสาวเสาวลักษณ� สิทธิบุตร
63143007994 นางสาวอรวรรณ จิตรรําพัน
63143007995 นางสาวจิตรานนท� รัตนะโน
63143007996 นางสาวกันต�ธิชา เก้ือทอง
63143007997 นายพงศ�ยศนันทร� ย่ิงแก9ว
63143007998 นางสาวปNยะธิดา แวสามะ
63143007999 นางสาววิชญาพัส คุณ ขยัน 
63143008000 นางสาวโยทะกา พันธ�ถาวรวัฒนา
63143008001 นางสาวศรัณย�พร เต่ียนซ่ือ
63143008002 นางสาวนิภาวรรณ บรรลือ
63143008003 นางอารีรัตน� ทองแก9ว
63143008004 นายกฤษณะ บุญยิน
63143008005 นายไพโรจน� ขาวผ.อง
63143008006 นางสาวปฏิญญา อุ.นแท.น
63143008007 นางสาวนลินรัชดา สินชู
63143008008 นางสาวนุศรา ชืนวิเศษ
63143008009 นางสาววนิดา วัฒนกุล
63143008010 นายธนเชาวน� กาญจนแก9ว
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63143008011 นางสาวอนันญา โสภณ
63143008012 นางสาวอุบลทิพย� พุ.มสุวรรณ
63143008013 นางสาวกีรติกานต� จันทร�รอด
63143008014 นางสาวธัญธร พันธ�มาศ
63143008015 นายสิทธิศักด์ิ ศักด์ิศรีวิธุราช
63143008016 นางสาวสุภาวรรณ ทองเจิม
63143008017 นางสาวณัฐรดี ปรีชา
63143008018 นางสาวเบญจมาศ สมสิทธ์ิ
63143008019 นายปารเมศ แซ.ป;ง
63143008020 นางสาวรัชดาวรรณ คํากลั่น
63143008021 นางสาวปวีณา ลักษณะ
63143008022 นางสาวปNLนฤดี จิตรเจริญ
63143008023 นายกิตติศักด์ิ หนูเอียด
63143008024 นายวิษณุ หาญณรงค�
63143008025 นางสาวสุนันทา นาคแปSน
63143008026 นางสาวสุภารัตน� ศักด์ิสูง
63143008027 นางสาวรัตนาภรณ� ขาวสวี
63143008028 นางสาวจริยา ย.องบุตร
63143008029 นายสันทัด เพ็งสกุล
63143008030 นายวรุตม� พรหมคีรี
63143008031 นางสาวเพ็ญทิพย� ขวัญเมือง
63143008032 นายภูริภัค ญาณรัตน�
63143008033 นางสาวศุภมาส จินดาพล
63143008034 นางสาวพรพิมล หนูสุวรรณ�
63143008035 นางสาวมณีภรณ� ชํานาญแปSน
63143008036 นายจักรพันธ� หลานเด็น
63143008037 นายนัทธพงศ� สุนทรพัฒน�
63143008038 นายปุณณรัตน� ศักด์ิแก9ว
63143008039 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต
63143008040 นางสาวหยาดพิรุณ ขุนศรี
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63143008041 นางสาวศิรัณญา ชูประพันธ�
63143008042 นายวัชรรินทร� ไฝอ.อน
63143008043 นางสาวชนิดา ชิตชลธาร
63143008044 นายศิราวัตน� แย9มทิม
63143008045 นายสิทธิชัย ครองไตรเวทย�
63143008046 นางสาวศุภลักษณ� แซ.ห.าน
63143008047 นายวุฒิภพ คงน9อย
63143008048 นางสาวแพรวตา ศุภนาม
63143008049 นายธีรพงษ� ชูบัณฑิต
63143008050 นางสาวปนิดา บุญเครือ
63143008051 นางสาวพนิดา รอดเม่ือ
63143008052 นายจตุพร ปานเพชร
63143008053 นางสาวปริญธิดา วาหะรักษ�
63143008054 นางสาวณัฐธิดา สัญจร
63143008055 นางสาวกนกเนตร สําเภาเงิน
63143008056 นางสาวนารีนาฎ ทองเสน
63143008057 นายพัชร ฤทิ์แสวง
63143008058 นางสาวชลลดา ทรัพย�มี
63143008059 นางสาวธิดารัตน� รอดหยู.
63143008060 นางสาวสุนิสา ชูเมือง
63143008061 นางสาวฟาตีมิน สาและ
63143008062 นางสาวฐิติชญา ศรีจันทร�แย9ม
63143008063 นางสาวศิริวรรณ อนุพัฒน�
63143008064 นางสาวพรรณกมล ถนอม
63143008065 นางสาวสินิทรา รงคีรี
63143008066 นางสาวสารภี หีบเพ็ชร
63143008067 นางสาวอัญชลีพร ย่ิงยงค�
63143008068 นายปริวัฒน� มากยอด
63143008069 นางสาวกมลทิพย� ปลอดภัย
63143008070 นายอภิรักษ� หมอเต>ะ
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63143008071 นางสาวศรีประทุม ชินราช
63143008072 นางสาวรุ.งทิวา สิทธิกุล
63143008073 นางสาวธนภรณ� เนตรเจริญ
63143008074 นางปริชาติ กําลังเก้ือ
63143008075 นายธวัชชัย คําคง
63143008076 นางสาวอรนิตย� ชูชุม
63143008077 นางสาวธันย�ชนก ชัยสิทธ์ิ
63143008078 นางสาวญาสุมิน ช.อม.วง
63143008079 นางสาววิภาวัลย� นมจันทร�
63143008080 นายนนทยา มาสมาน
63143008081 นางสาวแบบทัย รอดไทย
63143008082 นางสาวจิรัชญา จันทร�ทอง
63143008083 นางสาวอรทัย พรหมเรือง
63143008084 นางสาวภคมน สVัVVงข�เทพ
63143008085 นางสาวดวงทิพย� บุญช.วย
63143008086 นางสาวพรพิมล จันทร�เกลี้ยง
63143008087 นายเอกพจน� เป^นใจเย็น
63143008088 นางสาวชยาภรณ� นิลจันทร�
63143008089 นายศตวรรษ โชติช.วง
63143008090 นางสาวธนฝน วัชรกาญจน�
63143008091 นางสาวศุทธินี ณ ถลาง
63143008092 นางสาวจุฑามาศ แก9วเพ็ง
63143008093 นางสาวพิชญ�สินี สมบัติทอง
63143008094 นางสาวสาธิตา เพชรกูล
63143008095 นางสาวชนัญชิดา วงศ�ชนะ
63143008096 นางสาวพิมพิมนต� บรรจงการ
63143008097 นางสาวพรรณทิพย� จุลิรัชนีกร
63143008098 นายฐาปกรณ� เพชรสวี
63143008099 นางสาวพิชชาพร สามแก9ว
63143008100 นางผกามาศ อะนะบุหรง
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63143008101 นายกรวิชญ� อักษรศรี
63143008102 นายชนสิษฐ� รุ.งระวีศรีศศิธร
63143008103 นางสาวสสิธร สุวรรณรังษี
63143008104 นางสาวกมลทิพย� ไหลไผ.ทอง
63143008105 นางสาวอณัฐชา ลั่นออ
63143008106 นางสาววาสินี สระทองเยาว�
63143008107 นางสาวสุกัญญา ทองผุด
63143008108 นายวุฒิชัย คํากลั่น
63143008109 นางนภาวดี เครือแก9ว
63143008110 นางสาวธิดารัตน� วีระพันธ�
63143008111 นางสาวโชติกาญจน� หม่ืนทอง
63143008112 นางสาวกมลวรรณ บุญส.งเสริม
63143008113 นางสาวกัญญาณัฐ โสมาพงศ�
63143008114 นางสาวปาริชาต คชฉิม
63143008115 นายศุภกฤต เดียวฉ้ิม
63143008116 นางสาวณัฐจุรา เพชรรัตน�
63143008117 นางสาวอลิสา แสงศรี
63143008118 นางสาววนัชพร อิ้วตกส9าน
63143008119 นายสยุมพร เนียมมาลัย
63143008120 นางสาวอารียา สามงามพุ.ม
63143008121 นางสาวกันติรัตน� ขวัญช.วย
63143008122 นางสาวศศิวิมล หีดน9อย
63143008123 นางสาวอรวี ศรีงาม
63143008124 นายชินวัตร ขาวสู.
63143008125 นางสาวเพลินตา หนูน9อย
63143008126 นางสาววรัณญา ทวะชารี
63143008127 นายปรัชญา สัมพันธ�
63143008128 นางสุพรรณนี มะลิลา
63143008129 นางสาวปารียา กลั่นทองดี
63143008130 นางสาวกัญญานี พันบัว
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63143008131 นางสาววนิดา ทวีป;ญญาทรัพย�
63143008132 นายวรุตม� สุวรรณโอภาส
63143008133 นางสาวกรรณิการ� เกตุรัตน�
63143008134 นายเกียรติศักด์ิ อินทรมณี
63143008135 นายอํานาจ ทองเพ็ชร
63143008136 นายศรศึก อ.อนชะอ่ํา
63143008137 นางสาวเรวดี บุญช.วย
63143008138 นางสาวนาวาตี มะแซ
63143008139 นางสาวภารวิณี ดวงไทย
63143008140 นายณัฐภัทร� ทรัพย�สิริไพบูลย�
63143008141 นางสาวกาญจนา รัตนพันธ�
63143008142 นางสาวอลิสา ถนนแก9ว
63143008143 นางสาวสุไรดา ราชนิยม
63143008144 นางสาวกรองแก9ว วีระพันธุ�
63143008145 นางสาวสุไวบ>ะ สาเมาะ
63143008146 นางสาวธนกร ทองคํา
63143008147 นายอิคลาศ หมันหนุน
63143008148 นางสาวชนิตา รอดสุด
63143008149 นางสาวฮานีตา กูโน
63143008150 นางสาวธนัญนภา ชูมณี
63143008151 นายนัสรุลเลาะห� เจ>ะยะหลี
63143008152 นางสาวภนัดดา ไทยวิวัฒน�
63143008153 นางสาวพิมพ�ลภัส บริสุทธิพงศากุล
63143008154 นายภาคภูมิ จันทร�เจริญ
63143008155 นางสาวสุธินี หนูรินทร�
63143008156 นางสาวดารารัตน� สงคราม
63143008157 นายไพรัช หม่ินหม่ัน
63143008158 นางสาวเพ็ญนภา หลวงพูล
63143008159 นายจีรศักด์ิ อ.าวน้ํา
63143008160 นางสาวฟาตีเมาะ กาลอ
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63143008161 นางสาวศุภวรรณ จันทรโชติ
63143008162 นางสาวนัฏธิดา เต็งหลี
63143008163 นางสาวสุนิตา แจ.มสุริยา
63143008164 นางสาวรอยีซาม บือราเฮง
63143008165 นางสาวจิรัสม�ทญา ชูป;ญญา
63143008166 นางสาวรจนา โปณะทอง
63143008167 นางวาสนา พรหมพิชัยพงศ�
63143008168 นางสาวอุมาพร โสะอ9น
63143008169 นางสาวอธิตยา จําปา
63143008170 นายถกล ตันหุน
63143008171 นางสาวรังสินี ไกรทอง
63143008172 นางสาววิลาวัณย� มิเหละ
63143008173 นายวัชระ นิลเอี่ยม
63143008174 นางสาวศุภวรรณ ภูมิประสิทธ์ิ
63143008175 นางสาวสุภาพร เกษแก9ว
63143008176 นางสาวพรทิพย� รักษาศรี
63143008177 นายวิภาคย� ไชยฤกษ�
63143008178 นายศรายุธ จริตงาม
63143008179 นางสาวธนนันท� ลาภอนันต�ตระกูล
63143008180 นางสาวหทัยรัตน� บุญคง
63143008181 นางสาวสุพัตรา มันฑะติ
63143008182 นางสาวพริษฐา แก9วขุนทอง
63143008183 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
63143008184 นายฐานิศร แสงมณี
63143008185 นายปNยชาติ จันทร�แก9ว
63143008186 นางสาวสุวัจนี ศิริรักษ�
63143008187 นางสาวจุฑารัตน� หนูชัย
63143008188 นางสาวกัญญาพัชร หลุ.มบางล9า
63143008189 นางสาวสุนิตตา สันสถิตย�
63143008190 นางจรีพร อิสสระทะ
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63143008191 นางสาวกนกพิชญ� เพชรบูรณ�
63143008192 นางสาวพรพิมล เดชพริก
63143008193 นางสาวทัศนีย� คงคานิจ
63143008194 นางสาวจรรยมณฑน� เพ็ชรรักษ�
63143008195 นางสาวกัญญารัตน� รอดช.วง
63143008196 นางสาวเสาวลักษณ� หนูราช
63143008197 นางสาวสุนิสา จันทร�วิมาน
63143008198 นายพีรพล หนูหมาด
63143008199 ว.าที่ร.ต.หญิงฐกรทอง ชลสินธุ�
63143008200 นางสาวนรรฐพร บุษบงค�
63143008201 นางสาวอนุสรา ขาวเนียม
63143008202 นางสาวอัจจิมาภรณ� เหมเส็ม
63143008203 นางสาววชิราภรณ� เพชรแก9ว
63143008204 นางสาวโสภนิศ ขาวสมัย
63143008205 นางสาวอารีนา อุโหยบ
63143008206 นายสุรพงษ� เงยเจริญ
63143008207 นางสาวอรชุดา ศิริพงศ� 
63143008208 นางสาวสุวนันท� ฤทธิรงค�
63143008209 นายอัษฎา หีดชนา
63143008210 นางสาวธัญชนก ศิลปสุวรรณ
63143008211 นางสาวภัทชาวดี จ.ายอั้น
63143008212 นางสาวนุชนาถ ทองประจง
63143008213 นายธีรพงษ� ฉันทะ
63143008214 นางสาวนิรมล ทองเรือง
63143008215 นางสาววริศรา ดาราแสง
63143008216 นายสรายุทธ� รอดแก9ว
63143008217 นางสาวจริยา ชูเมือง
63143008218 นางสาวเกศสุดา เหมือนกู9
63143008219 นางสาวแคทลียา บัวขาว
63143008220 นางสาวเปรมกมล พยัคฆ�
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63143008221 นายนันทวุฒิ จุเส9ง
63143008222 นางสาวมนัญชยา ศรีวิเลิศ
63143008223 นางสาวณัฐพร สาธุพันธ�
63143008224 นางชนิสรา อินทวิเศษ
63143008225 นางสาวศินีนาถ อินทยารัตน�
63143008226 นางสาวอังคณา ขวัญช.วย
63143008227 นายศิรวิทย� ย่ีสุ.น
63143008228 นางสาวศุภรัตน� แคยิหวา
63143008229 นางสาวอัญชลี ทองทะวัย
63143008230 นางสาวชมัยพร เวชกุล
63143008231 นางสาวเกวลี ทัศนีนีย�สุวรรณ
63143008232 นางสาวมัทนียา พัฒหาญ
63143008233 นางสาวจินต�ศุจี เจริญเดช
63143008234 นางสาวรอฝIอ>ะ แปะโพระ
63143008235 นางสาววัชจิรา อินทร�นุ.มพันธุ�
63143008236 นางสาวฐิดาภรณ� ทับออย
63143008237 นางสาวปรียารัตน� คุ9มชํานาญ
63143008238 นางสาวอัญจิดา หม่ืนราม
63143008239 นางสาววิภาวี พานชาตรี
63143008240 นายกิตติธร สุธรรม
63143008241 นางสาวกูฟาร�ดีละห� หมะกาเซ็ง
63143008242 นางณัตจีรา เล็กเกาะทวด
63143008243 นางสาวกัลยกร แสงตาขุน
63143008244 นางสาวซัลย.า การะวรรณ
63143008245 นางสาวกัลยรัตน� สุวรรณ�
63143008246 นางสาวมินทร�ตรา สามัญ
63143008247 นายบุญฤทธ์ิ คงผอม
63143008248 นายธเนศ ฟSาเกียรติ
63143008249 นางสาวป;ทมาภรณ� ศิริพฤฒิกุล
63143008250 นายพงศธร มุกนาค
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63143008251 นางสาวจุฑามาศ บุญรอด
63143008252 นายอรุณ ศรียาน
63143008253 นางสาวภัคนัน เพชรตะโก
63143008254 นางสาวธรรมิตาว� อินทร�แก9ว
63143008255 นางสาวบุญยานุช เรืองไข.
63143008256 นางสาวิตรี พิมล
63143008257 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ภักดี
63143008258 นางสาวกนกวรรณ มุ.งงาน
63143008259 นางสาวครองขวัญ วุฒิ
63143008260 นายบัลลังก�ธรรม หมายประสงค�พุฒิ
63143008261 นางสาวอัสซูวานี ดาจิง
63143008262 นางสาวจุฑามาศ อุ.นเรือน
63143008263 นางสาวสุภาวดี คําพลศักด์ิ
63143008264 นางสาวฐานิตา ดุจดําเกิง
63143008265 นายกานต� พงศาปาน
63143008266 นางสาวสุดารัตน� บุญมาศ
63143008267 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนชํานาญ
63143008268 นางปฐมญา พรมบุญแก9ว
63143008269 นายปรียะมิตต� บุญคง
63143008270 นางสาวภารดี วีระวงศ�
63143008271 นางสาวอณัศยา จินตกานนท�
63143008272 นายพิเชฐ ชูขันธ�
63143008273 นายจักรินทร� วิเศษสินธุ�
63143008274 นางสาวศศิกานต� นิ่มโอ.
63143008275 นางสาวเบญจมาส ขุนปาน
63143008276 นายนิพนธ� กามา
63143008277 นางสาวพิชชาพร สีดามาศ
63143008278 นางสาวชุติกานต� ภูมิสถิตย�
63143008279 นางสาวนิรัตติยา จันทราทิพย�
63143008280 นายชกัฎกฤษ สองวิหค
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63143008281 นางสาววิมลรัตน� ชัยทอง
63143008282 นางสาวขวัญฤดี ทรัพย�แสง
63143008283 นางสาวรศนา เหมนะ
63143008284 นางสาวบุณฑริกา เส9งนุ9ย
63143008285 นายกานต� ถิรสัตยวงศ�
63143008286 นางสาวสุชัญญา เมืองทรัพย�
63143008287 นางสาวณัฏฐนิชย� ตูลเพ็ง
63143008288 นายวรภัทร สุทิน
63143008289 นางสาวนภัทร นามวงศ�
63143008290 นายชัยพัทธ� ทองใบ
63143008291 นางสาวศุภลักษณ� แสงโชติ
63143008292 นางสาวคนึงรัตน� สามารถ
63143008293 นางสาวสุกัญญา หวัดคล9าย
63143008294 นางสาวสุวรรณนิธะญา มุณีรัตน�
63143008295 นางสาวอัญชิษฐา คงก้ิม
63143008296 นายทศพร ดิษฐแก9ว
63143008297 นายปฏิพัทธ์ิ ชูโรจน�
63143008298 นางสาวศิริรัตน� เข็มขาว
63143008299 นางสาวเพ็ญประภา ทิพย�เพชร
63143008300 นางสาวจริยา บุญคง
63143008301 นางสาวปาวีณา ชุมวรฐายี
63143008302 นางสาวรุจิราภรณ� ป;ญญาย่ิง
63143008303 นางสาวสุวนันต� อะสันสุข
63143008304 นางสาวธารารัตน� ปภัสสร
63143008305 นางสาวนิอัญญา ราแดง
63143008306 นางสาวนิรันรัตน� ปานจีน
63143008307 นางสาวณัฐชฎา กาญจนสุวรรณ
63143008308 นางณวิสาร� คงทอง
63143008309 นางสุพรรณทิพย� ทวีรัตน�
63143008310 นางสาวอัศวิณี ธงชัยพิทักษ�
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63143008311 นางสาวน้ําฟSา ศรีเปSา
63143008312 นางสาวสุภาพร ช.างชู
63143008313 นางสาวสิรีธร สีสายทอง
63143008314 นางสาวพัชราภรณ� พันธุ�อุโมงค�
63143008315 นางสาวศิรินันท� มุขโรจน�
63143008316 นายนัฐพงษ� วิบูลย�ศิลปY
63143008317 นางสาวชลธิชา ฉิมวารี
63143008318 นางสาววชิราภรณ� ป;จฉิม
63143008319 นางสาวพนิดา สุขอนัน
63143008320 นางสาวกนกพร ฟ;กเงิน
63143008321 นางสาวรัตติยา การามา
63143008322 นายศิริพงศ� หนูนารถ
63143008323 นางสาวอรัชพร ยงชูยศ
63143008324 นางสาวสุดารัตน� คงยอด
63143008325 นายอติเทพ ตันติปรมินทร�
63143008326 นางสาวกชกร บัวทอง
63143008327 นางสาวอัจฉราพร สายน้ําใส
63143008328 นางสาวชุติมณฑน� แก9วพลอย
63143008329 นางสาวกมลวรรณ รักษายศ
63143008330 นางสาววัฒษมณ จันทเนียน
63143008331 นายนพกร ยวนกะเปา
63143008332 นายปNยวัฒน� สุขชู
63143008333 นางสาวจุฑาภรณ� สังข�สุข
63143008334 นางสาวชื่นสมุล ชัยสงคราม
63143008335 นางสาวพัชราภรณ� คชรัตน�
63143008336 นางสาวณัฐธิดา นัทธี
63143008337 นายสมเจตน� พรมแสง
63143008338 นางสาวเสาวรส ล9านเพชร
63143008339 นายนนทกร เพชรเรือนทอง
63143008340 นางสาวสุมาลี เรืองนิ่ม
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63143008341 นางสาวยุพาพร อินช.วย
63143008342 นางสาวเบญจมาศ คงนคร
63143008343 นางสาวเนตรชนก รําเทียมเมฆ
63143008344 นางสาวพิชญดา มะสุวรรณ
63143008345 นายยุทธศิลปY รักญาติ
63143008346 นางสาวพรธิดา เสือนิล
63143008347 นายยศสรัล เหมโลหะ
63143008348 นางสาวกรรณิการ� คุ9มภัย
63143008349 นางสาวจิรัชญา อู.ทองคํา
63143008350 นางสาวอ.อนฤทัย บุญคง
63143008351 นายณรงค�ฤทธ์ิ เรืองแก9ว
63143008352 นางสาวลัดดาวรรณ โอทอง
63143008353 นางสาวกัญญา พัฒแก9ว
63143008354 นางสาวกัญญารัตน� เชาว�มานพ
63143008355 นายชัยยัน คีรีเดช
63143008356 นายวศิน ปานแก9ว
63143008357 นางสาวสกุณา จันพลโท
63143008358 นางสาวณัฐริกา แก9วทอง
63143008359 นายวิโรจน� สังข�กาล
63143008360 นางสาวพีรประภา ชาตวิทยบุตร
63143008361 นางสาวสาวิตรี ว.องไว
63143008362 นายรังสิมันต� บุญนิ่ม
63143008363 นางสาวสวรรยา กัวถ้ิว
63143008364 นางสาวปาริฉัตร อักษรสม
63143008365 นางสาวมธุรส ทองรักษ�
63143008366 นายนราธิป วิเศษ
63143008367 นางสาวดาราวรรณ ถึงเสียบญวน
63143008368 นางสาวอรัญญา สายัณห�
63143008369 นางสาวสิรภัทร กระมล
63143008370 นางสาวณัฐรินีย� วราสินธ�
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63143008371 นางสาววราลักษณ� คะเชนทร�
63143008372 นางสาวอุมาพร บุญล้ํา
63143008373 นางสาวสุนันฑา วงษ�สุวรรณ
63143008374 นายบุรทัช ฟองลมุล
63143008375 นางสาวพนิตนุช ฤทธิชัย
63143008376 นางสาวฐิชาดา ประชุมวรรณ
63143008377 นางสาวกิติยา แก9วงาม
63143008378 นางสาวป;ทมวรรณ ชาพงษ�
63143008379 นางสาวธัญชนก พริกเม็ดทอง
63143008380 นางสาวจันทร�จิรา สวัสด์ิรักษา
63143008381 นายเรวัฒน� เปIยศรี
63143008382 นางสาวสายธาร เล็กกุล
63143008383 นางสาวสุวนันท� จันทร�ศรีแก9ว
63143008384 นางสาวอลิสา ทิพย�ญาณ
63143008385 นายกษิดิศ ชราลักษณ�
63143008386 นางสาวอรวรรณ คู.มณี
63143008387 นางสาวเกศศิริ สุดสาย
63143008388 นางสาววนิตา บุตรจีนย้ิว
63143008389 นางสาวสุดาลักษณ� รัตนยา
63143008390 นางสาววรรณรัตน� ยืนนาน
63143008391 นางสาวอาซีฟะฮ� นิสนิ
63143008392 นางสาวธัญชนก แร.ทอง
63143008393 นางสาวมณีรัตน� ดําทรัพย�
63143008394 นางสาวอารียา ทองเทียบ
63143008395 นายกษิดิศ จีนใหม.
63143008396 นางสาวฉนัดดา ชูสมบัติ
63143008397 นางสาวมัณฑนา โยธาจุล
63143008398 นางสาวเบญจมาศ มากชุม
63143008399 นายจเร แต9มประสิทธ์ิ
63143008400 นางสาวอรวรรณ มากชู
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63143008401 นางสาววิรัลยุพา พัทธรัตน�
63143008402 นายอภิรุจ ศรีนวลปาน
63143008403 นางสาวพิชญดา พุทธคุ9ม
63143008404 นางสาวสุทิศา สุขแก9ว
63143008405 นางสาวจุฑามาศ นุ.นคง
63143008406 นางสาวยุวธิดา ฉ่ิงวังตะกอ
63143008407 นางสาวสุภาวดี ฉิมนุ.ม
63143008408 นางสาวซีต้ี อาแว
63143008409 นางสาวณัฐริกา พูลชนะ
63143008410 นางสาวนิภาพร สมหวัง
63143008411 นางสาวนวลจันทร� หนูพรหม
63143008412 นายธนัชดนุกร แก9วประโลม
63143008413 นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ�
63143008414 นางสาวผณิตา ถ่ินสะท9อน
63143008415 นางสาวชุติญาดา ผลความดี
63143008416 นายกิตติศักด์ิ ดียืน
63143008417 นายนรวิชญ� นนทนาพันธ�
63143008418 นางสาวอรุโณทัย สุริยะ
63143008419 นายอภิชาต ย่ิงไพเราะ
63143008420 นายธนเทพ ทองหนูเอียด
63143008421 นางสาวกาญจนา ใจดี
63143008422 นางสาวสุพิชฌาย� ทองแสงแก9ว
63143008423 นางสาวอลิสา ยศศักด์ิ
63143008424 นางสาวอินทิรา เกษเเก9ว
63143008425 นางสาวลัดดา จันทร�พวง
63143008426 นางสาวปวันรัตน� เทพสุวรรณ
63143008427 นางสาวฐปนิสา สกุลรัตน�
63143008428 นางสาวเสาวลักษณ� ดีสมุทร�
63143008429 นางสาวอุบลรัตน� พัฒนเชียร
63143008430 นางสาวสุวรรณา พาหุรัตน�
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63143008431 นางสาวอทิตญา กันภัยชร
63143008432 นางสาวสุรีรัตน� เพ็งบุญ
63143008433 นางสาวหัสยา จันทร�สีดํา
63143008434 จ.ส.อ.หญิงกนกชนันท� มีทอง
63143008435 นายจักรกฤษณ� ศรีแก9วณวรรณ
63143008436 นางสาวปารตี โรมรินทร�
63143008437 นางสาวเพ็ญพิมล เสือน9อย
63143008438 นางสาวมนัสนันท� เซ็นเจริญ
63143008439 ว.าที่ร9อยตรีพาสกร ราชพิบูลย�
63143008440 นางสาวศิริวรรณ นาคมุข
63143008441 นางสาวพิมพ�นภา นุ.นกุล
63143008442 นางสาวธิดารัตน� สุดสาคร
63143008443 นางสาวปนัดดา วังวิเศษกุศล
63143008444 นางสาวลัดดาวรรณ พลการ
63143008445 นางสาววัลวิภา แจ.มจิตร
63143008446 นายชนาธิป สองศรี
63143008447 นายศุภสัณห� ช.วยชําแนก
63143008448 นายนันทวัฒน� หมัดอ.าดัม
63143008449 นางสาวอทิตยา กลับวิหค
63143008450 นางสาวสุดธิดา จันทร�เลื่อน
63143008451 นางสาวศิราณี ศรีสุขใส
63143008452 นางสาวนิตยา พูนเพ่ิม
63143008453 นางสาวพัชรียา บํารุงราษฎร�
63143008454 นางสาวปวริศา เยาวนานนท�
63143008455 นางสาวปรียา กิจงาม
63143008456 นางสาววนิดา รัตนอุไร
63143008457 นางสาวจิรภัทร� พานเเสง
63143008458 นางสาวนิชาภัทร เกาะกลาง
63143008459 นางสาวเพ็ญนภา แก9วนิยม
63143008460 นางสาววานิต9า สมชัย

หน9า 282 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143008461 นางสาววิภารัตน� แจ9งเมฆ
63143008462 นายศิริพงษ� มณีแสง
63143008463 นางสาวสุธิดา สุพรรณคํา
63143008464 นางสาวซีลรีน กาหลง
63143008465 นายอิสรา อิสโร
63143008466 นางสาวชไมพร สุขอนันต�
63143008467 นางสาวภิรมญา รุ.งศรี
63143008468 นายณัฐวุฒิ แก.นเพ็ชร
63143008469 นางสาวจันทิภา คงศรี
63143008470 นายคณิน ทองศิริ
63143008471 นางสาวศิษฎาภรณ� แก9วสุข
63143008472 นางสาววัชรี ทองบุญยัง
63143008473 นางสาวเบญจวรรณ คงเมือง
63143008474 นางสาววิระดา โพชสาลี
63143008475 นางสาวปNยะเนตร ถ่ัวเถ่ือน
63143008476 นางสาวฐาปนี หนูช.วย
63143008477 นางสาวดาราวรรณ วันโย
63143008478 นางสาวสุพัตรา ศิริวัฒน�
63143008479 นางสาวหิรัญญา บุญรัตน�
63143008480 นางสาวฐิติพร สืบสุพันธ�วงศ�
63143008481 นางสาวเมธินี องค�บริรักษ�กุล
63143008482 นางสาววิมลสิริ ไชยจักร
63143008483 นางสาวนูรฮายาตี หะยีเจ>ะนะ
63143008484 นายศิลปYชัย ยางงาม
63143008485 นางสาวจรีรัตน� ทองเนตร
63143008486 นางกุลณิชาภา อุ9มชูผล
63143008487 นางสาวปนิดา ทวิชศรี
63143008488 นางสาวทรงอัปสร บูจิ
63143008489 นางสาวอุมา เรืองโรจน�
63143008490 นายจําเริญ แสงสว.าง
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63143008491 นายกันตวิชญ� จิใจ
63143008492 นางสาวทิพย�สุปรีด์ิ นิภานันท�
63143008493 นายฮานัส มาแย
63143008494 นายจักรวัชร ไพชํานาญ
63143008495 นางสาวสุดารัตน� ชื่นชม
63143008496 นางสาวจุฑามาศ อิ่มใจบุญ
63143008497 นางสาวธิดารัตน� อักษรเงิน
63143008498 นางสาวจันทรวดี ประธานทรง
63143008499 นายสกล ศรีรื่น
63143008500 นางสาวภาวดี ทองนวล
63143008501 นางสาวสุพิชฌาย� หรั่งเจริญ
63143008502 นางสาวนฤมล สุขเอียด
63143008503 นายปริญญา รัสปะ
63143008504 นางสาวพัชรี อุ.นสุข
63143008505 นางสาวภวิศา กนกผกา
63143008506 นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมรักษ�
63143008507 นายวรพล ทองสําฤทธ์ิ
63143008508 นางสาววิมลสิริ แสงขวัญ
63143008509 นายกายสิทธ์ิ วิสุทธิไมตรี
63143008510 นางสาวสริตา นิลเอก
63143008511 นายสันติพงศ� ตุลป;นโต
63143008512 นางสาวจันทร�ศิริ หนูเอียด
63143008513 นางพรพรรณ ชูภาพ
63143008514 นางสาวปรีดา ขวัญกลับ
63143008515 นางสาววรนาถ อินทป;น
63143008516 นางสาววิภาพร อนงค�
63143008517 นางดลฤดี มีชนะ
63143008518 นางสาวลลิตา มากราช
63143008519 นายอนันท� ส.งแสง
63143008520 นางสาวปรมาภรณ� เอ.งฉ9วน
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63143008521 นายอภิวัฒน� พินสุว รรณ� 
63143008522 นางสาวจิราพัชร แก9วสองดวง
63143008523 นางสาวมารีน>ะ แร>ะโกมินทร�
63143008524 นายอุกฤษฏ� ญาดี
63143008525 นายวัชรินทร� สุธีรภาพ
63143008526 นายศันสนะ รัตนโชติ
63143008527 นางสาวโสมสุดา ศรีชัย
63143008528 นางสาวธาตรีรัตน� สองแก9ว
63143008529 นางสาวปวิตรา แสงสูง
63143008530 นายภัสร�นนท� รักษา
63143008531 นางสาวประวีณา ทองทิพย�
63143008532 นางสาวอนงค�นาถ ศรีสุข
63143008533 นายธนา จันทเวช
63143008534 นางสาวธิดารัตน� ศักด์ิภิรมย�
63143008535 นางสาวสุชาดา พลภักดี
63143008536 นางสาวชาลินี อัตป;ญญา
63143008537 ว.าที่ร9อยตรีหญิงปรียานุช ศิริพันธ�
63143008538 นางสาววรัญญา รอดบุญคง
63143008539 นายอนิวัฒน� แว.นแก9ว
63143008540 นางสาวจิณห�วรา สุวรรณลอย
63143008541 นางสาวมณฑา จินดาพล
63143008542 นายจิรพันธุ� ชูหว.าง
63143008543 นายนพดล ยาจิตร�
63143008544 นางสาวสุธาสินี ศรีสุขใส
63143008545 นางสาวโฉมสอางค� แก9วการจร
63143008546 นางสาวศราวดี พุดขาว
63143008547 นางสาวกมนชนก บุญสิทธ์ิ
63143008548 นางสาวสิริมา ฤกขะวุฒิกุล
63143008549 นายธนากร ฟSองเสียง
63143008550 นางสาวกุสุมา กองกุล
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63143008551 นางสาวพรปวีณ� ต.อพงศกร
63143008552 นางสาวศรีประไพ รอดเกิด
63143008553 นายเจนวิทย� จูฑามาตย�
63143008554 นางสาวจุฑารัตน� โชจรูญเดช
63143008555 นางสาววรรณพร ผ.องผิว
63143008556 นางสาวณิชมล เมตตา
63143008557 นางสาววริสรา วิเชียรวงศ�
63143008558 นางชนิตา ถาวรแก9ว
63143008559 นางสาวสุพรรณี น้ํารอบ
63143008560 นางสาวขวัญอนงค� มัธยัสถ�
63143008561 นางสาวจรรยา จิตรักษ�
63143008562 นายจักรพงศ� บุญต.อ
63143008563 นายอารฟาน ลานง
63143008564 นางสาวจันทิมา บุญวิชิต
63143008565 นายสุเทพ หนูเสน
63143008566 นางสาวพะชา เจียมสวัสด์ิ
63143008567 นางสาวปNยะมาส ทับเที่ยง
63143008568 นางสาวญาณภัทร บุรี
63143008569 นางสาวจุฬาลักษณ� เทพบุตร
63143008570 นางสาวลัดดาวัลย� แซ.ว.อง
63143008571 นายทรงสุข แสงประทุม
63143008572 นางสาวญาณตา เทพสงวน
63143008573 นางสาวภัณฑิรา สุวรรณรัตน�
63143008574 นายอภิวัฒน� ชัยชนะ
63143008575 นางสาวรัตนา ยะระ
63143008576 นางสาวฉัตรทริกา แซ.อึ่ง
63143008577 นางสาวจริยาภรณ� บุญคง
63143008578 นางสาวเสาวลักษณ� เกลี้ยงมณี
63143008579 นายเนติพงษ� ปานนุ.ม
63143008580 นางสาวทิพวรรณ มาบัว
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63143008581 นางสาวณิชกานต� พลธา
63143008582 นายอาวุธ ศรีเนตร
63143008583 นางสาวขวัญจิต สุขสวัสด์ิ
63143008584 นางสาวสุดารัตน� คงเพชร
63143008585 นายธีรวัฒิ แซ.ต๋ัน
63143008586 นางสาวสุธิมา ทวนธง
63143008587 นางสาวตระณัน คําวงค�
63143008588 นางสาวสมฤทัย รองเดช
63143008589 นางสาวนัดดา จิรจรัล
63143008590 นางสาวอาริสา เจ>ะสือแม
63143008591 นางอรอนงค� ภัทรเที่ยง
63143008592 นางสาวเบญจพรรณ จันทร�สุด
63143008593 นางสาวสุชาดา เสนาสุข
63143008594 นางอัญชรียา กลับดี
63143008595 นางสาวสุดารัตน� ระวังสุข
63143008596 นายพรภวิษย� ขวัญช.วย
63143008597 นางสาวศิรประภา นุ.นแก9ว
63143008598 นางสาวกชกร แกล9วทนงค�
63143008599 นางสาวภควดี พัฒเชียร
63143008600 นางสาวรุจิรัตน� วงศ�สมุทร
63143008601 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูโชติ
63143008602 นางสาวศิราณี ศรีแก9ว
63143008603 นางสาวอภิญญา มะหมิง
63143008604 นางสาวโกลัญญา นิจอาคม
63143008605 นายสุริยะ สังข�เอียด
63143008606 นางสาวจุฑามาศ ชีช9าง
63143008607 นางสาวซารีนา เหร.าหมัด
63143008608 นางสาวเสาวนีย� ชัยทอง
63143008609 นางสาวเทพวรรณ ชาลี
63143008610 นางสาวสุรีรัตน� เมืองเกิด
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63143008611 นางสาวสุณัฐฐา สีทอง
63143008612 นางสาววิราวรรณ โปดํา
63143008613 นายหร.อเอน ตําหล>ะ
63143008614 นายโสพิจน� ชูทองดี
63143008615 นางสาวกาญจนา บุญเรือง
63143008616 นายอุเทน ศรีอ.อน
63143008617 นางสาวกชกร ชื่นจิตร
63143008618 นายยาการียา สะมะแอ
63143008619 นางสาวจรรยา กาเเมน
63143008620 นางสาวศิริวรรณ หนูน9อย
63143008621 นางสาววิภาภรณ� แจ9งสว.าง
63143008622 นางสาวกูฟาเดีย หม่ันย่ิง
63143008623 นางสาววรรษวดี อินทร�ดํา
63143008624 นางสาวทิตยาวรรณ เมียนแก9ว
63143008625 นางสาวนิรัชดา อ.วมเครือ
63143008626 นางสาวมนฤทัย พจน�จําเนียร
63143008627 นางสาวปานทิพย� สุขจิต
63143008628 นางสาวนฤมล กฐินหอม
63143008629 นางสาวจิราภา ปNLนทอง
63143008630 นางสาวรุสมี สาและ
63143008631 นางสาวลลิตา ถนอมจิตร�
63143008632 นางสาวณัฐกมล ทองทิพย�
63143008633 นางสาวตรีชฎา จ9านสกุล
63143008634 นางสาวเกตุวลี แซ.ลิ่ม
63143008635 นายสุวพรรณ สุวรรณนพ
63143008636 นายพลากร สุวรรณบํารุง
63143008637 นางสาวศิริญาณี ภู.ภักดีพันธ�
63143008638 นางสาวประภัสนันท� ประสงค�รัตน�
63143008639 นางสาวธรรมมิกา มโนวราวุฒิ
63143008640 นางสาวฮาซีเราะห� อารง
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63143008641 นายจรูญ จันทร�ประกอบ
63143008642 นางสาวสุภัตรา ทันยุภัก
63143008643 นางสาวพรพิมน คงรอด
63143008644 นายสหรัฐ วัชนะประพันธ�
63143008645 นายธรรมศักด์ิ สุริโย
63143008646 นางสาวดาลิกา ไชยภักดี
63143008647 ว.าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี แซ.ลิ้ม
63143008648 นางสาวทิพย�ฤดี บุญแนบ
63143008649 นางสาวสุปNตา เพชรรักษ�
63143008650 นางสาวแพรศิตา สุวรรณนพรัตน�
63143008651 นางสาวกมลวรรณ ทองสมจ.า
63143008652 นางสาวณัฐติยา ยะโส
63143008653 นายวิชยุตม� พูนทอง
63143008654 นายนพดล แสงจํานงค�
63143008655 นางสาวณภาภัช สอนสง
63143008656 นายบุญฤทธ์ิ อินสิงคาร
63143008657 นางสาวเบญญา รักษาวงศ�
63143008658 นายวีรภัทร แก9วลิพอน
63143008659 นางสาวสุภาวดี รอดช.วย
63143008660 นางสาวชิดชนก ผิวอ.อน
63143008661 นายวรโชติ พรหมดวง
63143008662 นางสาวกนกวรรณ เด.นดวง
63143008663 นางสาวนุชนาถ เนียมสมบัติ
63143008664 นางสาวสุธิดา จันปาน
63143008665 นางสาวกนกวรรณ ขันแข็ง
63143008666 นางสาวจิราพัชร กิตติเวชวรกุล
63143008667 นายณัฐพงษ� รักชื่อ
63143008668 นางวินนา วานิช
63143008669 นางสาวสุนิจสา สงยอด
63143008670 นายบุรินทร� คุ9มกุมาร
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63143008671 นางสาวณัฏศรา แผ9วชนะ
63143008672 นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ�
63143008673 นางสาวธัญณิตา โสมเพชร
63143008674 นางสาวชไมพร เพ็งรัตน�
63143008675 นางสาวพิไลวรรณ ชวลิต
63143008676 นางสาววราลี ม่ิงมิตร
63143008677 นางสาวนงลักษณ� ชูประดิษฐ�
63143008678 นายสุทธิพงศ� คงอินทร�
63143008679 นางสาวอนงนาฎ คําภานาง
63143008680 นางสาวสาธินี นพมิตร
63143008681 นางโสภาวรรณ สมบูรณ�
63143008682 นางสาวเสาวนีย� คงเมฆ
63143008683 นางสาวปNยดา ปNยกาญจน�
63143008684 นางสาววสมนต� ขจรบุญ
63143008685 นางสาวจิราภรณ� บุญขาว
63143008686 นางสาวสิริพร ภิพบ
63143008687 นายภูริวัจน� องอาจ
63143008688 นางสาวรุ.งนภา พัฒบุรี
63143008689 นางสาวภัทริน เนตรไสว
63143008690 นางสาวกรกมล แก9วกาญจน�
63143008691 นางสาวนันทิดา โหมดทอง
63143008692 นายอภิลักษณ� ม่ิงมิตร
63143008693 นางสาวสุชาดา หม่ืนโพธ์ิ
63143008694 นายจามิกร เต็มศักด์ิ
63143008695 นางสาวณัฐณีย� มาศโอสถ
63143008696 นางสาวกัญญารัตน� แก9วรุ.งเรือง
63143008697 นางสาวสุภาวดี นวลศรี
63143008698 นางสาวมุกลดา นิลรัตน�
63143008699 นางสาวพัชรมน เมฆหมอก
63143008700 นางสาวอรวรรยา สืบวิเศษ
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63143008701 นางสาวจุไรวรรณ ทองหีต
63143008702 นางสาวฮัสมาณี สามูนิง
63143008703 นางสาวกมลชนก ญาณรัตน�
63143008704 นางสาวสุมาลินทร� ชอบตรง
63143008705 นายภานุพงศ� เข็มทอง
63143008706 นายศรายุทธ อิสระสุข
63143008707 นางสาวทิพย�สุดา แดงบํารุง
63143008708 นายจักรนรินทร� เปIยกบุตร
63143008709 นางสาวกชพร บัวศรี
63143008710 นายณัฐวุฒิ จันทร�ทิวานนท�
63143008711 นางสาวศุภรัตน� บุญกําเนิด
63143008712 นายวิรุต กระจาย
63143008713 นางสาวจิดาภา อ.อนสง
63143008714 นางสาวโสภณา อภินันทชาติ
63143008715 นางระเริง บุญชูช.วย
63143008716 นางสาวสมฤทัย ชูเกลี้ยง
63143008717 นางสาวชยานิษฐ� แก9ววารี
63143008718 นางสาวซาเราะฮ� สตันน>อด
63143008719 นางสาววรรณนิศา ทหารไทย
63143008720 นางสาวนริศา ศรีสอาด
63143008721 นางสาวมีนฑิตา รัญเวศ
63143008722 นางสาวดารารัตน� เพชรมาก
63143008723 นางสาวธรรศจรส บุญไกร
63143008724 นางสาวชลชญา สินบรรเทา
63143008725 นางสาวพิมพ�ศิริ ช.วยบํารุง
63143008726 นางสาววชิราภรณ� เมืองแก9ว
63143008727 นางสาวพัตราภรณ� วิมล
63143008728 นายปริวรรต ก>กใหญ.
63143008729 นางสาวฟาตีเม>าะ มณีหิยา
63143008730 ว.าที่ร.ต.หญิงสุฑาทิพย� เสนทอง
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63143008731 นายวรวิทย� หวันสาเหล.
63143008732 นางสาวชฎามาส แสงทวี
63143008733 นางสาวศิริวรรณ สนใจ
63143008734 นางสาวภานุชนารถ อินทร�จันทร�
63143008735 นางสาวศิริพร ผ.องศรี
63143008736 นางสาวปNลันฑา รื่นพานิช
63143008737 นางสาววริสา เกสรินทร�
63143008738 นายอัศนัย แสงรัตน�
63143008739 นายทวีศักด์ิ มะยะเฉียว
63143008740 นายธนภูมิ อุระวงค�
63143008741 นายนราสิทธ์ิ โนพันธุ�
63143008742 นางสาวภัทรวดี หนุนอนันต�
63143008743 นางสาวเวฬุรีย� ธรรมจิตต�
63143008744 นางสาวปรางค�ทิพย� ศรีรื่น
63143008745 นางสาวสรัสวดี เสถียร
63143008746 นางสาวพิมพ�ผกา หมิดหวัง
63143008747 นายอนิรุทธ์ิ นิ่มนวล
63143008748 นางสาวณัชชา พรหมจันทร�
63143008749 นางสาววนันธร แก9วศรี
63143008750 นายชัชวาล คงจอก
63143008751 นายวสันต� พิบูลย�สวัสด์ิ
63143008752 นางสาวเบญจพร เพ็ชรใสดี
63143008753 นายวัชรินทร� สิรพัฒนพิพัฒน�
63143008754 นางสาวเจนเนตร พิทักษ�วงศ�
63143008755 นางสาวกิตติมา ชูถนอม
63143008756 นางสาวอรชร สุขสวัสด์ิ
63143008757 นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรย9อย
63143008758 นางสาวสุภมาศ ศรีอภัย
63143008759 นางสาวนุชนาฏ บุญเมือง
63143008760 นายปริญญา ใจรักษ�
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63143008761 นางสาวณัฐริกา จันทรจนา
63143008762 นางสาวธันยาภรณ� ไม9ทองงาม
63143008763 นางสาวธัญลักษณ� เพ็ชรประสิทธ์ิ
63143008764 นายเจตนิพิฐ อินทรักษ�
63143008765 นายนันทชัย ไหมพรหม
63143008766 นางธิดารัตน� สระโพธ์ิทอง
63143008767 นางสาวมาริษา สุขสุวรรณ
63143008768 นายอภิสิทธ์ิ แก9วแจ.ม
63143008769 นางสาวชลิตา ชลารัตน�
63143008770 นางสาวเกตุสุดา ช9างนรินทร�
63143008771 นายปวเรศ เอี๋ยวสกุล
63143008772 นางสาวสุชาวดี ชูช.วย
63143008773 นางสาวสุภาวดี หิรัญรัตน�
63143008774 นางสาวณัฐรดี ตันประมวล
63143008775 นางสาวชญานี ภู.นคร
63143008776 นายปฏิพล ทองหนู
63143008777 นายธวัชชัย ชุมพล
63143008778 นางสาวทรายทอง จันทรังษี
63143008779 นางสาวอะห�ลาม ดอเลาะ
63143008780 นางสาววิไลวรรณ ทองจีนสังข�
63143008781 นางสาวปNยนุช เขาโพธ์ิ
63143008782 นายวัลลภ ชินนาค
63143008783 นางสุนันทา ทับชา
63143008784 นายไชยยา คงแก9ว
63143008785 นางสาวกันตนา อุไรกุล
63143008786 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสนารักษ�
63143008787 นายสุวโรจน� สุขใส
63143008788 นายอนุวัฒน� วิหคฤทธ์ิ
63143008789 นายนิติพร เจริญสุข
63143008790 นางสาวสิรินาถ เสนาะกลิ่น
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63143008791 นายปองเดช ทองตัน
63143008792 นางสาววรัญญา อุดมเลิศ
63143008793 นางสาวธิติพร มงคลไชยสิทธ์ิ
63143008794 นางสาวสิริวิมล หงษ�ชู
63143008795 นางสาวสุดารัตน� ทิพย�สุราษฎร�
63143008796 นางสาวจิรภิญญา พานิชกุล
63143008797 นางสาวโสภิดา คงสุวรรณ
63143008798 นายเบญจพล ช.อมณี
63143008799 นายปNยวัช สวัสดี
63143008800 นายสุริยะ สุริยันยงค�
63143008801 นางสาวเขมมิกา ช.วยทุกข�
63143008802 นางสาวภัทรพร ประพันธ�
63143008803 นางสาวชนกนันท� มีปลอด
63143008804 นายสรวิศ ดรุณเดช
63143008805 นางสาววรปรีย� เวชกุล
63143008806 นายธีระวัฒน� สําหนาว 
63143008807 นางสาวสิวนาท แปะเซ.ง
63143008808 นางสาวสุกาญร�ดา เลาะและ
63143008809 นายสมยศ เจียมวิจิตร
63143008810 นางสาวกมลชนก คีรีเดช
63143008811 นางสาวกัญญาณัฐ เกตุทอง
63143008812 นางสาวศุภรัตน� พิบูลย�
63143008813 นางรวิวรรณ ช.วยชู
63143008814 นางสาวกรรณิการ� สิทธิพิทักษ�
63143008815 นายวรากร ลิ่มเถาว�
63143008816 นางสาวสุดารัตน� หวังอีน
63143008817 นายชุติพัฒน� เหมือนหนู
63143008818 นางสาวจิตรศิริ ไข.คง
63143008819 นางสาวพนิดา บ9านนา
63143008820 นางไรนะ สะนี
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63143008821 นายณัฐวิทย� ศรีพีรกานต�
63143008822 นางสาวเยาวนีย� พูลขาว
63143008823 นายปNยะพงษ� ดิสโร
63143008824 นายธนัท กุลวดีวงศ�
63143008825 นางสาวจิรนารถ บุญแท9
63143008826 นางสาวสตา สุทธิโชติ
63143008827 นางสาวนาฎอนงค� สุขศรี
63143008828 นางสาวลัลน�ลลิต สมมุ.ง
63143008829 นางสาวชลินญา ถิรยศ
63143008830 นายจตุรงค� อินทรอุดม
63143008831 นายมนต�ชัย คงภักดี
63143008832 นางสาวเดือนนภา ไทยสะเทือน
63143008833 นางสาวอาริยา ถาวรสุข
63143008834 นางอุไรวรรณ กรุงแก9ว
63143008835 นางสาววนิดา ปานเวช
63143008836 นางสาวธารินี ย่ิงดํานุ.น
63143008837 นางสาวจิดาภา วงศ�สวัสด์ิ
63143008838 นางสาวจุฑามาศ จินตนพันธุ�
63143008839 นางสาวมาริสา แซ.อุOย
63143008840 นางสาวสุธิดา อินทร�สุทธ์ิ
63143008841 นางสาวเอมมิกา สุวรรณกิจ
63143008842 นางสาววราภรณ� นับทอง
63143008843 นางสาวชุติมา ช.วยคง
63143008844 นายวีรวัฒน� รอดยินดี
63143008845 นางสาวรุจินันท� ขวัญช.วย
63143008846 นางสาวกันธิชา ราชคม
63143008847 นางสาวสุริยาพร คําดวง
63143008848 นางสาวป;ญชภัช สุภารัตนพงศ�
63143008849 นางสาวนฤมล จันทร�สุข
63143008850 นางสาวฐิติมา อ.อนนิ่ม
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63143008851 นางสาวรุ9งอรุณ กันเชียง
63143008852 นางสาวธัญญากร โมรินทร�
63143008853 นางสาวเบญจมาภรณ� ขวัญเชื้อ
63143008854 นางสาวสราญรัตน� โลหะทัศน�
63143008855 นางสาวจิรารัตน� วงค�ศิลา
63143008856 นางสาวจีรวรรณ บุญรัตนวิจิตร�
63143008857 นางสาวกรรณิการ� พลจันทร�
63143008858 นางสาวสกาวรัตน� ทองคํา
63143008859 นางสาวปุญญิศา วีระวัฒนานนท�
63143008860 นางสาวบุณยาพร ไวทยะพัธน�
63143008861 นายพอพล ผลจันทร�
63143008862 นางสาวโสติยา เพชรกอ
63143008863 นายจีรยุทธ แสนบอโด
63143008864 นางสาวทัศนีย� แสงจํานงค�
63143008865 นายอิสมะแอ ซือรี
63143008866 นางสาวจันทิมา คงผอม
63143008867 นางสาวเหมือนฝ;น ชุมชอบ
63143008868 นางสาวศิโรรัตน� พัฒเวช
63143008869 ว.าที่ร9อยตรีหญิงศศิตา เสรีสมบูรณ�
63143008870 นางสาวกาญจนา อนุยะโต
63143008871 นางสาวจิราพร รัตนบุรี
63143008872 นางสาวสุรีพร ยกเล็ก
63143008873 นางสาวนพวรรณ ทิพย�สมบัติ
63143008874 นางสาวอรียา ชนะกุล
63143008875 นางสาวชนัญชิดา เพชรคง
63143008876 นายภาณุวัฒน� แซ.ลิ้ม
63143008877 นางสาวศิริรัตน� เพชรรัตน�
63143008878 นายธนกฤต จันทรโชตะ
63143008879 นางสาวธันยธรณ� จําปา
63143008880 นายภูมิภัทร วัจนเทพินทร�
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63143008881 นางสาวอรนุช ลอยใหม.
63143008882 นายภาคภูมิ เข็มทอง
63143008883 นางสาวบงกชกร จันทร�สุข
63143008884 นางสาวพรรณรมณ� ชาญพล
63143008885 นางสาวนิภาพร ป;งตา
63143008886 นางสาวสุภาภรณ� ฉางแก9ว
63143008887 นางสาวรักขวัญ จิตรรักศิลปY
63143008888 นางสาวอรทิพย� เทียนถาวร
63143008889 นางสาวจิราวรรณ พิรุณกาญจน�
63143008890 นางสาวโรสมานี หะยีวาโดะ
63143008891 นางสาวลัดดาวัลย� ปราบนารายณ�
63143008892 นางสาวดัชนี มานีวงษ�
63143008893 นางสาวนฎา สุวรรณเกตุ
63143008894 นางสาวชุติมา แซ.อิ๋ว
63143008895 นางสาวอมรรัตน� ทรงไว9
63143008896 นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี
63143008897 นางสาวจันทร�กนก ไตรเชษฐกุล
63143008898 นายไพศาล คล9ายทอง
63143008899 นางสาวดวงกมล ฤทธิมา
63143008900 นางสาวมณัญญา พ่ึงพันธุ�
63143008901 นางสาวฐิติมา จินาสือ
63143008902 นางสาวกานต�ธิดา ชนะพล
63143008903 นางสาวจิตฤดี ดําจูด
63143008904 นายพงศธร วิโรจน�
63143008905 นางสาววรรณิสา แผลงฤทธ์ิเดช
63143008906 นางสาวพรพิมล กองเพชร
63143008907 นายธีรวัฒน� ช.วยดํา
63143008908 นางสาวปรียานุช แสะหมูด
63143008909 นางสาวณัฐมาศ ไชยศิริ
63143008910 นายอธิวัฒน� จําปาทอง
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63143008911 นายอุทัย สุรววณมาศ
63143008912 นางสาวปNยพร จันทร�บัว
63143008913 นายกอบชัย คีรีสวัสด์ิ
63143008914 นายศุภโชค คงนุรัตน�
63143008915 นางสาวกรกนก เพชรมณี
63143008916 นางสาวรจนา ชํานาญ
63143008917 นางสาวจินตภา โศภิษฐพันธ�
63143008918 นางสาวธิดาทิพย� ศรีสุข
63143008919 นางสาวจันฑาทิพย� ดิษฐาน
63143008920 นายอัฑฒ� อัศวอิทธิวัฒนา
63143008921 นางสาวณัฐมน สีแก9ว
63143008922 นางสาวอุบลรัตน� บุญคงมาก
63143008923 นายนพพล สมนึก
63143008924 นางสาวอารีรัตน� ชูเมฆา
63143008925 นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร
63143008926 นายพงศกร อึ่งทอง
63143008927 นางสาวสาวิตรี อินทร�คง
63143008928 นางสาวพรชนก ชนะกุล
63143008929 นางสาวอรพรรณ พินพวง
63143008930 นางสาวกมลเนตร รอดขาว
63143008931 นางสาวเบญญาดา สูงใหญ.
63143008932 นางสาวพัชรพร จันสีนาก
63143008933 นายวรเมธ เจียวก>ก
63143008934 นายวรสรณ� ต9นกันยา
63143008935 นางสาวสุทธิดา บริพันธการ
63143008936 นางสาวอรยา กาญจนพันธ�
63143008937 นางสาวมลระวี สดากร
63143008938 นางสาวชวิศา อดุลเดชากุล
63143008939 นายธนธรณ� จันทรตรีรัตน�
63143008940 นางสาวจุฬารัตน� ชัยยัง
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63143008941 นางสาวอินทิรา อุ.นภิรมย�
63143008942 นายพิพัฒน�พงษ� เบญญาพันธุ�
63143008943 นายวรชัย ดือเระห�
63143008944 นายชวิน ดิษฐโชติ
63143008945 นางสาวกมลลดา ใจเปILยม
63143008946 นายสถาพร ถ่ินพิบูลย�
63143008947 นายพงศ�สกร โอเครา
63143008948 นางสาวธิดารัตน� รอดภัย
63143008949 นางสาวกมลวรรณ พารเพิง
63143008950 นายฉัตรชัย ไชยศรีมาลย�
63143008951 นายกฤตินันท� ตันติกฤตยา
63143008952 ว.าที่ ร.ต.หญิงรุ.งนภา กลสามัญ
63143008953 นายวุฒิชัย กันหา
63143008954 นายกนกศักด์ิ สุวรรณาคิน
63143008955 นางสาวนูรอัยนี หลีดินซุด
63143008956 ว.าที่ ร.ต.หญิงรัชนก เรศประดิษฐ
63143008957 นางสาวรัตนาภรณ� เทพมณี
63143008958 นางสาวสุชาดา ศรีมุกข�
63143008959 นางสาววรรณธิดา สิทธิการ
63143008960 นางสาวรัตติยา อมประนาม
63143008961 นางสาวจุฑามาศ ผอมจีน
63143008962 นางสาวจุฑาทิพย� อินทร�ทอง
63143008963 นางสาวสุธัญญา สุธีโสภณพิพัฒน�
63143008964 นายณัฐพงศ� สุขชุม
63143008965 นางสาวปรีดา บุญเวศน�
63143008966 นางสาวสมฤดี ดวงจิตร
63143008967 นายกิตติทัต หวานเพ็ชร�
63143008968 นางสาวจุฑามาส คะเณย�
63143008969 นางสาวปาริชาติ รัตนานุพงศ�
63143008970 นายเจริญรัตน� คุ9มพร9อม
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63143008971 นางสาวเกศินี รอดภัย
63143008972 นายณฐฏพน สุทธิ
63143008973 นางสาวสุภาพร มีชัย
63143008974 นางสาวยุพารัตน สองศรี
63143008975 นางสาวจิรภิญญา เพ็ญจันทร�
63143008976 นางสาวจุรีพร แสงรัตน�
63143008977 นางสาวสุภัทรษา เอียดแก9ว
63143008978 นางสาวสุภาภรณ� คงสม
63143008979 นางสาวกัญญารัตน� นาคกุล
63143008980 นางสาวอรอุมา ย้ังเล.ง
63143008981 นายวีรวัฒน� สังข�โชติ
63143008982 นายนิพนธ� อินทภางค�
63143008983 นายอริยะ เดชก9องเตชะสกุล
63143008984 นางสาววรรณา เมืองสง
63143008985 นายสุเมต เมฆสุวรรณ
63143008986 นางสาวจุฑามาศ รักษาเพชร
63143008987 นายภานุวัฒน� รอดขวัญ
63143008988 นางสาวนัยนา สังข�ทอง
63143008989 นางสาวหนึ่งฤทัย รักษกุล
63143008990 นายสว.าง จันทร�แก9ว
63143008991 นางสาวณัฐชยา บัวสงค�
63143008992 นางสาวนันทิกานต� แซ.เอี้ย
63143008993 นายจักรภัทร สุขกลับ
63143008994 นายประกาศิต อรรถกิจเจริญ
63143008995 นางสาวธิดารัตน� ชุมเจริญ
63143008996 นางสาวรัชนี ผิวมณี
63143008997 นางสาวสุชานันท� เอี่ยมสกุล
63143008998 นางสาวณัฐนรี หาญประสานกิจ
63143008999 นางสาวคณิตา มณี
63143009000 นางสาวปรารถนา สวยงาม
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63143009001 นางสาวนันทิยา ไชยกิจแก9ว
63143009002 นายมูหํามะซายูตี มะเหาะ
63143009003 นางสาวอรอนงค� นามบุตร
63143009004 นางสาวณิศานาถ แซ.ลิ่ม
63143009005 นางสาวจิราพร มีดี
63143009006 นางสาววายุพักตร� หอมอบ
63143009007 นางสาวมยุรีย� บินรอโสล
63143009008 นางสาววิสุตา ทองขาว
63143009009 นางสาววรัญญา ถ่ินกาญจน�
63143009010 นางสาวจุรีรัตน� รักชาติ
63143009011 นายสาวิตร ห9วยลึก
63143009012 นางสาวอาทิญา สุขมาศ
63143009013 นางสาวคณิตตา โกมล
63143009014 นางสาวอุมารินทร� มณีฉาย
63143009015 นางสาวกมลวรรณ สมศักด์ิ
63143009016 นายอิศรา ชูเชิด
63143009017 นางสาวกาญจนา กุลน9อย
63143009018 นายจรัสพงษ� ไทยเจริญ
63143009019 นางสาวชนินาถ ภูมีมิตร
63143009020 นางสุพรรษา พนประชาเชษฐ�
63143009021 นางสาวปNยพร ยอดล้ํา
63143009022 นางสาวดวงกมล อินทร�เมือง
63143009023 นางสาวศิริธร ฆังรัตน�
63143009024 นางสาวภารดา คงสุข
63143009025 นางสาวศิรประภา ทีปกรเศวต
63143009026 นางสาวฐานิดา แก9วมณี
63143009027 นางสาวชรินทร�ทิพย� แซ.เอี้ยว
63143009028 นางสาวปนิดา ไชยยศ
63143009029 นางสาวภาฤดี สุขเจริญ
63143009030 นางสาวมัยดีนะฮ� แกนเด็น
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63143009031 นางมยุรี ศรีช.วย
63143009032 นางสาวนิตยา อนุกูล
63143009033 นางสาวอจิรวดี พยาบาล
63143009034 นายพชร เงินนุช
63143009035 นางสาวลดาวัลย� จันทร�ผุด
63143009036 นายจตุพงษ� อังกินันท�
63143009037 ว.าที่ร9อยโทรติ สุนทรวราภาส
63143009038 นายกิตตินันท� นวลมังสอ
63143009039 นางอมรทิพย� เพชรชู
63143009040 นางสาวผกามาส ศรีชัย
63143009041 นางสาวนภัสกร แซ.โอ.ง
63143009042 นางสาวฮาลีมะ ไชยเพศ
63143009043 นางสาวสุกัลยา สุขแต9ม
63143009044 นางสาวญาดา บัวทอง
63143009045 นางสาวจุฑามาศ พรหมทองนุ.น
63143009046 นางสาวเบญจวรรณ บุตรครุฑ
63143009047 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญประกอบ
63143009048 นางสาวสิริวรรณ แซ.หลี
63143009049 นางสาวเกษราภรณ� แสนสบาย
63143009050 นางสาวชนนิกานต� รัตนแสงศร
63143009051 นายกฤษณะ คํามี
63143009052 นางสาววชิราภรณ� รัตนรัตน�
63143009053 นายเกรียงชัย ชุ.มแก9ว
63143009054 นายภัทรกร เพชรรัตน�
63143009055 นางสาวภัทรสุดา จันทร�ขุน
63143009056 นายธีรวัฒน� สายนุ9ย
63143009057 นางสาวหทัยกาญจน� บัวทอง
63143009058 นางสาวอัญชลีพร แก9วประสม
63143009059 นางสาวกมลวรรณ มีจันทร�
63143009060 นางสาวธนภรณ� แสงเพชร
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63143009061 นายพิศวัสต� ทองนวน
63143009062 นายพิพรรธน� ทองเต็ม
63143009063 นางสาวสุรีย� ภู.กัน
63143009064 นางสาวนาตยา ปรีชาพร
63143009065 นางสาวเกตนิษา หนูเก้ือ
63143009066 นางสาวสุชาดา แก9วเมฆ
63143009067 นางสาวสุภาลักษณ� แก9วทอง
63143009068 นายวัชรพงศ� รัตนพันธุ�
63143009069 ว.าที่ ร.ต. หญิงวนิดา ระวังรัมย�
63143009070 นางสาวสุภาพรรณ แค9นคุ9ม
63143009071 นายวาณิชพงษ� บุญแพ
63143009072 นางสาวกรรณิกา คงทอง
63143009073 นางสาวสุภัสสรา เฉ้ียนเงิน
63143009074 นางสาวพิชญ�ชามญช� ธนัตวรานนท�
63143009075 นางสาวเพ็ชชรี คงสาลี
63143009076 นางสาวอัญญาณี สิงห�อินทร�
63143009077 นางสาวกัลยารัตน� พุ.มคง
63143009078 นางสาวพนิดา สมเขาใหญ.
63143009079 นางสาวดาราวดี ศิริวิลาศ
63143009080 นางสาวรัสวรรณ พนังแก9ว
63143009081 นายเรวัฒน� วิวรรณ�
63143009082 นางคณิตดา เทพเดชา
63143009083 นางสาวจุฬาลักษณ� พ่ึงแย9ม
63143009084 นางสาวเจษรา พุ.มพวง
63143009085 นางสาวณฐมน หิรัญ
63143009086 นางสาวจุไรพร พรมทะสาร
63143009087 นางสาวสวรส จันทร�แก9ว
63143009088 นางสาวกมรวรรณ เกิดประกาย
63143009089 นายกรวิชญ� สุขธรณ�
63143009090 นายกนกศักด์ิ จันทร�หอม
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63143009091 นางสาวสมร ไทยยัง
63143009092 นายอรรถพล ไข.แก9ว
63143009093 นางสาวศรัณญา ชูฉิม
63143009094 นายสหัสนัยน� เศวตสุทธิสิริกุล
63143009095 นางสาวจันทรัตน� ชาคํามูล
63143009096 นางสาวธนัญกรณ� วัชรกีรติวงศ�
63143009097 นางสาวผุสดี ณ ระนอง
63143009098 นางสาวสกุลรัตน� แก9วเพ่ิมพูล
63143009099 นางสาวกนกพร จันทร�สุวรรณ
63143009100 นายวีรภัทร ฐิติวัฒนาสกุล
63143009101 นางสาวพรสวรรค� ภู.สุวรรณ
63143009102 นางสาวสุกัญญา หัตถประดิษฐ�
63143009103 นายธนากร อรภักดี
63143009104 นายณัฐกร ไตรมงคลเจริญ
63143009105 นางสาวกัลยา ทรงเลิศ
63143009106 นายอาณัติ หว.าหลํา
63143009107 นางสาวประกายดาว ชูกระชั้น
63143009108 นายอนุรักษ� สีพุฒอ.อน
63143009109 นายวิศรุต สิทธิศักด์ิ
63143009110 นางสาววรางคณา มากไชย
63143009111 นางสาวมูรีนา หะยีบือราเฮง
63143009112 นายอนุวัตร เเก9วผลึก
63143009113 นายภาคย� คงนคร
63143009114 นางสาวอินทิรา นุ.นปาน
63143009115 นางสาวสุรียา เจะมะ
63143009116 นางสาวชมชนก วรโรจน�พรชัย
63143009117 นางสาวเพ็ญนิภา แดงรัตน�
63143009118 นางสาวภันทิรา เครือวัลย�
63143009119 นางสาวจุฑามณี พรหมบริรักษ�
63143009120 นายวารินทร� อดุลไพสิฐ
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63143009121 นายณรงค�เดช บํารุงศรี
63143009122 นางสาวชลิตา ณรงค�น9อย
63143009123 นางสาวสุภาวดี ศรีใหม.
63143009124 นางสาวอัจจิมา จันทร�สุข
63143009125 นางสาวพิไลวรรณ วรรณศิริ
63143009126 นายเจียรนันท� สุขชนะ
63143009127 นายวิทยา สายกีเส็ง
63143009128 ว.าที่ ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดํา
63143009129 นางสาวประทุมพร เพชรหนองชุม
63143009130 นางสาวอรพรรณ ศรีวาริน
63143009131 นางสาวสุธัญญา เหมือนดี
63143009132 นางสาวศศิธร เลาหกุล
63143009133 นางสาวกนกวรรณ ทวีสุข
63143009134 นางสาวกานต�ธิดา รอดเพ็ชร
63143009135 นางสาวศิริวรรณ ต9นปSอ
63143009136 นางสาวกฤษณี ปานเพชร
63143009137 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทร�ส.งแก9ว
63143009138 นางม่ิงพร ทนุรัตน�
63143009139 นางสาวสุพรรณี ทองเล็ก
63143009140 นายกิตติศักด์ิ บุญช.วย
63143009141 นางสาวขนิษฐา สิงหาไทย
63143009142 นางสาวจันทร�จิรา กอบการ
63143009143 นางสาวอนุสรา สองสา
63143009144 นางสาวสิดาพร ปานสังข�
63143009145 นางสาวจิรนันท� ขยันการ
63143009146 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีเนียม
63143009147 นางภฤศมน เกิดอุดม
63143009148 นางสาวเอณภา ทิปต�ปภาวี
63143009149 นางสาวเกศิณีย� ฤทธิสมาน
63143009150 นายวันชัย เหมทานนท�
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63143009151 นางสาวพรพรรณ สุทธิพิบูรณ�
63143009152 ว.าที่ ร.ต.ทรงพล ฉํ่าฉ้ิม
63143009153 นางสาวสุจิญ กูณกัน
63143009154 นางสาวรัตติยากร อินทร�นุ.น
63143009155 นางสาวพรรณวดี ฉวมพรมอินทร�
63143009156 นางสาวณิชาภัทร มาศเมฆ
63143009157 นางสาววรรณนิศา บุญประสพ
63143009158 นางสาวนพรัตน� สายหยุด
63143009159 นางสาวฐิติรัตน� นุชภู.
63143009160 นายภานุเดช กิจแก9ว
63143009161 นางสาวชุติมา เพชรทอง
63143009162 นางสาวชัญญานุช เลขะการณ�
63143009163 นางสาวเจนจิรา ขวัญจินดา
63143009164 นางสาวจุฑารัตน� เพชรรัตน�
63143009165 นายชัชวาล ภริงคาร
63143009166 นางสาวฮายูนี สะตาปอ
63143009167 นางสาวมาเรียม สําลี
63143009168 นายสะอุดี ราแม
63143009169 นางสาวมณีรัตน� เนียมคง
63143009170 นางสาวญาณิศา รัชชะ
63143009171 นางสาวซารูวาตี เจ>ะสนิ
63143009172 นางสาวกวิสรา สมวงค�
63143009173 นางสาวปNยะพร ตรีเล็ก
63143009174 นางสาวกันยารัตน� ชูช.วยสุวรรณ
63143009175 นางมณฑิรา มีศรี
63143009176 นางสาวสุชานาถ สุวรรณเพชร
63143009177 นายกฤตภาส ปานแก9ว
63143009178 นางสุภัตรา ล.องเพ็ง
63143009179 นางสาวสุรีย�พร ตรัยภูมิ
63143009180 นายวัฒนา ตาวัน
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63143009181 นางสาวกัญญาพัชร เพชรชูช.วย
63143009182 นางสาวฮัสนา ขุนชิต
63143009183 นายอัษฎาวุธ ลิ่มบุตร
63143009184 นางสาวทัศนีย� สนิทวงศ�
63143009185 นางสาวนภัสสรา บัวมาศ
63143009186 นางสาวสิโรธร ธนพิทักษ�
63143009187 นางสาวอุสา เกิดสมบัติ
63143009188 นายปNยณัฐ กาญจนา
63143009189 นางสาวศุภรัตน� บุญคํ้า
63143009190 นายรณชัย ชูแนม
63143009191 นางสาวรุสวาตี แดงเต>ะ
63143009192 นางสาววิลาสินี สุขสําราญ
63143009193 นางสาววิไลภรณ� เพ็ชร�กูล
63143009194 นางสาวชาลินี สุวพิศ
63143009195 นางสาวธัญญลักษณ� สวนกูล
63143009196 นางสาวศิริภรณ� แจ.มใส
63143009197 นางสาวนุสรา มูณี
63143009198 นางสาวกนกวรรณ สิงห�โต
63143009199 นางสาวศศิมา แสงอาวุธ
63143009200 นายณัฏฐวัฒน� ปานสุข
63143009201 นางสาวลักขณา คําระหงษ�
63143009202 นางสาวพิยดา พิณกลับ
63143009203 นางสาวอารยา ชูขันธ�
63143009204 นายเฉลิมพล แคนยุกต�
63143009205 นางสาววิมลรัตน� คงอิ่ม
63143009206 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
63143009207 นางสาวณัฐชยา นิ่มนวล
63143009208 นางสาวสุชาดา อินทร�พรม
63143009209 นางสาวขนิษฐา สอเหร็ม
63143009210 นางสาวฐิติรัตน� ชลชลา
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63143009211 นางสาวนภสร เสวกวัง
63143009212 นางสาวเกศริน เชาวลิต
63143009213 นายสมศักด์ิ โทคง
63143009214 นายวรวิทย� ผาลีจันทร�
63143009215 นางสาวปNยนุช สุวิสัน
63143009216 นายกฤษฎี มณีโชติ
63143009217 นางสาวกมลรัตน� จันลาย
63143009218 นางสาวชลดา ชํานาญกิจ
63143009219 นางสาวอภิชญา มะโนการ
63143009220 นางสาวสิริยาภรณ� เหลี่ยมรัตน�
63143009221 นายสุขสันต� ไก.แก9ว
63143009222 นางสาวจิราวรรณ ชูทอง
63143009223 ว.าที่ร9อยตรีนพดล ศรีสว.าง
63143009224 นายกานต� โภชนาทาน
63143009225 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสด์ิ
63143009226 นางสาวชฎาพร ก9อนแก9ว
63143009227 นางสาววิลาวัลย� ศรีศักด์ินา
63143009228 นางสาวภัทวดี เรืองมณี
63143009229 นางสาวกานต�สิรี ธิมาบุตร
63143009230 นางสาวนัยเนตร จันทร�แจ.มศรี
63143009231 นางสาวกรกมล นูนวงศ�
63143009232 นางสาวขวัญชนก กอวิเศษ
63143009233 นายเอกชัย มากเขียว
63143009234 นางสาวศิขรินทร� แสนวิจิตร
63143009235 นายอรรถพล เอียดทอง
63143009236 นายเจนณรงค� ใจแน.น
63143009237 นางสาวหทัยชนก วงษ�แก9ว
63143009238 นางสาวรมย�ธีรา วงษ�มากสกุล
63143009239 นางสาวณัฐิดา ทองจินดา
63143009240 นายนัทธพงศ� นิยม
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63143009241 นางสาวอติยา เพชรสุวรรณ
63143009242 นางสาวกันยารัตน� หอมเศรษฐี
63143009243 นางสาวนิศาชล สกุลดิษฐ
63143009244 นางสาวศุภกานต� ชนะ
63143009245 นางสาวพรปวีณ� ชาติแขก
63143009246 นางสาวหิรัญญา แก9วพิชัย
63143009247 นางสาวบงกช รักรณรงค�
63143009248 นางสาวมัตติกา ระวังสุข
63143009249 นายอนันตชัย กิติระ
63143009250 นางสาวชนาภา วังบุญคง
63143009251 นางสาวแพรวรุ9ง สุขสวัสด์ิ
63143009252 นายเจนณรงค� พิพัฒน�พงศ�นยนา
63143009253 นายศุภวิชญ� หมอยา
63143009254 นายไวยฤทธ์ิ ก9งเส9ง
63143009255 นางสาวจิรวรรณ ทานนท�
63143009256 นางสาวปNยลักษณ� ทองวิเชียร
63143009257 นายธชายุทธ พิพาทชนะเจน
63143009258 นางสาวนฤทัย ด9วงสุข
63143009259 นางสาวธารารัตน� จันทรภาส
63143009260 นายอภิรักษ� การัยภูมิ
63143009261 นางสาวรุ.งฤดี เกลียดสู
63143009262 นางสาวสุนิสา สร9อยหอม
63143009263 นางสาวจันทนา สมกําลัง
63143009264 นางสาวจอมนาง คงรัตน�
63143009265 นางสาวธัญญรัตน� ลักษณะชู
63143009266 นายศักด์ิโกสิทธ์ิ หลีวิจิตร
63143009267 นางสาวสัตตบุษย� นันทะชัย
63143009268 นายจิรพงศ� เพชรรัตน�
63143009269 นางสาววิมลรัตน� สุดจิตร�
63143009270 นายณัฐวุฒิ สุป;นตี
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63143009271 นางจุฑามาศ สุขาทิพย� 
63143009272 นางสาวดรุณี ปานสังข�
63143009273 นายนัทพงศ� จันทร�แก9ว
63143009274 นางสาวชลิตา เทือกสุบรรณ
63143009275 นางสาวสุนิสา ชามโสม
63143009276 นางสาววัลภา จินดาพันธ�
63143009277 นางสาวนิโลบล เกษกล9า
63143009278 นายนิติวัฒน� แซ.หลี
63143009279 นางสาวกมลทิพย� พุทธรัตน�
63143009280 นางสาวณัฐสุดา เย็นใจ
63143009281 นางสาวสุวิมล ชัยภักดี
63143009282 นายธีรพล เสนาทิพย�
63143009283 นางสาวนิศามณี ศรีสุวรรณ
63143009284 นางสาวอัญชลี ไชยวีระ
63143009285 นางสาวมารีนี แซะหลี
63143009286 นางสาวพรรณวดี พีระวรากร
63143009287 นางสาววิลาวัลย� มีดี
63143009288 นางสาวสุธิษา ทองฉิม
63143009289 นางสาวกมลรัตน� รักษายศ
63143009290 นางสาวสุรินทร แรกวาที
63143009291 นางสาวทิพย�ธัญญา แย9มทิพย�
63143009292 นางสาวนันทกา ช.วยแก9ว
63143009293 นางสาวกัณญาภัค เเช.มละออ
63143009294 นางสาวศศิพร นาภรณ�
63143009295 นางสาวมนทิรา สุงคาสิทธ์ิ
63143009296 นางสาวจีรนันท� มีศรี
63143009297 นายธราพงศ� อินทรักษ�
63143009298 นายพงษ�สันต� ด9วงคง
63143009299 นางสาวนาดีย>ะห� เลาะแบหอ
63143009300 นายวิพรสกุล แก9วพิทักษ�
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63143009301 นายจุฑาดล บุญชู
63143009302 นางสาวชุมพูนุช นุภักด์ิ
63143009303 นางสาวปอจันทร�ฉาย หอมช.วย
63143009304 นางสาวเจนจิรา คําแหง
63143009305 นางสาวสกาวเดือน เตียวย.อง
63143009306 นางสาวภาวิณี คงเพชร
63143009307 นางสาวกาญจนา ศรีทอง
63143009308 นางสาวสุธัญยาณี มณีรัตน�
63143009309 นางสาวกนกอร ไชยสิทธ์ิ
63143009310 นางสาวสุธิษา หมัดเหม
63143009311 นางสาวศุภสุตา คงรักษ�
63143009312 นายนฤร�พล ดําโอ
63143009313 นางสาววิภาวดี ช.วยสองเมือง
63143009314 นางสาวบุญญาลักษณ� มหามาตย�
63143009315 นางสาวอ9อยทิพย� รักเมือง
63143009316 นางสาวอภิญญา รักขาว
63143009317 นางสาวจิราพร โต>ะหยอ
63143009318 นางสาวชลิดา เมืองจันทร�
63143009319 นายศรรัก เทพมาก
63143009320 นางสาวสุธาสินี อนันตกูล
63143009321 ว.าที่ ร.ต.อับดุลฮากีม ขาวสะอาด
63143009322 นางสาวเกษสุดา คํานวณ
63143009323 นายปฏิพล ช.วยกรด
63143009324 นางสาวชนินาถ ชินรัตน�
63143009325 นางสาวชุติมา ถนอมมิตร
63143009326 นางสาวจุฑาทิพย� ประดับมุขศิริ
63143009327 นางสาวเบญจมาภรณ� ทุมพันธ�
63143009328 นางสาวสุภาพร โอ.ทอง
63143009329 นางสาวจิตติมา แต.งงาม
63143009330 นางสาวติญาพร สุทธิรักษ�
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63143009331 นางสาวณิชกานต� รัศมี
63143009332 นางสาวทิพวรรณ จันทร�แก9ว
63143009333 นางสาวเบญจมาภรณ� เป^นรัมย�
63143009334 นางสาวกันธิชา กลับส.ง
63143009335 นางสายทิพย� มีสวัสด์ิ
63143009336 นางสาวศิรินันท� สุวรรณนิจ
63143009337 นายอภิสิทธ์ิ สําเนากญจน�
63143009338 นางสาวมณีรัตน� กําจัดภัย
63143009339 นางสาวฐายิกา ศิริขวัญ
63143009340 นางสาวอมินตรา มากอําไพ
63143009341 นางสาวประไพรัตน� วันเข็ม
63143009342 นางสาวกัญญารัตน� กังอนันต�
63143009343 นางสาวญาดากานต� เกษแก9ว
63143009344 นายมาโนช พิทักษ�
63143009345 นางสาวขวัญชนก รอดเจริญ
63143009346 นางสาวป;ทมา มาศประสิทธ์ิ
63143009347 นางสาวนัยนา ตรินาน
63143009348 นายํทัช หยังกุล
63143009349 นางสาวกุลธิดา ชํานาญกิจ
63143009350 นายวิชิต หนูเกิด
63143009351 นางสาวป;ทมา จันบุญแก9ว
63143009352 นางสาวสุดารัตน� คํานิล
63143009353 นางสาวชุตาภา เขียวจีน
63143009354 นายสุรเชษฐ� สีดามาศ
63143009355 นายกูอะห�มัด ต.วนเด็ง
63143009356 นางสาววัชรีพร ธาระปรีชากุล
63143009357 นางสาววรรณิศา ชูแก9ว
63143009358 นางสาวรูซัยนี่ แดงหนํา
63143009359 นางสาวธนันญา ครุฑดํารงชัย
63143009360 นางสาวทิพย�วรรณ ชิตเชื้อ
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63143009361 นางสาวสมฤทัย สมทอง
63143009362 นายอมร หนูสงค�
63143009363 นางสาวมนัญชญา ก9อนแก9ว
63143009364 นางอุไรวรรณ เฉลิมไทย
63143009365 นางสาววริษรา วรรณโชติ
63143009366 นางสาวนาสูฮา มูเซะ
63143009367 นางสาวจีรนันท สวัสด์ิอุบล
63143009368 นางสาวดรัลรัตน� บุญเดช
63143009369 นางสาวมาริดา พ่ึงวงศ�
63143009370 นายกิจประเสริฐ ต้ังจิตร�
63143009371 นางสาวศิริพร สมุทรสินธุ�
63143009372 นางสาวศิริลักษณ� อาคมานุวัตร
63143009373 นางสาวโสรญา พัฒน�ทอง
63143009374 นางสาวป;ทมาพร มีสิทธ์ิ
63143009375 นางสาวกมัยธร นาคะวัจนะ
63143009376 นายณัฐพล น.วมสุวรรณ�
63143009377 นายจิระเดช จันทร�เมือง
63143009378 นายพัชระ เพชรอาวุธ
63143009379 นางสาวกาญจนา รัดรึงสุนทรี
63143009380 นางสาวนิอาบีดะห� นิมะมิง
63143009381 นางสาวสุทธิดา อาจณรงค�
63143009382 นางสาวอุไรรัตน� สงวนถ9อย
63143009383 นางสาววิชญาภรณ� หมัดอาสิน
63143009384 นางสาวสาวิตรี โต>ะกายู
63143009385 นางสาวชฎารัตน� พรรณรังษี
63143009386 นางสาวนิรชา  ีราชดี
63143009387 นางสาวปNยธิดา สัญญาธิกุล
63143009388 นางสาววัลวลีย� พาหา
63143009389 นางสาวสุชานันท� ยกย.อง
63143009390 นางสาวพรชนก ระฆังทอง
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63143009391 นางสาววิภาวี สุวรรณมณี
63143009392 นางสาวเรวดี รัตนคช
63143009393 นางสาวนิศาชล ปNยภาณีกุล
63143009394 นางสาวเฉลิมศรี วงศ�ราช
63143009395 นายจตุรงค� เสนทอง
63143009396 นางสาวลินดา สุภาพ
63143009397 นายธภัทร ศรีสังข�
63143009398 นายจตุพล เตโช
63143009399 นายจักษ�กฤษณ� วัฏิสุ
63143009400 นายนราธิป ระวังสุข
63143009401 นางสาวนรกมล ศรีชาย
63143009402 ว.าที่ร9อยตรีธนวรรณ สุขเมือง
63143009403 นางสาวศิริพร อินทร�เตรียะ
63143009404 นายอานัส แวอูมา
63143009405 นางสาวนิธิชญา อุ.ยตระกูล
63143009406 นางสาวสุดารัตน� โพธิวัตร�
63143009407 นางสาวอัจฉรา ร.มแก9ว
63143009408 นายฤทธิพร สกุณา
63143009409 นางสาวเสาวลักษณ� อุปนันท�
63143009410 นางสาวดุษฏีร� สาแม
63143009411 นางสาวจินดา พร จบศรี
63143009412 นายศราวุธ หีตวัฒน�
63143009413 นายลิขิต ผิวดี
63143009414 นางสาวดวงรัตน� คงดี
63143009415 นางสาวกานดารัตน� ประไพ
63143009416 นางสาวสมฤทัย จันทร�แย9ม
63143009417 นายกิตติพงษ� นวนจันทร�
63143009418 นางสาวพัชรินทร� สํามะเนี๊ยะ
63143009419 นางสาวกนกพร สุกรี
63143009420 นางสาวศิริพร ทุมรัตน�
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63143009421 นายสถาพร เกิดกลิ่นหอม
63143009422 นางสาวกรรณดานุช ปุสสะ
63143009423 นายอธิษฐ� เจียวก>ก
63143009424 นางสาวอัสมาอ� แมเร>าะ
63143009425 นายธนพล พิมพ�ทอง
63143009426 นางสาววราภรณ� คงคา
63143009427 นางสาวศิริมา วิเศษแสง
63143009428 นางสาวสุคันธมาส ทองศรี
63143009429 ว.าที่ร9อยตรีหญิงชณิดาภา ฐากูลรัฐ
63143009430 นายจักรกฤษณ� เทพปาน
63143009431 นางสาวรัชฎาพร ชูเก้ืVอ
63143009432 นายอาซีซัน เตบสัน
63143009433 นางสาววรรษชล จามจุรี
63143009434 นางสาวเพ็ญนภา ไพฑูรย�
63143009435 นายพีรวิชญ� แสงเสน
63143009436 นางสาววรรณิศา หมวดชนะ
63143009437 ว.าที่ร9อยตรีหญิงวิมลรัตน� อินทสุรัช
63143009438 นางสาววรัตน�ดา รักชาติ
63143009439 นางสาวสุจิรา เงินถาวร
63143009440 นางจารุวรรณ นุทผล
63143009441 นายเกียรติกร เศวตเวช
63143009442 นางสาวนฤมล เวชการ
63143009443 นายรบิล รัตนพันธ�
63143009444 นางสาวชลทิชา ชูสุคนธ�
63143009445 นายฉัตรมงคล ชนะศรี
63143009446 นางสาวขวัญฤดี ใจห9าว
63143009447 นางสาวนาตยา คุมรักษา
63143009448 นางสาวกนกอร อินทรจิตต�
63143009449 นางสาวศรัญญา สินจินา
63143009450 นางสาวอาภาพิม แสงศรี
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63143009451 นางสาวกนกวรรณ สีสุข
63143009452 นางสาวอลิษา ช.วยสวัสด์ิ
63143009453 นางสาวชนนิกานต� ขอกิตติไพบูลย�
63143009454 นางสาวมณีวรรณ วุฒิไชย
63143009455 นายลัญชกร เขมะไชยเวช
63143009456 นางสาวธิดารัตน� องอาจ
63143009457 นายภัคพงศ� คงพันธ�
63143009458 นางสาวจุรีรัตน� สุขเกษม
63143009459 นางสาวรุซัยนีย� เกยทอง
63143009460 นายจรกฤตย� แปSนแก9ว
63143009461 นายสุทธิพงษ� ศรีจันทร�โฉม
63143009462 นางสาวเฉลิมอุบล บัวเพชร
63143009463 นางสาวอรณิชา อินทฤทธ์ิ
63143009464 นายธวัชชัย ชูเมือง
63143009465 นางสาวสมฤดี สะดา
63143009466 นางสาวอมลวรรณ กิจการ
63143009467 นางสาววรรณชนก สุวรรณเรืองศรี
63143009468 นางสาวชญานิศ อ.อนรู9ที่
63143009469 นางสาวปวีนา รมทอง
63143009470 นางสาวกฤษณา ศรีวิเชียร
63143009471 นางสาวเบญจวรรณ ปานสกุ
63143009472 นางสาวอภิษฐา เกษสุริยงค�
63143009473 นายชัยณรงค� นิสภา
63143009474 นางสาวจริยา อรัญญะ
63143009475 ว.าที่ ร.ต.หญิงกัณฐิมาภรณ� บุญประกอบ
63143009476 นางวราภรณ� พูลสุข
63143009477 นายศาตนันท� เป^นสุข
63143009478 นายอิทธิพงษ� บัวแก9ว
63143009479 ว.าที่ ร.ต.หญิงจันชฎาพร เทพรักษ�
63143009480 นางสาวอุทัยทิพย� ส.งแสง
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63143009481 นางสาวชุติมณฑน� ลิ้มวงศ�
63143009482 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�แก9ว
63143009483 นายวีรศักด์ิ ใจแน.
63143009484 นางสาวปNยะรัตน� จันทร�ปลั่ง
63143009485 นางสาวเสาวณี โต>ะหลี
63143009486 นางสาวอนัสฟIญา ศรีแสง
63143009487 นางสาวจันทร�จิรา วรรณกลัด
63143009488 นางสาวกุสุมา บุญฤทธ์ิ
63143009489 นางนฤมล ชัยสงคราม
63143009490 นางสาวอรวรรณ รัตนทอง
63143009491 นางสาวชมพูนุท จ๋ิวเจริญ
63143009492 นางสาวขวัญฤดี ใจห9าว
63143009493 นางสาวธนพรรณ เพชรจํานงค�
63143009494 นางสาวกมลชนก บัวบาน
63143009495 นางสาวทิพย�วิมล เทียมยม
63143009496 นางสาวอัสรา เชื้อบุญเกิด
63143009497 นางสาวจิรัชยา ชูสงดํา
63143009498 นางสาวอภิรักษ� วิเชียรวงศ�
63143009499 นายพงศ�พันธ�V แสงสุวรรณ
63143009500 นางสาวทัศภรณ� เทียนสุวรรณ�
63143009501 นางสาวอาทิตา บุญยรัตน�
63143009502 นางสาวชุติมา แปSนนวล
63143009503 นางสาวพรพิมล พัฒนเชียร
63143009504 นายณัฐพงศ� ผกากรอง
63143009505 นางสาวอินทิรา อินทองมาก
63143009506 นางสาวเพ็ญพิชชา คงโคก
63143009507 นางสาวปลายข9าว แซ.ต้ัง
63143009508 นางสาวชีวานันท� จูจันทร�
63143009509 นางสาวภัคนันท� เมืองรักษา
63143009510 นางสาวรุ.งนภา เข้ียวแก9ว

หน9า 317 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143009511 นางสาวกัญญาภัทร เส9งย.อง
63143009512 นายวัชรา จ้ิวไม9แดง
63143009513 นางสาวฟาร�ตีฮะ ดาโอะ
63143009514 นายฐานันดร� ฤกษ�ดี
63143009515 นางสาวอมรรัตน� แก9วหนองเสม็ด
63143009516 นางสาวอาภาภรณ� มะลินจันทร�
63143009517 นายประเสริฐ เริกรัมย�
63143009518 นายไกรศักด์ิ เลิศไกร
63143009519 นางสาวศศินา ประภัศร
63143009520 นางสาวอันธิกา บุญสบ
63143009521 นางสาวศรัญญา วรรณทอง
63143009522 นางสาวพรรณพัสตร� ผกาศรี
63143009523 นางสาวรัชนีกร จํานงจิต
63143009524 นายณธเดช จตุรวัฒนะ
63143009525 นางสาวยุวันดา ถนอมพล
63143009526 นายวุฒิพงษ� ฤทธิกรรณ�
63143009527 นางสาวพิมพ�ลภัส ปานเพชร
63143009528 นางสาวอรวรรณ คงดี
63143009529 นางสาวชลพิชา นิสภา
63143009530 นางสาวกาญจนา หม่ืนไชยชุม
63143009531 นางวันดี แสงจันทร�
63143009532 นางสาวสายวสันต� อาวุธเพชร
63143009533 นางสาวภัสสิริ นาคชัยเนรมิต
63143009534 นางสาวนาตยา นาคพันธ�
63143009535 นางสาวจารวี ย.องเซ.ง
63143009536 นางสาวปนิษษา แซ.ต้ัง
63143009537 นายรัตชพงศ� ชูนุ9ย
63143009538 นายธรรพ�ณธร ทองน9อย
63143009539 นางสาวปนัสยา ศรประดิษฐ�
63143009540 นางสาวนันท�นภัส จิตนฤมิต
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63143009541 นางสาวสิรินันท� คล9ายขวัญ
63143009542 นางสาวสุดารัตน� ไชยทอง
63143009543 นางสาววิลาวรรณ ศรีธามาศ
63143009544 นางสาวธิดาวรรณ จินาชาญ
63143009545 นางสาวอังคณา รัตนพันธ�
63143009546 นางสาวสุพรรษา นวนมุสิก
63143009547 นางสาวมนทกานต� จุลเกลี้ยง
63143009548 นางสาวกิตติกานต� ศรีจันทร�
63143009549 นางสาวนฤมล กิตติสิทโธ
63143009550 นางสาวกมลวรรณ คลองเงิน
63143009551 นางสาวจิดาภา สุขสวัสด์ิ
63143009552 นางสาวสุดารัตน� วงศ�พาณิชย�
63143009553 นางสาวอังคณา รุ.งเรืองศรี
63143009554 นางสาวนูรมี สาและ
63143009555 ว.าที่ ร.ตืVVVสุธีร� นุ9ยเกลี้ยง
63143009556 นางสาวศิริโสภา อนันตชาติ
63143009557 นางสาวกัลยพัทธ ทองส9ม
63143009558 นางสาวรุ.งรัตน� ประสมสุขฃ
63143009559 นางสาวรัตนาวรรณ บุญวงศ�
63143009560 นางสาวสุกัลยา ต้ังจิตร
63143009561 นายวัชรพงษ� ชมภูพล
63143009562 นางสาวยุพาภรณ� เรืองสวัสด์ิ
63143009563 นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณมณี
63143009564 นางสาวกุลณัฐ นวลแก9ว
63143009565 นางอรษา ไชยจิตต�
63143009566 นางปNยนุช บุญสุวรรณ
63143009567 นางสาวเหมวรรณ ไชยเดช
63143009568 นางสาววิมล ชิตอักษร
63143009569 นางสาวภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง
63143009570 นางสาวพรนิกา สีสุข
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63143009571 นางสาวดวงหทัย อ.อนทอง
63143009572 นางสาวทิพวรรณ ศรีเกตุ
63143009573 นางสาวอาวิษฎา มะหมัน
63143009574 นาย>พรเทพ เจษฎารมย�
63143009575 นายนพพร โชติรัตน�
63143009576 นางสาวชฎาธาร เอื้อชาติ
63143009577 นางสาวเขมิกา วงศ�สนิท
63143009578 นางสาวมสฤณา มามาตย�
63143009579 นางสาวขวัญจิรา สดใส
63143009580 นางสาวสมัชญา วีรชัยพิเชษฐ�กุล
63143009581 นางสาวกัณฐมณี ฤทธาภัย
63143009582 นายจักรี สิทธิสุวรรณ
63143009583 นางสาวปาลิตา บุญเรือง
63143009584 นางสาวสิรินดา วงศ�สัมฤทธ์ิ
63143009585 นางสาวป;ญจพร ชูกลาง
63143009586 นางสาวจุฑารัตน� จิตรชุ.ม
63143009587 นางสาวจุไรรัตน� มากไข.
63143009588 นายกนก สุนยพราก
63143009589 นางสาวเกศรินทร� ซอมเเก9ว
63143009590 นางสาวศิโรวัลลิ์ แวววงษ�
63143009591 นางสาวสุภาพร เพชรรักษ�
63143009592 นางสาวชนนิกานต� หนุรัตน�
63143009593 นายภาณุวัฒน� ธรรมชัย
63143009594 นายวัชรพงศ� ทานอักษร
63143009595 นางสาวศุณัฎฐกาญจน� เกตุแก9ว
63143009596 นางสาวภัทรมน ส.งแสง
63143009597 นางสาวจิรา เจริญงาน
63143009598 นายชวโรจน� เกตุแทน
63143009599 นางสาวชนาภา พรหมนุช
63143009600 นายเสฎฐวุฒิ เทพแก9ว
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63143009601 นางสาววนิดา ธานินพงศ�
63143009602 นางสาวหนึ่งฤทัย แหวนเงิน
63143009603 นางสาวมาลี กลิ่นเกษร
63143009604 นางสาวนุชรี อ9นเพ็ชร
63143009605 นายชิษณุพงศ� นุ9ยฉิม
63143009606 นางสาวธัญญลักษณ� อินทฉิม
63143009607 นายสุวิชัย ใจสอาด
63143009608 นายธวัชชัย กล9าครบ
63143009609 นายกิตติพงษ� คีรีเดช
63143009610 นางสาวกรนิภา สังข�แก9ว
63143009611 นางสาวรินรดา อิชยาธิคุณ
63143009612 นางสาวสุชาวดี เอกบริหาร
63143009613 นางสาวเพชราภรณ� เรืองกิจยานุกูล
63143009614 นางนภาขวัญ ก.อสกุล
63143009615 นายนนทชัย เพชรมุณี
63143009616 นางทัศนีย� ไชยพรม
63143009617 นางสาวหทัยทิพย� คงแก9ว
63143009618 นางสาวอภิญญา อะหลีแอ
63143009619 นายฐิตะวัฒน� ฐิตะฐาน
63143009620 นางสาวพัสตราภรณ� ชุมพล
63143009621 นางสาวอรญาณี วาสินธ�
63143009622 นางสาวธิดารัตน� สมบูรณ�
63143009623 นายพงศธร ส.งโสม
63143009624 นางสาววนิดา ชิงชัย
63143009625 นางสาววิภาวี ย่ิงยง
63143009626 นางสาวจันทร�ศิริ แก9วช.วย
63143009627 นายอินทัช มังกรฤทธ์ิ
63143009628 นางสาวภิญญดา รัตตะมาน
63143009629 นางสาววิริญดา ปานสัสดี
63143009630 นายจรัญ คลี่เกษร
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63143009631 นางสาวรัชฎาภรณ� ประทุมรัตน�
63143009632 นางสาวอรอนงค� ช.างคิด
63143009633 นางสาวประภากร อ.อนประดิษฐ
63143009634 นางสาวรัตนาภรณ� แก9วสีขาว
63143009635 นายสันติชัย ดีVทองอ.อน
63143009636 นางสาววรางคณา เลื่องคง
63143009637 นางสาวปาริฉัตร ทองหวาน
63143009638 นายเสาวฤทธ์ิ ชูขันธ�
63143009639 นางสาววันวิสา อินชู
63143009640 นางสาววริศรา เตบสัน
63143009641 นางสาวศิรินยา สิทธิดํารงค�
63143009642 นางสาวซาซีลา อิงดิง
63143009643 นางสาวดรุณี สุบินรัตน�
63143009644 นางสาวฐิติพร ภมรสูตร
63143009645 นางสาวพิญาภรณ� บุญเพ็ง
63143009646 นายณัฐวุฒิ สังข�เพชร
63143009647 นางสาวกมลวรรณ อรรณพ
63143009648 นางสาวสุวิมล เชิงไกรยัง
63143009649 นายกฤษณพงศ� ช.วยดํารงค�
63143009650 นางสาวกชพรรณ เพชรพูนทรัพย�
63143009651 นางสาวจุฑารัตน� ย้ิวเหี้ยง
63143009652 นางสาวอรทัย กลางอนันต�
63143009653 นางสาวสุนิษา ชูมณี
63143009654 นายธรรมนูญ บํารุงภักด์ิ
63143009655 นางสาวปรียาพร บุญนา
63143009656 นายจักรพรรด์ิ สัจจารักษ�
63143009657 นายสุเทพ พรหมอินทร�
63143009658 นายอรรถพล แจ.มใส
63143009659 นายธีรยุทธ ศึกเสือ
63143009660 นายธีรพงค� ว.องการ
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63143009661 นางสาวฮานีส>ะ ล.าเต>ะ
63143009662 นางสาวสุนันทา รอดนาโพธ์ิ
63143009663 นางสาวกรรณิกา ลอยทาน
63143009664 นางสาวกมลณัฐ ศรีวุ.น
63143009665 นางสาวเจนจิรา มุสิกพงศ�
63143009666 นางสาวธัญชนก จันเจือ
63143009667 นายคุณากรณ� ทองเนื้อสุข
63143009668 นายสุริยา พุฒิบัวทอง
63143009669 นางสาวจิรภัทร อินทร�จันทร�
63143009670 นางสาวอภิญญา กังแฮ
63143009671 นางสาวอิสริยาภรณ� เพ็ญศรี
63143009672 นางสาวศรินนา คงเกิด
63143009673 นางสาวสลิลทิพย� จงกิจ
63143009674 นายณเรนทร�ฤทธ์ิ เนื้อนวล
63143009675 นางสาวณัฐธยาน� ดําสี
63143009676 นางสาวกมลวรรณ คงนุ.น
63143009677 นายกริชติณ สิงห�ลา
63143009678 นางสาวจันจิรา บัวศรี
63143009679 นางสาวศิรินาถ ศรีเพ็ญ
63143009680 นายชานุชาญ พันธุ�ทอง
63143009681 นางสาวสิริพร ปานเพชร
63143009682 นางสาวชาธิสา ยังปากน้ํา
63143009683 นางสาวเบญจมาพร ขําสุวรรณ
63143009684 นางสาวหทัยรัตน� จันทร�แก9ว
63143009685 นางสาวกุณฑิกา ศรีทองมาศ
63143009686 นางสาวอรอุมา เกลี้ยงจุ9ย
63143009687 นางสาวสุรัญญา ศรีเมือง
63143009688 นางสาวหัทยา ชูสง
63143009689 นางสาวกวินญา เกียรติจรูญเลิศ
63143009690 นางสาวแสงเดือน ประสมรอด
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63143009691 นางสาวญานิกา มุขแก9ว
63143009692 นางสลิลทิพย� จุOยมณี
63143009693 นางสาวธนิตา เหมทานนท�
63143009694 นางนัฐติยา จันทร�ศรีทอง
63143009695 นางสาวอนิต9า หล9าจิ
63143009696 นางสาวปริยาภรณ� สมศรี
63143009697 นายราชันย� ขําขุน
63143009698 นายอุเทน จันทร�ทอง
63143009699 ว.าที่ ร.ต.หญิงคณิตา พรหมชู
63143009700 นางสาวทิพวรรณ เดชแสง
63143009701 นางสาวภัทสนีย� ชูพร9อม
63143009702 นายจักรกริศน� ดําคํา
63143009703 นางสาวอนงนารถ วงค�สุนทร
63143009704 นางสาวอิงอร อินทคีรี
63143009705 นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรจํารัส
63143009706 นางสาวกชวรรณ บุญสร9าง
63143009707 นายทนงศักด์ิ ขนอม
63143009708 นางสาวสายธาร นุ.นยัง
63143009709 นายภาณุวัฒน� ชูสุวรรณ
63143009710 นางสาวป;ทมาภรณ� เจ9ยทอง
63143009711 นางสาวศิรัญญาพร นาบุญ
63143009712 นางนฤพร เพชรเกตุ
63143009713 นายอุรุพงษ� สุขสวัสด์ิ
63143009714 นางสาวปรียาภรณ� คุ9มรักษ�
63143009715 นายจิรายุ ไหม.ซ9อน
63143009716 นายอภิสิทธ์ิ ภูริชนพิทักษ�
63143009717 นางสาวรัชนก คงวัดใหม.
63143009718 นายอรรถพงศ� ชํานาญกิจ
63143009719 นายโกศล โชติษฐยางกูร
63143009720 นางสาวชลิดา รักสม
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63143009721 นางสาวซีตีมัรยัม ตูโนดี
63143009722 นายวรากร ดีมาก
63143009723 นายนพพล นพรัตนาภรณ�
63143009724 นางกันต�กนิษฐ� จันทร�รัตน�
63143009725 นางสาวกุลณดา ช.วยสงค�
63143009726 นางสาวกมลวรรณ วัฒนนุพงศ�
63143009727 นายพันธกานต� ชิดเอื้อ
63143009728 นางสาวอัจราพร เมืองเเก9ว
63143009729 นางสาววิลาสินี ตาเจริญ
63143009730 นางสาววรนาถ ประจํา
63143009731 นางสาวกนกวรรณ สิทธิเวช
63143009732 นางสาวทิพวรรณ จุลวงศ�
63143009733 นางสาวปุณณดา ศรีเมือง
63143009734 นายศตวรรษ คานุรักษ�
63143009735 นางสาวอารีรัตน� สุขกาย
63143009736 นายพีระพัฒน� ทองมา
63143009737 นางสาวมาศวดี มณีมัย
63143009738 นายทศพล สังข�เศรษฐ
63143009739 นางสาวชไมพร ชนะกุล
63143009740 นายอนุพงศ� ไพลอย
63143009741 นางสาวกัญธิมา รักช9าง
63143009742 นางสาวศราวรรณ จันทร�แสง
63143009743 นางสาวรัตติยา หนูในน้ํา
63143009744 นางสาวนาฏกานต� พ.วงแสง
63143009745 นางสาวนุรอารีนา กาดามุง
63143009746 นางสาวรัชฎาภรณ� คํากลั่น
63143009747 นางสาวป;ญจลักษณ� สําเภาแก9ว
63143009748 นายมนัส มุหมีน
63143009749 นางสาวธันยพร พงศ�พิทักษ�
63143009750 นางสาวชัชลี เรืองศรี
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63143009751 นายนรินธร ร.มเย็น
63143009752 นางสาวสุธิมา ซ9ายหุย
63143009753 นางสาวณัฐวีณา จรเปลี่ยว
63143009754 นางสาวจริยา ทิย�อักษร
63143009755 นายวิสุทธิพงค� พงศ�ศรีเจริญ
63143009756 นางสาวชุติมา สรรพขาว
63143009757 นางสาวสุภาวดี แววทองคํา
63143009758 นางน้ําฝน นะสม
63143009759 นางสาวจุลีพร ก.อวิวัฒนานุกูล
63143009760 นางสาวกุสุมา มากอําไพ
63143009761 นางสาวอาริตา เริงกิจ
63143009762 นางสาวเบญจมภรณ� ศรีสุวรรณ
63143009763 นางสาวพัชณีย� บุญเดช
63143009764 นายรัฐธรรมนูญ ช.วยคงมา
63143009765 นายพิสิฐ สงโสม
63143009766 นางสาวระวิวรรณ แย9มคล9าย
63143009767 นางสาวอรัญญา เพชรเจริญ
63143009768 นายอภินันท� อู.เงิน
63143009769 นางวรรวิมล อาจผล
63143009770 นายสุรศักด์ิ รับไทรทอง
63143009771 นายติวา หมัดสะแหละ
63143009772 นางสาวนัฏศิมา อภิชาตตระกูล
63143009773 นางสาวอัญญานา นาคแสงจันทร�
63143009774 นางสาวศศิธร บุญแทน
63143009775 นายกิตติพงษ� หนูชุม
63143009776 นางสาวรุ.งนภา พิบูลย�
63143009777 นางสาวฉัตรสุดา รัตนปริคณน�
63143009778 นายวชิรวิทย� พรหมอินทร�
63143009779 นางสาวจุฑาทิพย� ช.วยคล9าย
63143009780 นางชัชฎา วงศ�กรด
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63143009781 นางสาวอรวรรณ พูลอิน
63143009782 นางอังคณา สุขชู
63143009783 นางสาวปริยกร น้ําขาว
63143009784 นางสาวกนกนันท� สรรณเพ็ชร�
63143009785 นางสาวยุวันดา พิทักษ�
63143009786 นายปรินทร� อุราวรรณ
63143009787 นางสาววิภารัตน� พัฒน�แช.ม
63143009788 ว.าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ งามสม
63143009789 นางสาวปาริชาติ ไมรตรี
63143009790 นางสาวพรชนก เมียนทอง
63143009791 นางสาวพรนิสา เจียมจันทร�
63143009792 นายพัฒนพงษ� ฮวดค.วน
63143009793 นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
63143009794 นางสาวนภสร เหล.าสุข
63143009795 นางสาววันวิสา สว.างเย็น
63143009796 นางสาวสินาพร เขียวรอด
63143009797 นายอภิสิทธ์ิ แก9วนก
63143009798 นางสาวมนัสชนก หาญณรงค�
63143009799 นางสาวอุดมรักษ� วิสุทธิชาติ
63143009800 นายวศิน ไพชํานาญ
63143009801 นางสาวมณีรัตน� ยอดศรี
63143009802 นางสาวพรรณนิภา เก้ียวเจียด
63143009803 นายณัฐพล ไชยสุวรรณ
63143009804 นางสาวยุพาพรรณ ใสดํา
63143009805 นายสรรเพชร เครือยศ
63143009806 นางสาวสุนัดดา แทนสกุล
63143009807 นางสาวเมย�วดี สว.างวงศ�
63143009808 นางสาวณัฐวรา ทิพย�นุรักษ�
63143009809 นางสาวเกวลิน สบเหมาะ
63143009810 นายกฤชธนภาษณ� ทองใบ
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63143009811 นางสาวจุฑามาศ มิลําเอียง
63143009812 นางสาวสกุล ตรา มาตรา
63143009813 นางสาวหนึ่งฤทัย จงไกรจักร�
63143009814 นางสาวสุภา สัมทิน
63143009815 นางสาวชุติมา ไทยปาล
63143009816 นายวรปรัชญ� สันตะการ
63143009817 นางสาวสุดารัตน� คุ9มแคว9น
63143009818 นางสาวสิรรัตน� ถือแก9ว
63143009819 นางสาวเยาวดี หลานเด็น
63143009820 นายอธิป;ตย� บุณรอด
63143009821 นางสาวพรทิพย� ปริยวาทิต
63143009822 นายสุกฤษฎ์ิ บุญนาค
63143009823 นางสาวนิสาชล ชูรินทร�
63143009824 นางสาววรรณิภา อนุพัฒน�
63143009825 นางสาววนิดา ละอิ่ม
63143009826 นายขจรยุทธ เพชรวิเชียร
63143009827 นางสาวณัฐสินี ศรีปานแก9ว
63143009828 นางสาวณัฐณิชา ว.องกิจ
63143009829 นางสาววันเพ็ญ อุไรกิจ
63143009830 นางสาวไอลดา บัวล้ําเลิศ
63143009831 นางสาวเจนจิรา ไชยโย
63143009832 นางสาวโศภิษฐ�จา โพธ์ิเพชร
63143009833 นางสาววรรรพร อยู.หนุน
63143009834 นางสาวทิตาธร ยอดทอง
63143009835 นายกริณรักษ� จงกลบาน
63143009836 นางสาววิมลมาส แซ.ภู.
63143009837 นางสาวณัฐธยาน� ศรีพลอย
63143009838 ว.าที่ ร.ต.ติณพัชร� ล.าโสตร�
63143009839 นางสาววันวิสาข� ศรีสวัสด์ิ
63143009840 นางสาวนาซือเราะห� กือลาแต
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63143009841 นางสาวรัตนภรณ� คําพันธ�
63143009842 นางสาวอารียา ละม9าย
63143009843 นายเสฏฐวุฒิ ทิพย�รัตน�
63143009844 นางสาวภัทราวรรณ นุ9ยมาก
63143009845 นางสาวกานต�รวี ป;นนุ9ย
63143009846 นางสาวมารีแย ปูลา
63143009847 นางสาวณภรชนก โพธ์ิโพ9น
63143009848 นางสาวจิระนันท� ปานวัฒน�
63143009849 นางสาวอรุณลักษณ� กาญจนพิทักษ�
63143009850 นางสาวปานไพลิน ชุมภูทอง
63143009851 นางสาววรรณิตา บัวนวล
63143009852 นายซฆอฟIย� สารินทร�
63143009853 นางสาวจุฑามาศ ธรรมมิกะกุล
63143009854 นางสาวนูรีดา รอยะ
63143009855 นางสาวศรัญญา ทองคลอด
63143009856 นางสาวชุติมา สุวรรณสังข�
63143009857 นายเอกศักด์ิ แปSนขํา
63143009858 นางสาวธันย�ชนก ม่ันเรืองเดช
63143009859 นางสาวธิดาพร เรืองสุข
63143009860 นางสาวประกายพร ทองกรณ�
63143009861 นางสาวเกณิกา สุขหนู
63143009862 นายณัฐวุฒิ พิทักษ�ทักษิณ
63143009863 นายสหรัฐ เซ่ียงฉิน
63143009864 นางพรทิพย� คอยอาสา
63143009865 นางสาวภัทราพร ส.งช.วย
63143009866 นางสาวอรษา แก9วสม
63143009867 นางสาวนูรีซัน สนิ
63143009868 นางสาวนริศรา เทียมยม
63143009869 นายวิบูลย�พงศ� วงศ�เบี้ยสัจจ�
63143009870 นางสาววิชภา สีชุม
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63143009871 นางสาวศุภมาส เชิงโกเมศ
63143009872 นางสาวรติมา เนตรลือชา
63143009873 นางสาวชุติมณฑน� คําแหง
63143009874 นางสาวชนิสรา แช.มประสิทธ์ิ
63143009875 นางสาวสุภารัตน� เพ็งจันทร�
63143009876 นางสาวกรุณา ตันสกุล
63143009877 นางสาวป;ทมวรรณ รัตนะ
63143009878 นางสาวจิตติมา ก่ิงคล9าย
63143009879 นางสาววราภรณ� ชัยศิริ
63143009880 นางสาวศรุตยา กองแก9ว
63143009881 นายเก็ตตวัฒน� ก9อนผูก
63143009882 นางสาวสุพิชชา คงเขียว
63143009883 นางสาวรวิภา แก9ววิเชียร
63143009884 นางสาวธีรนาฐ ชนะพล
63143009885 นางสาวทิพวรรณ ธัญญพันธ�
63143009886 นางสาวเสาวณีย� ศิริมนูญ
63143009887 นางสาวทัศณี พลไกร
63143009888 นางสาวกชกร อ.อนขวัญ
63143009889 นางสาวสุพิชชา อมรอนุพงศ�
63143009890 นายวรพจน� จันทร�สุวรรณ
63143009891 นายนนทพัทธ� ชูรอด
63143009892 นางสาวสาธิตา สุทธิสังข�
63143009893 นางสาวอุษาสิริ นวลปาน
63143009894 นายสมโชค สร9อยเนียม
63143009895 นางสาวสาลินี ชูบัวทอ
63143009896 นางสาวปุณฑิยา นิยมวรรณ
63143009897 นางสาวนัสริน เตาะสาตู
63143009898 นางสาวปNยวรรณ ระวัง
63143009899 นางสาวกรกนก ฤกษ�สมุทร
63143009900 นางสาวรัชนีวรรณ ธารายศ
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63143009901 นางสาวอัญชลี ต่ินกะชาติ
63143009902 นางสาวลิกมาสน� เทพสุวรรณ
63143009903 นายอรรถกร ขจรบุญ
63143009904 นางสาววรรณา ขุนแก9ว
63143009905 นางสาวกรรณิกา ศรีสุวรรณ
63143009906 นางสาวณัฐณิชา ซ่ือตรง
63143009907 นางธัญรัตน� ภิบาล
63143009908 นางสาวอารุณีย� ธนาวุฒิ
63143009909 นางสาวอรอุมา ลักษณวงศ�
63143009910 สิบตํารวจเอกวัชรินทร� สมหวัง
63143009911 นายป;ญญวรรธน� แก9วมณี
63143009912 นางสาวทัศมล นนทารักษ�
63143009913 นายกิตติศักด์ิ เศวตเวช
63143009914 นายธฤต สีห�รา
63143009915 นางสาวปNญารัตน� กิจวัฒน�
63143009916 นายศราวุธ ธานมาศ
63143009917 นางสาวธันย�ชนก รัติโชติ
63143009918 นางสาวกนกกร เพชรคง
63143009919 นางสาววรรณิษา อ.อนหนู
63143009920 นายสมรัก เลาวิลาศ
63143009921 นายสุรัฐ คงแปSน
63143009922 นางสาวเกตน�สิรี ปะวันนัง
63143009923 นางสาวรอสือนะ อาบู
63143009924 นางสาวปาณิศา แสงเผือก
63143009925 นางสาวสุมินตรา ศรีพุ.ม
63143009926 นางสาวสารีนิง อาลี
63143009927 นางสาวขนิษฐา ขวัญเนียม
63143009928 นางสาวศิริพร บริจันทร�
63143009929 นางสาวพิรญาณ� ขํานราห�
63143009930 นางสาวกมลทิพย� พรหมจันทร�
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63143009931 นางสาวศิวนาถ สําเภา
63143009932 นางสาวสุธิดา เกตวงศ�
63143009933 นางสาวศรัญญา พลฤทธ์ิ
63143009934 นางสาวจันทร�จิรา อินทยารักษ�
63143009935 นางสาวสุดาVตน� คะเณย�
63143009936 นางสาวอรณิชา ว.องไว
63143009937 นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธ์ิ
63143009938 นางสาวดวงฤดี พิศภักตร�
63143009939 นางสาวอภิญญา สุขเงิน
63143009940 นายวิวรรธน� จิตรแจ.ม
63143009941 นางสาวจันจิรา มีแสง
63143009942 นางสาวปภาวรินท� ระฆังทอง
63143009943 นางสาวอภิญญา ชูแสง
63143009944 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรปาน
63143009945 นายฺVปNยะนัฐ ฉิมเรือง
63143009946 นางสาวกมลวรรณ จันทร�สว.าง
63143009947 นายปรเมศร� หาดทราย
63143009948 นางสาวธัญญลักษณ� วิโรจน�พิพัฒน�กุล
63143009949 นางสาวนพวรรณ พันธ�เกต
63143009950 นางสาวณัฐพร ธัญญะพืช
63143009951 นางสาวสุภาวดี ด9วงกูล
63143009952 นางสาวชนิดาภา มีเงิน
63143009953 นางสาวพรรวี แผ.นพานิช
63143009954 นางสาวรัชดาภรณ� จรจาก
63143009955 นางสาวเบญจมาศ หอมกระแจะ
63143009956 นางสาวลภัสรดา พรหมทอง
63143009957 นางสาวณิชชา ช.วยเวช
63143009958 นางสาวกัญญารัตน� พุฒทอง
63143009959 นางสาวปNยฉัตร ตรีไว
63143009960 นางสาวพิชชารีย� ชิดเชื้อ
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63143009961 นางสาวฉัตรแก9ว แพละออง
63143009962 นางสาวจิตรลดา นาคอุดม
63143009963 นางสาวณัฏฐิกา ปุรินทราภิบาล
63143009964 นายเกียรติศักด์ิ หญีตภู.
63143009965 นางรัตนา ศักด์ิปูชนียกุล
63143009966 นางสาวสาวิตรี อินอุทัย
63143009967 นายพิทวัส นาคบํารุง
63143009968 นายกฤษกร สุดสี
63143009969 นางสาวสุขศิริ ชูกลิ่น
63143009970 นายศิวะพงศ� พรหมสวาสด์ิ
63143009971 นางสาวนริตา สุวราช
63143009972 นายสรวิชญ� ต่ันง.วน
63143009973 นางสาวละอองรัตน� พลากุล
63143009974 นางสาวสุติมา สุรัตวดี
63143009975 นางสาวอภิชนา เรือนสูง
63143009976 นางสาวเจนจิรา แซ.ตัง
63143009977 นางสาวอุทุมพร ศรีบุตร
63143009978 นางสาวรสธร ศรีสุวรรณ
63143009979 นางสาวเจนจิรา แสนดี
63143009980 นางสาวเยาวดี อ.อนหาดพอ
63143009981 นางสาวจิตสุภา อินทอง
63143009982 นายทยากร คีรีรักษ�
63143009983 นางสาวศิริวงศ� กันทอง
63143009984 นางสาวพัชนี ทองพิทักษ�
63143009985 นายทินรัตน� ทองจันทร�
63143009986 นางสาวศศิฌิชา มีชัย
63143009987 นางสาวจิรารัตน� หัวเขา
63143009988 นางสาวชวิศา กังสุกุล
63143009989 นางสาวชนัญชิดา วรรณบวร
63143009990 นางสาวณัฐวรรณ สุธานพดล
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63143009991 นางเพ็ญศิริ ตันบํารุง
63143009992 นางสาวพงษ�พัชรา ตุลโน
63143009993 นางสาวกัญญาภัทร เพชรกุ9ง
63143009994 นางสาวกุสุมา เพชรแก9ว
63143009995 นางสาวศุภวรรณ บานจะ
63143009996 นางสาวนิลาวรรณ เหาะหาด
63143009997 นางสาวณิชาภัทร ใจห9าว
63143009998 นางสาวปภาวี ทองสกุล
63143009999 นายณัฐกร นุ9ยเล็ก
63143010000 นายรัชชานนท� แตงบาง
63143010001 นางสาวธันยาภรณ� สายแก9ว
63143010002 นางปภัสรินทร� ศรีพระจันทร�
63143010003 นางสาวภูริชญา ณ ระนอง
63143010004 นางสาวอรอุมา สมจิต
63143010005 นางสาวกนกพร สุมาลัย
63143010006 นายทศคุณ เพ็งพอรู9
63143010007 นางสาวอมรรัตน� สุขสานต์ิ
63143010008 นางสาวสุรภา ฉิมพาลี
63143010009 นายธีระเดช พงศาปาน
63143010010 นายคมกริช ศรีกาญจน�
63143010011 นายศุภสิทธ์ิ คะเณย�
63143010012 นางสาวเมทนี ศรีพรัมวรรณ
63143010013 นายธนกฤต อดิเทพสถิต
63143010014 นางสาวหทัยรัตน� สุตตันตปNฎก
63143010015 นางสาวดวงกมล ปากลาว
63143010016 นางสาวพรพิมล สิทธิดํารงค�
63143010017 นางสาวธนภรณ� สงอินทร�
63143010018 นางสาวเนตรฤทัย หนูเกลี้ยง
63143010019 นางสาวนวพร ปานทอง
63143010020 นางสาวสุภาพร ศรีมุกข�
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63143010021 นางสาวจิราวรรณ ทองมณี
63143010022 นายอุดมศักด์ิ มโนสาร
63143010023 นางสาวป;ณฑิตา เดชาพร
63143010024 นางพนิดา แซ.พั่ว
63143010025 นายภาสกร ธุมา
63143010026 นางสาวนันทิชา กันจOอง
63143010027 นางสุดารัตน� สมมิตร
63143010028 นางสาวปุษยา อยุ.สุข
63143010029 นางพิมลรัตน� เศรษฐมาน
63143010030 นางนัยนา ทองสมจา
63143010031 นางสาวสุภารัตน� บุญสร9าง
63143010032 นางสาวณิชกานต� หยงสตาร�
63143010033 นายอรรถชัย ดิษคํา
63143010034 นางสาวพรพิมล โฆษะ
63143010035 นางสาววรรณเลขา เสนะอุปถัมภ�
63143010036 นางสาวศิริลักษณ� สุขแสน
63143010037 นางสาวพัชรี ศรีอินทร�
63143010038 นางสาวรัตนาภรณ� รัสมะโน
63143010039 นายวัชรพล อินทนพ
63143010040 นายอรรถนพ สมาธิ
63143010041 นางสาววรัญญา สาระพัสดุ�
63143010042 นางสาวเนตรชนก สินธู
63143010043 นายชญา อศรา
63143010044 นางสาวพัชรพร ฤทธ์ิแก9ว
63143010045 นางสาวอุมา บิลยะแม
63143010046 นายสิรวิชญ� จันทร�มณี
63143010047 นางสาวเสาวลักษณ� ชมภูนิช
63143010048 นายวันชัย ว.องการ
63143010049 นางสาววิณิศา เอี่ยมบุตร
63143010050 นางสาวทัศนียา ตาเพชร
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63143010051 นางสาวพรภิมล ศรีเพ่ิม
63143010052 นายชวภณ แก9วมันจิตร�
63143010053 นางสาวจิดาภา ลิ่มวลี
63143010054 นางสาวอมรรัตน� ผุดพัฒน�
63143010055 นายศราวุฒิ หงษ�ทอง
63143010056 นางสาวเรวดี สุดภักดี
63143010057 นายวัชรินทร� ทองโสม
63143010058 นางสาวกาญจนา บุญศิริชัย
63143010059 นางกัญจนพร ทองเทพ
63143010060 นางสาวธิดารัตน� ขรรค�มา
63143010061 นางสาวพัชราพร จํานอง
63143010062 นางสาวฌานิศา ช.วยนุกูล
63143010063 นายธนวัฒน� แสงอ.อน
63143010064 นางสุธามาส คงแก9ว
63143010065 นางสาวเกศิณีย� ทองเผือก
63143010066 นายธนกร แปSนเกิด
63143010067 นายกฤตพัส ซ่ือสัตย�
63143010068 ว.าที่ร9อยตรีวิสิฎฐ� บุญเรือง
63143010069 นางสาวรุสนีตา ยูโซะ
63143010070 นายศิรินุพงศ� สัมพัทธ�ตระกูล
63143010071 นางสาวอัจจิมา เพ็ชรแก9ว
63143010072 นางสาวสุมาลี มิตรมนุษย�
63143010073 นางสาวจันทร�จิรา รักษาเเก9ว
63143010074 นางสาวกฤษติยาภรณ� รัตนมาส
63143010075 นายณัฏฐนันท� วิภัคจิรานนท�
63143010076 นางจุฑาทิพย� หิมทอง
63143010077 นางสาวอรอุมา ทองแก9ว
63143010078 นายภัทร ศรีใหม.
63143010079 นายสุทิวัส กุลทอง
63143010080 นางสาวกุลนิษฐ� เสนขวัญเเก9ว
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63143010081 นางสาวขวัญภิรมย� บุญฤทธ์ิ
63143010082 นางสาวชุติกานต� ศรีรักษ�
63143010083 นางสาววัลภา ย้ิมละมัย
63143010084 นายธานินทร� อีซอ
63143010085 นางสาวนฤมล อินทเสน
63143010086 นายวรธีร� ลิ่มศิลา
63143010087 นางสาวณิชกรณ� มีลาภ
63143010088 นางสาวประกายทิพย� เทพแก9ว
63143010089 นางสาวอติพร สุวรรณวงค�
63143010090 นางสาวธาราภรณ� นาคสงค�
63143010091 นางสาวทิพวรรณ มีชัย
63143010092 นางสาววริศรา บัวยงค�
63143010093 นางสาวนฤมล ศรีชู
63143010094 นางสาวปNยะฉัตร พานิช
63143010095 นางสาวสุธารัตน� ไชยชนะ
63143010096 นางสาวอรพร เสียงเพราะ
63143010097 นางสาวดาราวรรณ ใจรักษ�
63143010098 นางสาวสุจิตรา ด9วงทองกุล
63143010099 นางสาววันวิสาข� จันทร�ชูกลิ่น
63143010100 นางชุติมันต� นาคจิตร
63143010101 นางสาวพรปวีณ� บุญช.วย
63143010102 นางสาวสุวนันท� ช.วยนคร
63143010103 นางสาวฟารีดา ยังปากน้ํา
63143010104 นางสาวรัตนา สุขสุด
63143010105 นางสาวจิราภรณ� ชํานาญกิจ
63143010106 นายอธิวัฒน� แก9วดํา
63143010107 นายวิรัช ชุมแสง
63143010108 นางสาวภัสราภรณ� อนันตวงษ�
63143010109 นางสาวภชรพรรณ ชุมขุน
63143010110 นางสาววนัสชา ศรีสุกใส
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63143010111 นายพศิน ถนอมวงศ�
63143010112 นางสาวจุฑามาศ โกละกะ
63143010113 นางสาวภัทราภรณ� ศรีบุญเอียด
63143010114 นางสาวเพียงเรขา เชยกาญจน�
63143010115 นางสาวจิรัฏฐ�รดา จิตอารีย�
63143010116 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรักษ�
63143010117 นายปรีชา รอดคง
63143010118 นางสาวอรอุมา บุญรอด
63143010119 นางสาวเปรมสุดารัฐ รักศีล
63143010120 นายภัควัฒน� เต็กสุวรรณ
63143010121 นายเกียรติศักด์ิ อยู.ดี
63143010122 นางสาวประพิมพรรณ ท.าดี
63143010123 นางสาวศศิรินทร� หม่ืนราช
63143010124 นายอภิวิชญ� ทองแก9วยวน
63143010125 นางสาวพนิดา จิตรรักษ�
63143010126 นายวัชรินทร� แก9วหนูนา
63143010127 นางสาวรัตนาภรณ� สังโสม
63143010128 นางสาวัชัดชารี ราชพล
63143010129 นางสาวเจนจิรา กาญจนา
63143010130 นางสาวเบญจมาพร ทับแฟง
63143010131 นางสาววิรัชยา คงวารี
63143010132 นางสาวรสจรีย� ศิริมุสิกะ
63143010133 นางสาวฉัตรชนก ชายทอง
63143010134 นายอํานาจ ศิลปYสุวรรณ
63143010135 นางสาวสุชาดา ศรีสุวรรณ
63143010136 นางสาวกัญญารัตน� ไข.เเก9ว
63143010137 นายศุภกิตต์ิ พิบูลย�
63143010138 นางสาวศิริลักษณ� ไชยขาว
63143010139 นางสาวณปภัช จันสมบัติ
63143010140 นางสาวกัญญารัตน� เพชรอาวุธ
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63143010141 นางสาวศศินา เพ็ชรทอง
63143010142 นางสาวมลฤดี อินทร�ด9วง
63143010143 นางสาวอัจจิมา ห.อจันทร� 
63143010144 นางสาวศศิมา ประสารการ
63143010145 นางสาวอสมาภรณ� คงต9อง
63143010146 นางสาวณัฐิกานต� กลับชนะ
63143010147 นายสราวุธ เสนชะนะ
63143010148 นางสาวอังคณา แซ.ฉ่ัว
63143010149 นางสาวภัทรธิราภรณ� สดากร
63143010150 นางสาวศศิวิมล ผ.องเคหา
63143010151 นางสาวจีรวรรณ เสรีเวสารัตน�
63143010152 นางสาวจามจุรี อนันทขาล
63143010153 นางสาวพัชราพรรณ ทับราช
63143010154 นางสาวชฎาธาร ดวงจิตร
63143010155 นางสาววราภรณ� สุทธิเกิด
63143010156 นางสาวภีรฏา หนูทอง
63143010157 นายสุรเดช ท.าจีน
63143010158 นางสาวอนัญญา คงช.วย
63143010159 นางสาวสุชาดา การ.อแก9ว
63143010160 นางสาวธนัญญา จันทร�ฝาก
63143010161 นายพงศ�สิรภัทร คงทน
63143010162 นางสาวฮามีด>ะฮ� โต>ะขวัญ
63143010163 นางสาวอัสมีณี มะเซ็ง
63143010164 นางสาวดวงฤทัย รักษานุ.น
63143010165 นายมารุต สิริพันธ�พงศ�
63143010166 นางสาวศิริรัตน� รักกิจ
63143010167 นายวัชรพงศ� ถาวรกิจ
63143010168 นายวีระยุทธ สิงห�สุข
63143010169 นางสาวนราพร สวัสด์ิอุบล
63143010170 นางสาวอาภาภรณ� ขรัวทองเขียว
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63143010171 นางสาวขวัญลักษณ� เจียะคง
63143010172 นางสาวสุมลฑา เณรานนท�
63143010173 นายสิทธิพร สุวรรณยุหะ
63143010174 นางสาวศิรดา แสนสุข
63143010175 นายณัฐวรรธน� มูลมิตร�
63143010176 นางสาวจุวัยด่ี พันธพงศ�ธรรม
63143010177 นางสาวกัญลิยา เรืองพูน
63143010178 นางสาวศิริวรรณ มีภพ
63143010179 นางสาวเจนจิรา ทองขาว
63143010180 นายอะฟ;นดี เจ>ะแล
63143010181 นางสาวกาญจนา วุฒิกิจ
63143010182 นางสาวอัสรีนา กาเจ
63143010183 นางสาวอรญา เหมหลํา
63143010184 นางสาวปNยดา พลชะนา
63143010185 นางสาวอรอุมา รอดส.ง
63143010186 นางสาวจิรัฏฐ� ช.วยชะนะ
63143010187 นางสาวชิดชนก ศรีจันทร�
63143010188 นางสาวปาลิตา แก9วมีบุญ
63143010189 นางสาวอัฐภิญญา บริบูรณ�
63143010190 นายชลสิทธ์ิ ก่ิงเกาะยาว
63143010191 นางสาวพัชรี ศรีสมุทร
63143010192 นางสาวศิริพร ภักดี
63143010193 นางสาววิภารัตน� วันเสน
63143010194 นายสถาพร จันทร�สว.าง
63143010195 นายพรภวิษย� เมียนทอง
63143010196 นายรัฐพล อินทร�พรหม
63143010197 นางสาวอาทิตยา จ.ามา
63143010198 นางสาวกนกวรรณ ย.องเส9ง
63143010199 นางสาวมนัสวรรณ แต.งงาม
63143010200 นายณัฐวัฒน� สุวรรณรัตน�
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63143010201 นางสาวอาภาพร หนูแดง
63143010202 นางสาวสุกัญญา ทําศรี
63143010203 นางสาวจิฑาภรณ� จิตบาน
63143010204 นางสาววลัยภรณ� เกตุแก9ว
63143010205 นางสาวขวัญตา แก9วกาหลง
63143010206 นางสาวทิพาพร อินพนม
63143010207 นางสาววรรณวจี ชัยพัฒน�
63143010208 นางสาวกมลชนก หาญสมุทร
63143010209 นางสาวไอลดา ไชยยาว
63143010210 นางสาวพิชญาภัค อินทวี
63143010211 นายฉลองรัตน� อินทร�ชู
63143010212 นายธีรภาพ ธรรมนิยม
63143010213 นางสาวกนกกาญจน� ทับทุ.ง
63143010214 นางสาวกาญจนา คงแก9ว
63143010215 นางสาวอัมราพร แซ.ลิ้ม
63143010216 นายชนัญWู โคตรสมบัติ
63143010217 นางสาวพนิดา กวนซัง
63143010218 นางสาวสวรรยา จันทวงศ�
63143010219 นางสาวสุชาวดี นาคแก9ว
63143010220 นางสาวกรวีร� ขนอม
63143010221 นางสาวทรัสตรี ไชยทองงาม
63143010222 นางสาวเกศรินทร� ดังสะท9าน
63143010223 นางสาวนิโลบล นาคบํารุง
63143010224 นางสาวโสรยา ยะโกะ
63143010225 นางสาวกาญจน�สุมาศ บํารุงชาติ
63143010226 นางสาวปนัสยา เขตอนันต�
63143010227 นางสาวธนัชพร แซ.เฮา
63143010228 นางสาวธนัฐดา สตันน>อด
63143010229 นางสาวนาราณี หะมะ
63143010230 นางสาวสุมานิการ� มุสิกธรรม
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63143010231 นางสาวเบญจพร ปNยะมิตร 
63143010232 นางสาวมณีนุช ดิษโสภา
63143010233 นางสาวจิรนันท� เพชรกุล
63143010234 นางสาวสุดา ลูกคง
63143010235 นางสาวกนกวรรณ เสือถม
63143010236 นายวราวุฒิ ชูช.วย
63143010237 นางสาวรัชนีกร แซ.จ่ึง
63143010238 นางสาวขจีมาศ ก9อนก้ัน
63143010239 นายชาญยุทธ พัชนี
63143010240 นายพงศ�ดนัย จันทร�อ.อน
63143010241 นางสาวทิพกฤตา จิตตรง
63143010242 นางสาวนภาพร จิตรรักษ�
63143010243 นางสาวนันทิกานต� นิยม
63143010244 นางสาวศศิมาพร กล.อมสุข
63143010245 ว.าที่ ร.ต.หญิงจารุณี แสงเขียว
63143010246 นายทิวัตถ� อรรถานุรักษ�
63143010247 นายยุทธนา ภู.ทอง
63143010248 นางสาวสุกัญญา นวลศรี
63143010249 นางสาวนารีซ.า บินเตล็บ
63143010250 นางสาวธัญวรัตน� คงเกษตร
63143010251 นางสาวสุภาภรณ� จันอ.อน
63143010252 นางสาวแพรพิลาศ ทับทอง
63143010253 นายกฤษณะ เพ็ชรสีทอง
63143010254 จ.ส.อพรชัย พรหมเรือง
63143010255 นางสาวจุฑารัตน� เจยาคม
63143010256 นายพชร ผกาแก9ว
63143010257 นางสาวโสภิดา เข็มทอง
63143010258 นางสาวปฐมาวดี ไชยฤกษ�
63143010259 นางสาววฐิราภรณ� พุ.มสร9าง
63143010260 นางสาวอุไรวรรณ ประกอบแก9ว
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63143010261 นางสาวเบญจวรรณ อักษร
63143010262 นางสาวอัจฉรา สุกดํา
63143010263 นางสาวสุกัญญา พ่ึงหล9า
63143010264 นางสาวอลิสา ลาง>ะ
63143010265 นางสาวปวีณา หมาดเหล.
63143010266 นางสาววิรัญญา แปSนนวล
63143010267 นางสาวกนกวรรณ ชุมคง
63143010268 นายจิรวัฒน� มนัส
63143010269 นางสาวกมลชนก วารีวานิช
63143010270 นางสาวจัญจ�ญาลักษณ� คงดี
63143010271 นางสาวธนัญญา กาญจนนุกุล
63143010272 นายฐานทฤษฎี จันทนาคิน
63143010273 นายพัฒนกิตต์ิ เศรษฐพิศาล
63143010274 นายเอกฉันท� ไทยถาวร
63143010275 นายนัทธพงศ� ทองสุข
63143010276 นางสาวสุชาดา ทองเหมือน
63143010277 นางสาวอารมย� อยู.ยืน
63143010278 นางสาวกรรณิการ� ทองศรีนุช
63143010279 นายนรรัตน� จารุมา
63143010280 นายเจษฎา หวังมณีย�
63143010281 นางสาววสุนธรา เชาวลิตร
63143010282 นางสาวศิวาพร ศิริลักษณ�
63143010283 นางสาวเกศสุดา สุรบรรณ�
63143010284 นางสาวกรีสันต� อนันทนุพงศ�
63143010285 นางสาวนฤนาท ชัยภักดี
63143010286 นายมนเมธี โหราศาสตร�
63143010287 นางสาวศศิภักด์ิ เพ็ชร�รักษา
63143010288 นางสาวนพวรรณ ก้ิมนวน
63143010289 นางสาวเยาวลักษณ� คงบัน
63143010290 นางสาวภัสราภรณ� โสมนัส
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63143010291 นายธีรพัฒน� มาน9อย
63143010292 นางสาวดาริยา ศรีจันทร�
63143010293 นางสาวธันวดี หีตนาคราม
63143010294 นางสาวโชติกา จันทร�คล9าย
63143010295 นายกฤตย� ปะลาวัน
63143010296 นายวิวรรธน� คงทน
63143010297 นางสาวทัชดารัตน� ทองศักด์ิ
63143010298 นางสาวจารุวรรณ หิรัญรัตน�
63143010299 นางสาวอังคณา เทพดํา
63143010300 นางสาวกัญญาวีร� กรตเรี่ยม
63143010301 นางสาวพัชรพร ไกรสิทธ์ิ
63143010302 นางสาวจริยา ไทยปาน
63143010303 นางสาวชยุดา กิตติวานิช
63143010304 นางสาวอาภารัตน� วรวุฒิวราภรณ�
63143010305 นางสาวจิตตราภรณ� รัตนพันธุ�
63143010306 นางสาวธนญดา สุวรรณชาตรี
63143010307 นางสาวกมลรัตน� จินา
63143010308 นางสาวชลธิชา บุญชุม
63143010309 นางสาวสุวิลาส สุขราช
63143010310 นายธีรนันท� นามวิเศษ
63143010311 นางสาวณัฐธิดา สุทธินวล
63143010312 นางสาวสาวิตรี จัตุรงค�แสง
63143010313 นางสาวกิตติยา บ9าเหร็ม
63143010314 นางสาวกรรณิการ� ละออสุวรรณ
63143010315 นางสาวณัฐชยา ระงับพาล
63143010316 นางสาวป;ณฑารีย� สุขนิตย�
63143010317 นางสาวสรารัตน� กุมารจันทร�
63143010318 นางสาวสุชานาฎ สุขเกษม
63143010319 นางสาวรวิวรรณ ชูฤทธ์ิ
63143010320 นายโกวิท เม.งห9อง
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63143010321 นางสาวสุกัญญา แทนคล9าย
63143010322 นางสาวนงลักษณ� ฤทธิเดช
63143010323 นางสาวกมลทิพย� บวรศรีสุข
63143010324 นางสาวอภัณตรี เพชรเจริญ
63143010325 นางสาวศุภรัสม์ิ ส.งแสง
63143010326 นางสาวณิชากร ปล9องคง
63143010327 นางสาวภัทรภร ภูมิภัทร
63143010328 นางสาวฟาริดา คงชนะ
63143010329 นายจักรพันธ� กาละกาญจน�
63143010330 นางสาวชลธิชา ชูเทพ
63143010331 จ.ส.อ.หญิงอิศรา เดชปSองหา
63143010332 นายคมกฤช อรุณลิ่มสวัสด์ิ
63143010333 นายศรัณย� วังปรีชา
63143010334 นางสาววิสุตา บุญรักษ�
63143010335 นางสาวพัชรา รอดกลิ่น
63143010336 นายธนพัฒน� ยียมเจริญ
63143010337 นายพิเชษฐ เริ่มสุกรีย�
63143010338 นางสาวอุษณีย� เก้ือเส9ง
63143010339 นางสาวอัญรัตน� คงหินมะดัน
63143010340 นางสาวกัญญาณัฐ รุ.งเรืองพันธ�
63143010341 นางสาวณัฐรินทร� สว.างชัยธงทอง
63143010342 นางสาวสิริมา เพ็ญสังข�
63143010343 นางสาวสุณิสา บัติโยธา
63143010344 นางสาวอิสราภรณ� ชูติการ
63143010345 นางสาวกวินนา อ.อนรักษ�
63143010346 นางสาวอรทัย วรรณทอง
63143010347 นางสาวธนพร ชูประจง
63143010348 นางมาลิน มูลลักษณ�
63143010349 นางสาวสายฝน หนูเอียด
63143010350 นางสาววรรณิสา โพธ์ิงาม
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63143010351 นายจักรพัฒน� บุญเจริญ
63143010352 นางสาวขวัญจิรา สุขสวัสด์ิ
63143010353 นางสาวจิรัชญา ขวัญคง
63143010354 นางสาววิจิตรา สรรเสริญ
63143010355 นางสาวแพรวพรรณ มาศเมฆ
63143010356 นางสาวสุภาพร เพียงจันทร�
63143010357 นายสุวิท คงบาล
63143010358 นางสาวณัฐธิดา ปรีชาวาด
63143010359 นายอภิชาติ ชนะแก9ว
63143010360 นางสาวชลธิฌา วิทยากูล
63143010361 นางสาวอังสนา แซ.ด.าน
63143010362 นางสาวโสจิรัตน� อินทร�แดง
63143010363 นายวราวุฒิ หอมเดช
63143010364 นางสาวสุดารัตน� สุขผสาร
63143010365 นายสราวุธ ศักดา
63143010366 นางสาวจารุณี ศรีวิไล
63143010367 นางสาวธมลวรรณ สวัสดี
63143010368 นางสาวรุ.งนภา รักช9าง
63143010369 นางสาวจันจิรา สีปูด
63143010370 นางสาวกัญญาภัค จันเจริญ
63143010371 นางสาวอัศวรีย� พร9อมมูล
63143010372 นางสาวสายฝน น้ํารอบ
63143010373 นายจิรายุ รอดแก9ว
63143010374 นางสาวจิราภรณ� แก9วเทวา
63143010375 นายพีระพงษ� รอดภัย
63143010376 นายเอกวิทย� ชัยสิทธ์ิ
63143010377 นางสาวศุทธหทัย โปณะทอง
63143010378 นางสาวกมลรัตน� วัฒนศิลกุล
63143010379 นางสาวกชกร แท.นอ.อน
63143010380 ส.ต.ท.สถาพร พิบูลย�
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63143010381 นางสาวนูรียา อิงสารี
63143010382 นางสาวกูลชัญญา ญาณสิริภัทร
63143010383 นางสาวสวนีย� นุ.นทอง
63143010384 นางสาวชนากานต� วิเชียร
63143010385 นางสาวณัฐนิยตา ชนะทัพ
63143010386 นางสาวกิติมา วาหะรักษ�
63143010387 นางสาวมานิดา ศรีใส
63143010388 นายสถาพร มานบ
63143010389 นางสาวพนิดา พูลเสถียร
63143010390 นางสาวอารียา สาดอาหลี
63143010391 นายเอกพงษ� ช.วยกูล
63143010392 นายสมชาย สะภานิล
63143010393 นางสาวอธิษา ละลา
63143010394 นางกุสุมา มะลี
63143010395 นางสาวธันยวิ ทศพร
63143010396 นางสาววลัยลักษณ� วาสันต�
63143010397 นางสาวเปรมกมล แซ.อุย
63143010398 นายเอกวัฒน� บุญสิทธ์ิ
63143010399 นางสาวจิราพร หนูปลอด
63143010400 นางสาวศิริพร ทับไทร
63143010401 นางสาวปNยะนุช ปNยะเขตต�
63143010402 นางสาวผการัตน� ปานช.วย
63143010403 นางสาวสาฬิญญา โสเชื้อ
63143010404 ว.าที่ร9อยตรีสุทธิพงษ� สุขคุ9ม
63143010405 นางสาวกรรณาภรณ� คงหอม
63143010406 นางสาวสุนิศา ห9วยสม
63143010407 นายศุภวิชญ� นาคกรด
63143010408 นางสาวฐาปนี พิทักษ�
63143010409 นางสาวภัสรา บุญทับ
63143010410 นางสาวอาจรีย� เพชรชัยศิษฏ�
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63143010411 นางสาวสุภาวดี ศิริรักษ�
63143010412 นางสาวสิรินยา หนูสมแก9ว
63143010413 นางสาวกุสุมา ขวัญดุษฎี
63143010414 นายไกรวิทย� นราวิทย�เสรี
63143010415 นางสาวนริตา คงสม
63143010416 นางสาวสุภัสสรา จันชุม
63143010417 นางสาวกิตติวรา บุญเดช
63143010418 นายด รั ณ ภพ หึงษาชู 
63143010419 นางสาวนภาพร ชุมพินิจ
63143010420 นางสาวอนุสรา จันทาโยธิน
63143010421 นายจตุรภัทร รอบคอบ
63143010422 นางสาวณัฐฌิชญา เอกสัจจา
63143010423 นางสาวกนกวรรณ บุญเชิด
63143010424 นางสาวธิดารัตน� ไชยจิตต�
63143010425 นางสาวสุรัสวดี เรืองย่ิง
63143010426 นายกฤษณะศักด์ิ นวลมุสิก
63143010427 นายนภัสรวิชญ� มูสิกะ
63143010428 นายภาธร เจริญเวช
63143010429 นางสาวแพรวประกาย ปานสุข
63143010430 นางหนึ่งฤทัย รัตนบุรี
63143010431 นางสาวนภัสวรรณ แซ.เดีย
63143010432 นางสาวสุภารัตน� ทองหนู
63143010433 นางสาวปNยมาศ สุทธินุ9ย
63143010434 นายวิทวัศ แต.งแก9ว
63143010435 นางสาวนุชรี ทองผอม
63143010436 นางสาวอรวรรณ รองไฝ
63143010437 ว.าที่ ร.ต.หญิงอาจารี เดิมคลัง
63143010438 นายภาณุงพงศ� เลี่ยมสว.าง
63143010439 นางสาวลลนา ท.อทิพย�
63143010440 นายทรงชัย แซ.ด.าน
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63143010441 นางสาวพัชรินทร� ณ นคร
63143010442 นางกันตพร ผลทวี
63143010443 นายสราพสุตม� พุ.มพันธ�
63143010444 นางสาวฟารีดา เพ็ชรสุทธ์ิ
63143010445 นางสาวฌานิภัค ใจแท9
63143010446 นางสาวจุดาวรรณ นิลมณี
63143010447 นายสุขสมโชค แซ.แต9
63143010448 นางสาวสุทธดา แสงน.วม
63143010449 นางสาวป;ญชลิตา ชูประสูตร
63143010450 นางสาวอัญชลี เนื้อทอง
63143010451 นางสาวนิสากร การีสันต�
63143010452 นายจิระภัทร ศรีรักษ�
63143010453 นางสาวนฤมล สุขประดิษฐ�
63143010454 นางสาวสินีนาฎ แซ.อOอง
63143010455 นางสาวเกวลิน ชัยมงคล
63143010456 นางมิชชา โหมดงาม
63143010457 นางสาวสุไกย>ะ รอเหมมัน
63143010458 นางสาวจารุวรรณ ศรีโชติ
63143010459 นายพนมศักด์ิ เกาะกลาง
63143010460 นางสาวกณิกนันต� กรดแก9ว
63143010461 นางสาวฑิตฐิตา วุฒิโยธิน
63143010462 นางสาวซูไรดา ดือระซอ
63143010463 นางสาวศิริวัชรี จําปางาม
63143010464 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยชนะ
63143010465 นางสาวขวัญยืน พิบูลย�
63143010466 นางสาวจีรวรรณ สังข�ทอง
63143010467 นางสาวพรนภา ราษฎร�นิยม
63143010468 นายกิติพงษ� บรรทัด
63143010469 นายเอกราช แก9วบุตร
63143010470 นางสาวสอลล�ฮะห� มะสูกา
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63143010471 นางสาวณสิกาญจน� จินดา
63143010472 นางสาวจารุวรรณ แสงใส
63143010473 นางสาวปาฏิโมก รักบํารุง
63143010474 นางสาวนุชจรี บัณฑิตชน
63143010475 นางสาวอันธิกา ดวงมณี
63143010476 นางสาวศรันญ.า ท.าเทศ
63143010477 นางสาวภัควดี โภคากรณ�
63143010478 นางสาวปริญญาภรณ� เรืองสังข�
63143010479 นายนันทวุฒิ ช.วยมณี
63143010480 นางสาวกมลชนก จันทร�คง
63143010481 นางสาวสุธิตา พรสุธีนิวัติ
63143010482 นางสาวอรุณวรรณ สิทธิชัย
63143010483 นายฤชาวุฒิ แสงเงิน
63143010484 นางสาวรดารัตน� สุขจินดา
63143010485 นางสาวตฤมปตี หิรัญ
63143010486 นางสาวปNLนกมล อนุพันธ�
63143010487 นางสาวไรหล9า ชิดเอื้อ
63143010488 นางสาวปาริชาต พรหมดนตรี
63143010489 นางสาวศิริรัตน� ดําจันทร�
63143010490 นางสาวกนกกร เขียวจันทร�
63143010491 นางสาวทักษพร มิสุด
63143010492 นางสาวเสาวนีย� สุวรรณมณี
63143010493 นางสาวอรุณรัตน� ชูโชติ
63143010494 นางสาวเกวลิน เพชรแก9ว
63143010495 นายกิตติพัฒน� ชาติรักษา
63143010496 นางสาวสุทธินี ทองตําลึง
63143010497 นายเรืองโรจน� พรหมแก9ว
63143010498 นางสาวลัดดาวัลย� มาลาวงศ�
63143010499 นางสาวนัทธชา ทาระพันธ�
63143010500 นางสาวกนกวรรณ สุขทอง
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63143010501 นายธนกฤต คุ9มย้ิม
63143010502 นางสาวพนิดา เอ.งฉ9วน
63143010503 นางสาวลลิตา อ.อนเกลี้ยง
63143010504 นางสาวนุรไอดา มะเหาะ
63143010505 นางสาวจิตราวดี คงพัฒน�
63143010506 นายณัฐดนัย นุกูล
63143010507 นางสาวสุดารัตน� ไทรจําเนียร
63143010508 นางสาวกัญยาลักษณ� หนูเพชร
63143010509 นางสาวยูฮันนี บ9านนบ
63143010510 นายสิทธิชัย ผลอารี
63143010511 นายเจษฎา คงเพชร
63143010512 นางสาวศิกานต� อักษรกุล
63143010513 นางสาววรรณกานต� จินดามณี
63143010514 นายพัฒนา ไชยถาวร
63143010515 นางสาวกมลชนก นุ.นบุญคง
63143010516 นางสาวณัฐกานต� หมานพัฒน�
63143010517 นายณัฐกรณ� สโมสร
63143010518 นางสาวจันทร�จิรา สันหาด
63143010519 นางสาวบัณฑิตา สนั่นก9อง
63143010520 นายวีรภัทร แสนเสนาะ
63143010521 นางสาวฆรณี หัสด้ิน
63143010522 นางสาววรางคณา ไกรนรา
63143010523 นายทนงศักด์ิ สุขนวล
63143010524 นางสาววรกมล สุภา
63143010525 นางสาวบุญญิสา จันทํา
63143010526 นายนฤพงษ� คชเชนทร�
63143010527 นางสาวกนกกาญจน� ช.วยธานี
63143010528 นายอรรถพล เพ็งแก9ว
63143010529 ว.าที่ ร.ต.หญิงกรรติมา ใส.ใจดี
63143010530 นางสาววรวรรณ บรรจง
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63143010531 นายอับดุลเลาะ สะและ
63143010532 นางสาวดนูนารถ ศิลปรัศมี
63143010533 นางสาวปาณิศรา ชอบผล
63143010534 นางสาวเหมวดี หีมโตะเตะ
63143010535 นางสาวสุภาพร โชติรัตน�
63143010536 นางสาวอมรพรรณ นาคมิตร
63143010537 นางสาวกฤตวรรณ พุทธศรี
63143010538 นางสาวณัฐรัตน� สามารถ
63143010539 นางสาวกีญาสะฮ� โต>ะขวัญ
63143010540 สิบเอกสุธินันท� ศรีมณี
63143010541 นางสาวศุภรัตน� ทองคํา
63143010542 นางสาวมลธิชา ศักด์ิณรงค�
63143010543 นางสาวรุ.งทิวา ราชวงศ�
63143010544 นายพงศกร ทวีปะ
63143010545 นางสาววลัยลักษณ� พลพิชัย
63143010546 นายวุฒิชัย คงวิจิตร
63143010547 นายจารุวิทย� เจริญศรี
63143010548 นางสาวพัชรี คงโอ
63143010549 นางสาวมารีนา หมัดแล>ะ
63143010550 นายสิทธิศักด์ิ ทองทิพย�
63143010551 นางสาวจุฑามาศ จันทร�มีศรี
63143010552 นางสาวสุทธิดา เจียรวัฒนวงศ�
63143010553 นางสาวกนกพร เอี่ยมเสริมลาภ
63143010554 นางสาวภัทรธาดา สุขสวัสด์ิ
63143010555 นางสาวสุลาลีวัลย� ขึมจันทร�
63143010556 นางสาวสุมณฑา วงศ�เมฆ
63143010557 นางสาวทัศนีย� ทองสองแก9ว
63143010558 นางสาววันวิสา ทองโอน
63143010559 นายภูธเรศ มูสิกะปูน
63143010560 นางสาวสุภาวรรณ พรหมทวด
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63143010561 นางสาวรังสิมา เทพพิทักษ�
63143010562 นางสาวสุนิสา ภักดี
63143010563 นางสาวจุไรวรรณ ตลึงธรรม
63143010564 นางสาวกชกร บุญทิพย�
63143010565 นางสาววรัทยา ฤทธานนท�
63143010566 นายภูววรณ สุวรรณหอม
63143010567 นายอัชฌากรณ� พานทอง
63143010568 นางสาวกะรัต แซ.เลี่ยว
63143010569 นายกิตติพิชญ� มุสิกพงศ�
63143010570 นางสาวสุนิษา ธานามาศ
63143010571 นางสาวชญาพร เทพดนตรี
63143010572 นางสาวธิดาพร วิทยาพล
63143010573 นางสาวเสาวลักษณ� ชูศิลปY
63143010574 นางสาวชุติมา สุขแต9ม
63143010575 นายอนุวัฒน� ศรีดามา
63143010576 นางสาวอังคณา เกตุชู
63143010577 นางสาวเสาวนีย� รอดหยู.
63143010578 นางสาวกนกพร ไกรวงค�
63143010579 นางสาววรรณา กะสิรักษ�
63143010580 นายพิชัย ศรีวิชัย
63143010581 นางสาววิไลโฉม อินทร�พรหม
63143010582 นายจิรวัฒน� ศรีประเสริฐ
63143010583 นางสาวนิตยา รํามะสิทธ์ิ
63143010584 นางสาวณัฐมล ดารากัย
63143010585 นางสาวนิตยา แก9วทอง
63143010586 นางสาววริศรา ศรีวงษ�แย9ม
63143010587 นางสาวณัฏฐาภรณ� คงศักด์ิ
63143010588 นายกิตติศักด์ิ ชนะกุล
63143010589 นางสาวสายหมอก ทองสมัคร
63143010590 นางสาวจุฬารัตน� รัตนบุรี
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63143010591 นางสาวสุทธิดา สุทธินุ.น
63143010592 นางสาวเย็นฤดี พงพันธ�
63143010593 นายณัฐพล คงชาติ
63143010594 นายณัฐพล กุลน9อย
63143010595 นางสาวนาถติยา หนูชม
63143010596 นางสาวบุศรารัตน� ปรีชา
63143010597 นางสาวยูไรด9า ถนอมพล
63143010598 นางสาวศิรประภา ติปะยานนท�
63143010599 นางสาวนิจศรา ทองป;ญจา
63143010600 นางสาวจันทร�มณี ชัยทอง
63143010601 นายอัสมาวี สือนิกลิง
63143010602 นางทาวดี รักนาย
63143010603 นางสาวสุรีย�รัตน� พงศ�กิตติทัต
63143010604 นางสาวเนตรนรินทร� ลิ่มเล็ก
63143010605 นายฉัตรชัย ลือชัย
63143010606 นายชวัล รุ.งวิชานิวัฒน�
63143010607 นางอําไพ ศรีมโน
63143010608 นางสาวปราณี สุดทองคง
63143010609 นางสาวสมพัตสร กองเม.ง
63143010610 นางสาวรุจิรา สุตราม
63143010611 นายกิตติศักด์ิ วิรุณสาร
63143010612 นางสาวมณติรัตน� มณฑาสกุล
63143010613 นางสาวศุภิสรา ขวัญพรหม
63143010614 นายนนทนันท� ฉ้ิมเกิด
63143010615 นางสาวศิริขวัญ ต่ันมี
63143010616 นางสาววรารัตน� คุณชล
63143010617 นางสาวจิราพร วรรณกูล
63143010618 นางสาวพัชรี เก้ือกูลส.ง
63143010619 นางสาวสิริวรรณ� หนูวัน
63143010620 นายสรายุธ เครือง9าว
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63143010621 นางสาวสมฤทัย ชํานิการ
63143010622 นางสาวพรนิภา คชรินทร�
63143010623 นางสาวสุทธิดา ทองจันทร�แก9ว
63143010624 นางสาวศิริวรรณ ก้ิมภู.
63143010625 นางสาวณิชากร นวลจันทร�
63143010626 นายวีระพล ทวีพัน
63143010627 นายณัฐศักด์ิ ศรีอินทร�
63143010628 นางสาวจุฑามาศ โชคดี
63143010629 นางสาวอังคณา ไชยแขวง
63143010630 นางสาวอรุณรัตน� นวนคํา
63143010631 นายศักดา ชัยชํานิ
63143010632 นางสาววรรณฤดี มณีน9อย
63143010633 นางสาวพรนัชชา วิสาละ
63143010634 นายอรรถวิท ยมขวัญเมือง
63143010635 นางสาววิมลมาศ ปลอดสุวรรณ
63143010636 นายกิตติคุณ เม.งห9อง
63143010637 นางสาวช.อทิพย� แสนชม
63143010638 นางสาวภัทรา สุขสุด
63143010639 นางสาวรัติยาภรณ� พวงศิริ
63143010640 นางสาวภีมสินี สุกการ
63143010641 นายสุริยา บุญส.ง
63143010642 นางสาวจันทิมา บุญชู
63143010643 นางสาวโซเฟIย กมางิน
63143010644 นางสาวพิมพร มรกต
63143010645 นางสาวเสาวภา รักหอม
63143010646 นายวัฒณพงศ� บุญสุข
63143010647 นางสาวกนกวรรณ ชัยแปSน
63143010648 นายณัฐพันธุ� บัวเพชร
63143010649 นางสาวสายใจ โกละกะ
63143010650 ว.าที่ร.ต.หญิงวรญา ย้ิมคง
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63143010651 นางสาวประกายดาว รักษาแก9ว
63143010652 นางสาวกนกพร ภาติกะโชดก
63143010653 นางสาวอาริยา มุสิกะ
63143010654 นางสาวจริยา สโมสร
63143010655 นางสาวแก9วนพรัตน� เรืองศรี
63143010656 นางสาววรรณดี รัตนบุรี
63143010657 นางสาวเสาวลักษณ� โยธารักษ�
63143010658 นายอนิรุทธ� บุญธรรม
63143010659 นางสาวนันทกาญจน� เปลี่ยนวงศ�
63143010660 นางสาวอัญมณี วิเศษแก9ว
63143010661 นางสาวสุนิดา แก9วสมหนู
63143010662 นางสาวรัตนาภรณ� พรมชัยศรี
63143010663 นางสาวอัสมา มุขศรีประเสริฐ
63143010664 นางสาวหทัยชนก นครคําสิงห�
63143010665 นายเอกวิทย� ธุระกิจจํานงค�
63143010666 นางสาวกาญจนา บุญจันทร�
63143010667 นางสาวดอกไม9 หีตช.วย
63143010668 นางสาวธิดารัตน� ปNยะพันธุ�
63143010669 นางสาวกัญญ�ฐิสา บัวรัตนกาญจน�
63143010670 นางสาวยุพา เขตธรรมใส
63143010671 นางสาววรรณดี สิทธิกุล
63143010672 นางสาวปนัดดา เครือแก9ว
63143010673 นางสาวนัดดา ทรงลักษณ�
63143010674 นางสาวสุภาวดี บํารุงจันทร�
63143010675 นางสุทิศา รักขาว
63143010676 นายวิชญชาติ ทองขาวเผือก
63143010677 นางสาวธมลวรรณ พัฒนยรรยง
63143010678 นางสาวศศิธร ทองบัว
63143010679 นายปกรณ� ขวัญเรียง
63143010680 นายกีรติ แซ.อุOย
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63143010681 นายชนสิทธ์ิ บุญช.วย
63143010682 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณรัตน�
63143010683 นางสาวเสาวลักษณ� บํารุงศรี
63143010684 นางสาวธัญญภรณ� ปานทองทา
63143010685 นายวรากร ขอค9า
63143010686 นายอธิวัตน� ชูแสง
63143010687 นางสาวเจนจิรา สืบสังข�
63143010688 นางสาวณัฐนิช อาษา
63143010689 นายกษิดิศ ศุกลสกุล
63143010690 นายชวนันท� อ>อสปอนด�พันธ�
63143010691 นางสาวสุธาสินี จันทร�แจ.มใส
63143010692 นายธาวิต คีรีรัตน�
63143010693 นายเอกลักษณ� แสงจันทร�
63143010694 นายณัฐเกียรติ ขุนแก9ว
63143010695 นายอภิวิชญ� คงสวัสด์ิ
63143010696 นางสาวปณิสตา สอนน9อย
63143010697 นายบริพนธ� มีมาก
63143010698 นางสาวป;ณณิกา แซ.หลิม
63143010699 นางสาวจันทิมา คุ9มกุมาร
63143010700 นางสาวกรรณิกา นุ9ยชวดี
63143010701 นายณัฐพงศ� เพชรสุวรรณ
63143010702 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ทองรอด
63143010703 นางสาววรรณิสา โพธ์ิโพ9น
63143010704 นางสาวกมลวรรณ เพชรพยาบาล
63143010705 นางสาวธรรมพร รัตนสุภา
63143010706 นางสาวสุนิษา พลนาการ
63143010707 นางสาวฟาตีเม>าะ ยะหริ่ง
63143010708 นายวัชรินทร� สิทธิคง
63143010709 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�แก9ว
63143010710 นางสาวจิราภรณ� พิทักษ�
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63143010711 นางสาวเสาวภา เฉิดฉ้ิม
63143010712 นายศุภชัย สมจันทร�
63143010713 นางสาวกีรกานท� กลีบแก9ว
63143010714 นางสาวรัตนาภรณ� ช.วยบํารุง
63143010715 นางสาวรัตนาภรณ� มีบัว
63143010716 นายกุลศักด์ิ เสมอภาค
63143010717 นายพงศ�วรดนย� จินต�นุพงศ�
63143010718 นางสาวหทัยกานต� เหมมณี
63143010719 นายทัชชกร เทพพิทักษ�
63143010720 นางสาววันวิสา ชูมี
63143010721 นางสาวจันจิรา มีแก9ว
63143010722 นางสาววิภาดา ศรีชุม
63143010723 นายปฐมพร วงศ�เสน
63143010724 นางสาวมาดีฮะ เจ>ะหลง
63143010725 นางสาวผกามาศ จิตราภิรมย�
63143010726 นายรังสรรค� ปานทอง
63143010727 นางสาวศิริพร เยาว�นุ.น
63143010728 นางสาวพรรณวดี ทองคํา
63143010729 นางสาวสุธาสินี ผดุงพล
63143010730 นางสาวศันสนีย� หัสดํา
63143010731 นางสาวปฐมา กล9ามาก
63143010732 นางสาวปานอนงค� ชนะกุล
63143010733 นางสาวรัชนีภรณ� มากพา
63143010734 นางสาวพัณณิตา สองแก9ว
63143010735 นางสาวขนิษฐา แก9วขาว
63143010736 นางสาวอรษา สองนา
63143010737 นางสาวจินดา สมาธิ
63143010738 นางสาวบุศราวดี จันทวงศ�
63143010739 นายเจษฎา กิจปาโล
63143010740 นางสาวจุฑามาศ ขวัญมี
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63143010741 นางสาวรุ.งทิพย� พรหมสุวรรณ
63143010742 นางสาวขนิษฐา น9อมรอด
63143010743 ว.าที่ ร.ต.หญิงกนกพรรณ รักเชื้อ
63143010744 นางสาวสร9อยสุดา แดงสวัสด์ิ
63143010745 นายตะวัน ฐานะม่ัน
63143010746 นางสาววรรณศิริ หินสม
63143010747 นางสาวณฐา ขจรบุษยากุล
63143010748 นางสาวโรศิตา ช.างแห
63143010749 นางสาวปรียา หลินมา
63143010750 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร�
63143010751 นางสาวปาติมา หนูสุข
63143010752 นายอภิรักษ� ตรียวง
63143010753 นางสาวสุพัชรี ศรีศักดา
63143010754 นายนพพล ไชยบุญ
63143010755 นางสาวแสงทิพย� ณรงค�รัตน�
63143010756 นางสาวสลิสา สุขสง.า
63143010757 นางสาวป;ฐมาภรณ� แก9วมณี
63143010758 นางสาวซารีฟะห� เสน
63143010759 นายพรวิวัฒน� วัฒนไพบูลย�
63143010760 นางสาวจิรวดี หนูเก้ือ
63143010761 นางสาววัชรภรณ� หีตพัฒน�
63143010762 นางสาวจุฑาทิพย� สุภาวงศ�
63143010763 นางสาวปริศนา คงเรือง
63143010764 นางสาวอภิสรา เส็นจาง
63143010765 นายอภิลักษณ� บุญเกิด
63143010766 นางสาวสุกานดา โสภีพันธุ�
63143010767 นางสาวเยาวภา ทองเจิม
63143010768 นางสาวเกษรินทร� อินทกรูด
63143010769 นางสาวบุญญานีย� ขาวสุด
63143010770 นางสาวสุภชา กระต.ายโพธ์ิ
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63143010771 นายอุณากรรณ หาเหม
63143010772 นางสาวจิรัฐติกาล บุญเรือง
63143010773 นายวีรพล นวลแก9ว
63143010774 นางสาวเบญญทิพย� สงทิพย�
63143010775 นายกิตติพันธ� สุคันธรส
63143010776 นางสาววชิราภรณ� จึงสุขประเสริฐ
63143010777 นางสาวขนิษฐา เก้ือเพชร
63143010778 นางสาวตอยีบะห� แม็ง
63143010779 นางสาวสุนีย� แววัลจิต
63143010780 นายเกริกพล ดิสสระ
63143010781 นางสาวธิดารัตน� สังข�ศรีอินทร�
63143010782 นางสาวนิภาวรรณ ทองประไพ
63143010783 นางสาวปรินทร�ญาดา ชูรัตน�
63143010784 นางสาวอริสา ยังโยมร
63143010785 นางสาวพิราอร ทองนอก
63143010786 นางสาวน้ําทิพย� หนูนาวี
63143010787 นายพงศ�สัณห� จันเอิบ
63143010788 นายเอกพันธ� วุฒิศักด์ิ
63143010789 นางสาวศุภิสรา เขียวทองจันทร�
63143010790 นางสาวเพ็ญประกาญ สิทธิศักด์ิ
63143010791 นางสาวสุภาพร แวงเกตุ
63143010792 นางสาวดลปภัส จันทรโชตะ
63143010793 นางสาวมรุณี สุหลง
63143010794 นางสาวณ พิชา ชูเสน
63143010795 นายจักรพงษ� บัวขันธ�
63143010796 นางสาวจิราวดี ดิษโสภา
63143010797 ส.ต.ต.ศิครินทร� คงคล9าย
63143010798 นางสาวนารีรัตน� หิรัญ
63143010799 นางสาวนัจนันท� รสทิพย�
63143010800 นางสาวชิดชนก วิวรรณ
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63143010801 นายยาการียา สุหลง
63143010802 นางสาวคณิศร�ณิชา แหวนชัยมาตร�
63143010803 นายแมนสรวง สิทธิพิชัยวงศ�
63143010804 นางสาวมณฑิรัตน� ดาราไกร
63143010805 นายสราวุธ แก9วศิลา
63143010806 นางสาวปNยมาลย� เมืองมีศรี
63143010807 นางสาวนุชนารถ มีดี
63143010808 นางสาวทิพวัลย� แก9วถาวร
63143010809 นายพรเทพ แสวงสุข
63143010810 นางสาวบุศรินทร� พูลเอียด
63143010811 นางสาวธารินี บุญเพชร
63143010812 นายเทวราช แปSนแกว
63143010813 นางสาวธมนวรรณ ทองแก9วจันทร�
63143010814 นางสาวอภิรดี จันชุม
63143010815 นางสาวชลธิชา ผดุงก่ิงตระกูล
63143010816 นางสาวละอองทิพย� สุวรรณรัตน�
63143010817 นางสาวณัฐยาภรณ� แก9วพิจิตร
63143010818 นางกาญจนา นุ.นนุ9ย
63143010819 นางสาวสุดารัตน� ศรีจันทร�
63143010820 นางสาวอุไรวรรณ พรหมรัตน�
63143010821 นางสาวมนทิรา ศิริชุม
63143010822 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน�
63143010823 นายไพรี จิตรักษ�
63143010824 นายอภิเดช เพชรรอด
63143010825 นางสาวสุธาทิพย� พรหมจรรย�
63143010826 นางสาวชุติกาญจน� คณานุโกศล
63143010827 นางสาวภัควลัญชญ� นาคคง
63143010828 นางสาวอรอุมา ปลอดถ่ิน
63143010829 นางสาวอาภาทิพย� บุญทรง
63143010830 นายมูฮัมหมัดอาริฟ อินทรคีรี
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63143010831 นางสาวอารีย�รัตน� จรงค�หนู
63143010832 นางสาววิจิตรา รอดแก9ว
63143010833 นางสาวขนิษฐา อินทรสุข
63143010834 นางสาวอุมาพร อุบลสถิตย�
63143010835 นางเบ็ญจมาศ สมบูรณ�
63143010836 นางวาลิษา ศิริกุล
63143010837 นางกฤษณา แดงขาว
63143010838 นางสาวสุนิสา แตงเหมาะ
63143010839 นางวรรณดี เศษคง
63143010840 นางสาวสุรีรัตน� ดอนแปว
63143010841 นายภาณุพงศ� กรูดมล
63143010842 นางสาวสุทธิดา หวังอีน
63143010843 นางสาววรางคณา สุตระ
63143010844 นางสาวไอรดา แกสมาน
63143010845 นางสาวซากีนะห� อาแว
63143010846 นางสาวสายชล ขุนณรงค�
63143010847 นางสาวธัญญาเรศ หาดดี
63143010848 นางสาวทรรศนันทร� ศรีวิมาศ 
63143010849 นางสาวอ9อยจันทร� พูนพนัง
63143010850 นางสาวกชกร เรืองเวช
63143010851 นางสาวเสาวรส สุดเลิศ
63143010852 นางสาวบุษรา บุตรสมัน
63143010853 นางสาวนิดานุช ชูหอย
63143010854 นางสาวซัลมา แมเร>าะ
63143010855 นางสาวชมพูนุช กาญจนานิจ
63143010856 นางสาวภาวิดา ยอดผะกา
63143010857 นางสาวขวัญชีวา สัณฐมิตร
63143010858 นางสาวฮาลาน.า พลนิกร
63143010859 นางสาวภัทรสุดา มีวาสนา
63143010860 นายสรศักด์ิ นาคจิตร
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63143010861 นางสาวธัญญารัตน� สมบัติแก9ว
63143010862 นางสาวศิริลักษณ� บุญเหลือ
63143010863 นางสาววิมล วรรณ พลจร
63143010864 ว.าที่ร.ต.ธนากร รอดภัย
63143010865 นางศริขวัญ คิดโปร.ง
63143010866 นางสาวอานุชตรา ทรงนาศึก
63143010867 นางสาวสิรินทิพย� บูหวัง
63143010868 นางสาวชนาภา แก9วประเสริฐ
63143010869 นางสาวณัฐชยา เสือคํา
63143010870 นางสาวทิพย�วดี จันทวาส
63143010871 นางสาวจินตนา รัตนกูล
63143010872 นายธีรวัฒน� ปรีชา
63143010873 นางสาวสุจิตรา แก9วคง
63143010874 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�เสภา
63143010875 นายณัฐพงศ� ดังสะท9าน
63143010876 นายผดุงเกียรติ ย.านวารี
63143010877 นางสาวอมรรัตน� รักงาม
63143010878 นางสาวพรกนก แก9วสว.างวงศ�
63143010879 นายธีรศักด์ิ ทิพย�บุญแก9ว
63143010880 นางสาวอมรรัตน� เจียวก>ก
63143010881 นางสาวธิดารัตน� อุ.นใจ
63143010882 นางสาวกรรณธ�ญาณัฐษ� เมืองทวี
63143010883 นางสาวฐิติมา นาลุงพรม
63143010884 นางสาวศิริกัญญา แก9วจํารัส
63143010885 นายนนท�ปวิธ เลาวิลาศ
63143010886 นางสาวณัฐสุดา เพชรมาก
63143010887 นางสาวศิริยา ร.องพืช
63143010888 นางสาวกุมารี วีระสกุล
63143010889 นางสาวชนิกานต� บุญญานุพงศ�
63143010890 นางสาวนริศรา สุพิทักษ�
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63143010891 นางสาวจันฤดี สมบันดาล
63143010892 นางสาวนันทิกานต� นิลพัฒน�
63143010893 นายศุภวัฒน� ศิริเพ็ชร�
63143010894 นางสาวณัฐฐิรา ถาวรกาญจน�วริศ
63143010895 นางสาวรัชนก จันสุข
63143010896 นางสาวอภิญญา พูลเกิด
63143010897 นางสาวรสา สิทธิบรรณ
63143010898 นายมนชัย สุประดิษฐ
63143010899 นายพัลลภ สุขบุญทอง
63143010900 นางสาววณิษา มีโกบ
63143010901 นางสาววนิศรา ชูเพ็ง
63143010902 นางสาวจิตรวี สมคะเณย�
63143010903 นางสาวพนิดา ศิริกุล
63143010904 นางสาวอนุศรา เกลือมีผล
63143010905 นางสาวพัชรี งามพร9อม
63143010906 นายวรนนท� นคงทอง
63143010907 นางสาวกุลทวี หน.วยแก9ว
63143010908 นางสาวสุพรรษา ใจเฉ่ือย
63143010909 นางสาวจันทิมา ช.วยทนุ
63143010910 นางสาวนัชนาภรณ� พืชโรจน�
63143010911 นางสาววราลักษณ� อักษรทอง
63143010912 นางสาวจุฑามาศ พงษ�ศิริ
63143010913 นางสาวกนกวรรณ เกิดสมบัติ
63143010914 นางสาวนัสรีน เจริญพร
63143010915 นางสาวจิรัสยา แก.นเมือง
63143010916 นางสาวภัทราภรณ� คงดี
63143010917 นางสาวเสาวณีย� ธานีรัตน�
63143010918 นายจักรกฤษณ� นวลอินทร�
63143010919 นางสาวหฤทัย ขาวเหลือง
63143010920 นายฤทธิศักด์ิ เกษแก9ว
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63143010921 นางสาวธันย�ชนก ภูมิไชยา
63143010922 นางสาวจันทร�จิรา ยืนทรัพย�
63143010923 นางสาวนรารัตน� ไกรนรา
63143010924 นางสาวปNยะรัตน� เพ็ชรทอง
63143010925 นายโสภณัต โคจีนสกุล
63143010926 นางสาววิภาพร แก9วพิกุล
63143010927 นางสาวทัชติมา คงทอง
63143010928 นายอธิภัทร ทองพรัด
63143010929 นางสาวจุฑามาศ มาแก9ว
63143010930 นายธีรยุทธ ควรกิจ
63143010931 นางสาวดวงเด.น ศรีคําพัน
63143010932 นายธรรมนคร เชื้อจีน
63143010933 นางสาวหทัยภัทร ทิพย�มาก
63143010934 นางสาวอาทิตยา ตีปดํา
63143010935 นางสาวผกากรอง เกิดรอด
63143010936 นางสาวทิพย�รัตนา เจ>ะโส>ะ
63143010937 นางสาวจิรัญญา แก9วตุ.น
63143010938 นางสาวศิรินันท� ไชยเมือง
63143010939 นางสาวธิดารัตน� หอมทอง
63143010940 นายศรัณยู ข.ายม.าน
63143010941 นางสาวกนกนวรรณ ฉุยฉาย
63143010942 นางสาวภัทรศยา จันทร�พร9อย
63143010943 นายสรพงษ� แสงวุวรรณ�
63143010944 นางสาวยุรีวรรณ� ห.อกุล
63143010945 นายทักษิโชติถ� ทองบัว
63143010946 นางสาวสร9อยฟSา ชุมคง
63143010947 นางสาวมัลลิกา พรหมทอง
63143010948 นางสาวสุภัชญา มากชิต
63143010949 นายพงศธร พงศ�สว.าง
63143010950 นางสาวจามจุรี นิลมล
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63143010951 นางสาวดาราพร สันหลี
63143010952 นางสาวสุพัตรา โพลอย
63143010953 นางสาวสตรีรัตน� ปรางจันทร�
63143010954 นางสาวภัชชาภัค จงสวัสด์ิวัฒนา
63143010955 นางสาววิภาวรรณ ผาสุข
63143010956 นายปNยะพงศ� แซ.ย.อง
63143010957 นางลัดดา รักษ�รงค�
63143010958 นางสาวสุธิดา พรมเส9ง
63143010959 นางสาวสุมิตตา สุขสว.าง
63143010960 นางสาวปวีณา คงเขียว
63143010961 นายอนันต�ณพ โอทองคํา
63143010962 นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน�
63143010963 นางสาวชฏาพร ชูศรีเพชร
63143010964 นางสาววริษฐา อดิศัยรัตนกุล
63143010965 นางสาวพิลาวัณย� แซ.โว9น
63143010966 นางสาวพิชามญชุ� เพ่ือมเสม
63143010967 นางสาวธัญญารัตน� หอมชุ.ม
63143010968 นางสาวลลิตา อินทร�แก9ว
63143010969 นางสาวสินิทธา เรียนสุด
63143010970 นายอัคราณิชย� อินทรมนตรี
63143010971 นายพชร พรภัทรศิริ
63143010972 นางสาวจุไรวรรณ ศรีผล
63143010973 นางสาวภัทรวดี ช.วงสม
63143010974 นางสาวนัททชา ศรีพรหมทอง
63143010975 นายดิษทัศ ปรีชา
63143010976 นางสาวกรกนก โพธ์ิพรม
63143010977 นางสาวรุ9งกานต� สุทธิกรณ�
63143010978 นางสาวนิศารัตน� มุสิแก9ว
63143010979 นางสาววรรณนิสา วงค�วานิช
63143010980 นางสาวเมธินี เอียดเพ็ง
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63143010981 นางสาวอภิชญา ขวัญคีรี
63143010982 นางสาวพรรณกาญจน� หีตน9อย
63143010983 นางสาวชฎาภรณ� จิตสวัสด์ิไพบูลย�
63143010984 นายสถิตบุญ จันทร�รุ.ง
63143010985 นางสาวกรรณิการ� พนัสนาชี
63143010986 นางสาวศราวดี จงจิตต�
63143010987 นางสาวเกศวลี หนูทอง
63143010988 นายณัฐพร เกตุแก9ว
63143010989 นายระวีวัฒน�    ฺ สุดรัก
63143010990 นายฐิติชวลิต สังข�คร
63143010991 นางสาวรอซีดะห� สิเดะ
63143010992 นางสาวศรีวิภา จงจิตต�
63143010993 นางสาวสุวนันท� ขวัญราช
63143010994 นายรณภัทร พิทักษ�
63143010995 นางสาวอภิสรา วัชรสมพร
63143010996 นางสาวสลิลทิพย� เกิดเพชร
63143010997 นางสาววิมลมณี ชูเกษร
63143010998 นางสาวสิราภรณ� แก9วศรีนวล
63143010999 นางสาวชุติมา แก9วเกลี้ยง
63143011000 นางสาวชนาภา ไล.คง
63143011001 นางสาวพุธษรัตน� เชาวนะ
63143011002 นายณัฐพล กงยัง
63143011003 นางสาวนฤมล ณ พลฤทธ์ิ
63143011004 นางสาววาสินี ยกเอียด
63143011005 นางสาวอภิชญา วางกลอน
63143011006 นายยุทธนา สอนตะโก
63143011007 นางสาววรรณรัตน� เสง่ียม
63143011008 นายอับดุลวาเฮ็ด บือราเหง
63143011009 นางสาววชิราพรรณ เมฆหมอก
63143011010 นางสาวกุลภัสสร หนูทิม
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63143011011 นางสาวสิตานัน ชูศักด์ิ
63143011012 นางสาวพิชชาภา พงษ�หวาน
63143011013 นางสาวพิชญ�สินี ชิดเชื้อ
63143011014 นางสาวจันจิรา มากดํา
63143011015 นางสาวจัณจ�ศุภณัช รุจิรานุพงศ�
63143011016 นางสาวสุพัตรา มีแก9ว
63143011017 นางสาวฮุสนา ถ่ินเกาะแก9ว
63143011018 นางสาวจิราวรรณ เพชรสิทธ์ิ
63143011019 นายฐิติโชค กวีพันธ�
63143011020 นางสาวศศิธร วรวิศัลย�กุล
63143011021 นายอรรถกิจ ผิวดํา
63143011022 นายสิริพงศ� ม่ิงเมือง
63143011023 นางสาวพรทิพย� แข็งมาก
63143011024 นางสาวสุพรรษา สังคะโน
63143011025 นางสาวพัชรี ธรรมนารักษ�
63143011026 นายอัมรินทร� นาครัตน�
63143011027 นางสาวดวงกมล จรูญรักษ�
63143011028 นายกฤตเมธ วชิรนิมิต
63143011029 นางสาวจีราภรณ� ไกรศาสตร�
63143011030 นางสาวกนกรัตน� พูลทรัพย�
63143011031 นางสาวสุธิมา คล9ายคง
63143011032 นางสาวลลิตา อนันทกาล
63143011033 นางสาวญาณรัตน� ช.วยพัฒน�
63143011034 นางสาววิภาพร แดงเสนาะ
63143011035 นางสาวนันทินี มณีชัย
63143011036 นางสาวณัฐธันยา จินโต
63143011037 นางสาวชลธิรา ศักดา
63143011038 นางสาวธนพรรณ คงเหมือน
63143011039 ว.าที่ ร.ต.หญิงกิติยา ต้ิงดํา
63143011040 นายจินตวัฒน� เด.นดวง

หน9า 368 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143011041 นายชรินรัตน� นวลละออง
63143011042 นางสาวประภัสสร ไมอ>อคชิ
63143011043 นายสันติชัย ว.องทะเล
63143011044 นายนฤชาติ ทองสุข
63143011045 นายอาร�ฟาน อาแว
63143011046 นางสาวภาวิณี เข็มขาว
63143011047 นางสาวอัสมาต� ใจเที่ยง
63143011048 นางสาวหนึ่งนุช ศรีคงมาก
63143011049 นางสาวจุฑารัตน� บุษยากุล
63143011050 นายปNยะพงษ� ปะรา
63143011051 นางสาวแพรพลอย ยะสะนพ
63143011052 นางสาวมนภรณ� ผะอบทอง
63143011053 นางสาวชนิดา จันทร�ผ.อง
63143011054 นางสาวสุชานุช พรธรรมบูรณ�
63143011055 นางสาวกมลวรรณ ห.อหุ9ม
63143011056 นางสาวพิมพ�กมล สังข�กรด
63143011057 นายทวีวงษ� เพชรสุวรรณ�
63143011058 นางสาวธันยพร อุทุมรัตน�
63143011059 นางสาวสิริมา สุขศรีนวล
63143011060 นายณัฐวัตร นวลละออง
63143011061 นางสาวพัชรีพร เมืองมา
63143011062 นางสาววริศรา ปราบพล
63143011063 นางธนวรรณ พรหมรัตน�
63143011064 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณกาญจน�
63143011065 นายเกียรติศักด์ิ ลบลาย
63143011066 นางสาวณัฎฐากาญจน� อ.อนแก9ว
63143011067 นายอําพล ชํานาญกิจ
63143011068 นางสาวทิพวรรณ ขอไว9
63143011069 นายนราธร สมขันธ�
63143011070 นางสาวศุภนิดา เชี่ยวชาญ
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63143011071 นายปองณัฐ ทองชนะ
63143011072 นางสาวธิดาวรรณ สว.างเย็น
63143011073 นางสาวสุวนันท� สังข�ศรีอินทร�
63143011074 นางสาวปรัศนี จันทร�ประดิษฐ�
63143011075 นางสาวอสมาภรณ� พงศ�วัฒนากร
63143011076 นางสาวกนกทิพย� บุญวงศ�
63143011077 นายชูเกียรติ ทองไหม
63143011078 นางสาววรรณวิศา ไชยคชเดช
63143011079 นายนนท�ปวิธ อยู.ทอง
63143011080 นางสาวรัตนวรรณ เก9าเอี้ยน
63143011081 นางสาวอรทัย ยารังกา
63143011082 นางสาวสุนิตา มิตรแสง
63143011083 นายสิริพงษ� แสงเดช
63143011084 นางสาวฐิติมา สุขคุ9ม
63143011085 นางสาวเมธาวี สุขอนันต�
63143011086 นางสาวสุภาวดี แดงเสียงดัง
63143011087 นางสาวอรอุมา เกิดทองมี
63143011088 นางสาวมาลัยรัตน� คันธานุกูล
63143011089 นางสาวฤทัยรัตน� ทิพย�แก9ว
63143011090 นายศิวัช กรีญาติ
63143011091 นางสาวศุภวรรณ สินพิศุทธ�
63143011092 นางสาวบุญฑริกา คงสุทธ์ิ
63143011093 นางสาวจิตรา เลื่อนแก9ว
63143011094 นางสาวชัญญา พรหมนวล
63143011095 นางสาวศิริรัตน� พงษ�ไทย
63143011096 นายบุญฤทธ์ิ สมใจ
63143011097 นางนวลจันทร� เทพเย้ือน
63143011098 นางสาวนลินทิพย� ดินเด็ม
63143011099 นางนนทิยา ประวีณไว
63143011100 นางสาวจุรีพร แก9วหมุด
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63143011101 นางสาวณัฏธิดา ศิริรักษ�
63143011102 นางสาวกุลนัฐ รัตนเขตต�
63143011103 นางสาวณภศวรกมล อินทจักร
63143011104 นางสาวยุพารัตน� วิทา
63143011105 นายอมรศักด์ิ หมันบุตร
63143011106 นายศิริศักด์ิ สุดธานี
63143011107 นางสาวสุธาทิพย� ศรีเนียม
63143011108 นางสาวณัฐวรรณ รัตนพันธ�
63143011109 นายปฏิวัติ อังศุกาญจนกุล
63143011110 นางสาวนภัสสร ทรัพย�มี
63143011111 นายรัชมังคล� อินทชาติ
63143011112 นางเยาวลักษณ� หนูทับ
63143011113 นางสาวสุทิษา จันทพงษ�
63143011114 นางสาวชนาภา เกษแดงสกลวุฒิ
63143011115 นายวีระยุทธ เสือนาค
63143011116 นางสาวนันท�รดี เพชรโชติ
63143011117 นางสาวสุภาวรรณ มุสิอินทร�
63143011118 นางสาวอุบลรัตน� ธรรมรักษ�
63143011119 นางสาวปุศลินท�ทิพย� ชนะกาญจน�
63143011120 นางสาวจันทนี บุญนํา
63143011121 นางศิริพร รัตจักร�
63143011122 นายทวีศักด์ิ ทิพย�พิมล
63143011123 นางสาวอันทิกา แขดวง
63143011124 นางสาวกวิสรา ผกาแก9ว
63143011125 นางสาวอารียา บุหงา
63143011126 นายไพศาล นุ.มนวล
63143011127 นางสาวจันทร�เพ็ญ รัตนพันธ�
63143011128 นางสาวสุรีพร เสวตเวช
63143011129 นางสาวชุติมา แก9วไทย
63143011130 นางสาววศิราภรณ� ไทยชนะ
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63143011131 นางพรสุดา ระถะการ
63143011132 นางสาวอารดา ยอดจิตร
63143011133 นางสาวจีรวรรณ ทองเจิม
63143011134 นางสาวศิรินาถ ปรีชา
63143011135 นายจิรศักด์ิ ยงญาติ
63143011136 นางสาวพรธีรา ภูริปริญญา
63143011137 นางสาววนิดา คงจันทร�
63143011138 นางสาวณัฐมล หมาดหลู
63143011139 นางสาวยุพดี พร9อมเพรียง
63143011140 นายเตชทัต รัตนวิไลย
63143011141 นายปรเมศร หนูเจริญ
63143011142 นางสาวกรรณิการ� พรมชาตรี
63143011143 นายอลงกช ธนาวุฒิ
63143011144 นางสาวนิอาอีเสาะ ยามูสะนอ
63143011145 นายธนพงษ� เพชรเชนทร�
63143011146 นายสิงหา วังบุญคง
63143011147 นางสาวอรวรรณ กล.อมกลั่น
63143011148 นายศุภณัฐ ทองรอด
63143011149 นางสาวจุฑามาศ แสงอาวุธ
63143011150 นางสาวกาญจนา เก้ือแก9ว
63143011151 นางสาวอภิสรา สุภัทรประทีป
63143011152 นางกมลชนก ชนะภักดี
63143011153 นายนฤติ ทับทวี
63143011154 นายฐิติพงศ� พลรบ
63143011155 นางสาวหัสฤทัย รองเดช
63143011156 นายนิยุต พลการณ�
63143011157 นางสาวกรรณิกา โสพิศ
63143011158 นางสาวอุมาพร ชูจันทร�
63143011159 นางสาวพรสุดา พรรณราย
63143011160 นางสาวสมฤทัย หนูเกลี้ยง
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63143011161 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นแก9ว
63143011162 นางสาวอนงค�นาฎ ปราชญ�อักษร
63143011163 นางสาวพัชราพรรณ นนทศักด์ิ
63143011164 นายชัยวัฒน� สัญญี
63143011165 นางสาวศิรินภา นิลการ
63143011166 นางสาวจันทร�เพ็ญ แซ.โค9ว
63143011167 นางสาวกัตติกมาศ ราชิวงศ�
63143011168 นางสาวทิพย�วิมล คงรักที่
63143011169 นางสาวรัชฎา กรดเสน
63143011170 นายถกรกันต� เภกก้ิม
63143011171 นางสาวศุวลิน อมรชลารักษ�
63143011172 นางสาวสุภาวดี พวงจิต
63143011173 นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา
63143011174 นางสาวมัลลิกาณ� แก9วคงคา
63143011175 นางสาวณัฐกานต� พรัดรอด
63143011176 นางสาวอัมราภรณ� ทองเจิม
63143011177 นางสาวพิรุฬลักษณ� ย้ิมมงคล
63143011178 นางสาวดวงสุดา ประมวลศิลปY
63143011179 นายเกียรติศักด์ิ รุ.งคชพล
63143011180 นางสาวเสาร�ธิดา นาคคง
63143011181 นายธนภัทร เพชรย9อย
63143011182 นางสาวกิตติยา ชูศิริ
63143011183 นางสาวอุบลวรรณ กาญจนะ
63143011184 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ�
63143011185 นายณัชภัทร จิตติศักด์ิ
63143011186 นายจิรายุส ผลอนVันต�
63143011187 นางสาวสุธิดา ธรรมศรี
63143011188 นางสาวอัญชลี บรรลือศัพท�
63143011189 นางสาวกาญจนา กองกุล
63143011190 นางสาวพรลภัส กํามะเริง

หน9า 373 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143011191 นางสาวขจิตกาญจน� คํานึงคุณากร
63143011192 นายเชาวลิน อึ้งเซ9ง
63143011193 นางสาวอภิรดี เพชรสุทธ์ิ
63143011194 นายรัชพล พิมลศรี
63143011195 นางสาวกนกวรรณ ปาลคะเชนทร�
63143011196 นางสาวนุชจีรา ชูจันทร�
63143011197 นางสาวณิชารีย� เพชรอาวุธ
63143011198 นายวาสนา จิตบุญ
63143011199 นายเขมรินทร� พงศ�ย่ีล.า
63143011200 นางสาวกรกนก ปานสุวรรณ
63143011201 นางสาววิสนี สิงโหพล
63143011202 นางสาวเสาวณี รอดภัย
63143011203 นายเอกพจน� เชี่ยวชาญ
63143011204 นางสาวกมลวรรณ จันทร�แจ.มศรี
63143011205 นายเลิศมงคล อํานักมณี
63143011206 นางสาวปวริศร ศรีภักดี
63143011207 นางสาวธุมวดี รอดทุกข�
63143011208 นางสาวศิริวรรณ ขวัญคีรี
63143011209 นายศิวัช ตัณฑชน
63143011210 นางสาวธัญลักษณ� วงศ�อนันต�
63143011211 นางสาวพนิดา แก9วหนู
63143011212 นางสาวศุภาลัย ทองใบ
63143011213 นางสาววิลาสินี คงปาน
63143011214 นางสาววนัสชนก สังข�เมฆ
63143011215 ว.าที่ ร.ต.หญิงจีราพร เกตุสถิต
63143011216 นายมนตรี สุขโหตุ
63143011217 นายพิสุทธินันท� ทินนิมิตร
63143011218 นางสาวสังข�นิศา สืบสังข�
63143011219 นายพงษ�เดช หวานดี
63143011220 นางสาวณิชานันท� ชูเกิด
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63143011221 นางสาวอรณิชา ขบวนพล
63143011222 นางสาวจิราวรรณ สายทอง
63143011223 นางสาวซัซวานี ยีมานิง
63143011224 นางสาววราภรณ� ศิลพูล
63143011225 นางสาวปุณณดา อิษยาสกุลพร
63143011226 นางสาวณัฐธิตา ยมมาก
63143011227 นางสาวณัฎฐนิช ช.อแตง
63143011228 นางสาวโศภิตา ซ่ือตรง
63143011229 นางสาววลัยพร ศิริทอง
63143011230 นางนิรัสรา สามสุวรรณ
63143011231 นางสาวศิริลักษณ� สังข�น9อย
63143011232 นางสาวดาลิณี บํารุงภักด์ิ
63143011233 นางสาวกัลยาณี เกิดเกตุ
63143011234 นายนนทชัย อินทะป;ทม�
63143011235 นางสาวเกศสุริยงค� กิจงาม
63143011236 นางสาวจิราภรณ� วรรณศิริลักษณ�
63143011237 นางสาวจันทร�ธิมา พรหมฉิม
63143011238 นายเกรียงไกร แซ.ฮั่น
63143011239 นายภานุพงศ� วิเชียรรัตน�
63143011240 นางสาวจิรชยา ชูกล.อม
63143011241 นางสาวสุภาวดี กิจสุวรรณ
63143011242 นางสาวสุมณฑา ศิริพันธ�
63143011243 นางสาวเกศิณี จันทร�แก9ว
63143011244 นายณัฐ ไชยศรี
63143011245 นางสาวกชมล เรืองเทพ
63143011246 นายธีรนัย วิชัยดิษฐ
63143011247 นางสาวกาญจนา เอียดแก9ว
63143011248 นายณัฐพงศ� ซังเอียด
63143011249 นางพัชราวดี พรหมดวง
63143011250 นายอนุภาส ภู.ขันเงิน
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63143011251 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุนันทา สบเหมาะ
63143011252 นางสาวณิชา อยู.สุข
63143011253 นางสาวชยพร กันเทพา
63143011254 นางสาวฮัสนีย� หนุนอนันต�
63143011255 นายก9องภพ รักเมือง
63143011256 นางสาวนภาพร นพรัตน�
63143011257 นายวัชรพล อุบลกุล
63143011258 ร.ต.วีรยุทธ สุขเก้ือ
63143011259 นางสาวชัชฎาภรณ� บุญช9าง
63143011260 นางสาวพัชรีภรณ� เมืองจันทร�
63143011261 นางสาวเกสรา เลขพงศ�
63143011262 นางสาวกษมาภรณ� ภัทรวิสุทธ์ิ
63143011263 นางสาวหทัยกาญจน� เทพเมือง
63143011264 นางสาวกัญญาณัฐ เห็นถูก
63143011265 นางสาวหทัยชนก ศิริห9องทอง
63143011266 นางสาวสุชาดา ปรีชา
63143011267 นายจรัญ โดยเจริญ
63143011268 นายชุมพล ตันกุลโรจน�
63143011269 นางสาววณิชยา ทิพย�ชิต
63143011270 นางสาวกรกมล เดชแก9ว
63143011271 นายอรรถพล ก9องศักด์ิศรี
63143011272 นางสาวกัญญารัตน� ตลึงผล
63143011273 นางสาวเกลียวมาศ ทองทิพย�
63143011274 นางสาวเปรมฤดี รัตน�อนันต�
63143011275 นางสาวธัญวลัย สว.างฟSา
63143011276 นางสาววรรณฤดี วิมล
63143011277 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณกิจ
63143011278 นางสาวทิตศรา ชูชื่น
63143011279 นางสาวนภสร เดชารัตน�
63143011280 นางสาวเจ>ะอารียา ทิ้งปากถํ้า
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63143011281 นางสายใหม. เพ็ชรสุทธ์ิ
63143011282 นายสันติ วงษ�สูง
63143011283 นางสาวปริยาภรณ� เพชรศรี
63143011284 นางสาวธารินท� แล>ะหล>ะ
63143011285 นางสาวพรรณนุภา ภักดี
63143011286 นางสาวณัฐพร กาลป;กษ�
63143011287 นางสาวรจนา เก็บทรัพย�
63143011288 นายวีรศักด์ิ รัตนคช
63143011289 นางสาวนูรูลอาฟIฟะห� หะมะ
63143011290 นายนัยฟIน มามะ
63143011291 นางสาวปาลินี เวียงวีระเกียรติ
63143011292 นายภูวนัย เพชรบูรณ�
63143011293 นางสาวปรีญาภรณ� เม.งบุตร
63143011294 นายกิตติธัช ฉายะไพสิฐพร
63143011295 นายปNยะวัฒน� บุญมี
63143011296 นางสาววริษฐา จาริภักด์ิ
63143011297 นายเกษมสันต� หนูนุ9ย
63143011298 นางสาวธัญลักษณ� ทองหลิ่ม
63143011299 นางสาวสุภาพร อมรกล
63143011300 นายฐาปกรณ� เรืองมณี
63143011301 นางสาววรรนิษา แก9วสอน
63143011302 นายฐากูร เศรษฐมาน
63143011303 นายพีรธรรม เพชระ
63143011304 นางสาวสุดารัตน� ทองประกอบ
63143011305 นายอิศรา อมัสกุล
63143011306 นางสาวเดือนนภา ศิรินุพงศ�
63143011307 นางสาวนูรีซา แดแซ
63143011308 นางสาวนฤมล ชูเมฆา
63143011309 นายวัชรชัย ต้ังกิตติเวช
63143011310 นางสาวพัณณิตา เศวตะดุล
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63143011311 นางสาวศรัญญา ชูสิน
63143011312 นายอภิวิชญ� ราชวงศ�
63143011313 นางสาวศศิประภา มีหาดยาย
63143011314 นางสาวปริชญา หลานโปaะ
63143011315 นางสาวอิศราพร ทองขาว
63143011316 นางนุชนาท เครือจันทร�
63143011317 นางสาวอัจฉรา รัตนพันธ�
63143011318 นางสาวรัชดา เสาวคนธ�
63143011319 นายสยามรัตน� ตติยานนท�
63143011320 นางสาวมุกจริยา ช.วยน9อย
63143011321 นางสาวธีรกาญจน� บุญใหญ.
63143011322 นายวราวุฒิ บุญชู
63143011323 นายคณิน เพชรวงศ�
63143011324 นายธวัชชัย เจระจิตร
63143011325 นางสาวกรชนก คงเกตุ
63143011326 นางสาวอรวิดา พลารชุน
63143011327 นางสาวพรรณกมล สวัสดิภิรมย�
63143011328 นางสาวสาวิตรี ศาสนโสภา
63143011329 นางสาวพัชรีย� ออละเอี่ยม
63143011330 นางสาวก่ิงกมล ชํานาญกิจ
63143011331 นางสาวสุดารัตน� บัวทอง
63143011332 นายพิษณุ พรรณรังษี
63143011333 นางสาวมณีกาญจน� วงศ�สวัสด์ิ
63143011334 นางสาวสุวัลนีย� เส็นบัตร
63143011335 นางสาวอณัญญา รอดงาน
63143011336 นางสาวฉัตรชนก นูนน9อย
63143011337 นางสาวบัณฑิตา ฉิมวารี
63143011338 นางสาวปาริชาติ มากนาสัก
63143011339 นางสาวแก9วขวัญ ชิดเชื้อ
63143011340 นางสาวสุภาวดี ขวัญศรี
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63143011341 นางสาวรุ.งทิวา ดุมลักษณ�
63143011342 นายวรานนท� อินทรมุณี
63143011343 นางสาวสายธาร ฝ;Lงไธสง
63143011344 นางสาววรรษมน นาคทองกุล
63143011345 นางสาวชโนทัย ศรีเรือง
63143011346 นายกฤตเมธ สามัคคี
63143011347 นางสาวอาทิตยา บูรณะพงษ�
63143011348 นางสาวอัมวดี ชนะศรี
63143011349 นางสาวธัญพร ขาวใหม.
63143011350 นายกฤษฎา ศรีอิน
63143011351 นางสาวพัชริยา หนูอุ.น
63143011352 นายธรรมรงค� พรหมจันทร�
63143011353 นางสาวนวลจันทร� ขอพุทธพรชัย
63143011354 นายอายุวัต ช.วยหวัง
63143011355 นางสาวจิริญา เดชเอี่ยม
63143011356 นางสาววลีพร ชาญวุธ
63143011357 นางสาวคัทลียา ฤทธิสังข�
63143011358 นางสาวสิริศรีวลี แสงภิบาล
63143011359 นายธงชัย โลหกิจ
63143011360 นายสุรชัย ล.องวิลัย
63143011361 นางสาวซารีนา จาจา
63143011362 นางสาวปุญญพัฒน� นาคศรีคํา
63143011363 นางสาวสุทธิดา ขวัญแก9ว
63143011364 นายวัชนพงศ� อาษา
63143011365 นางจันทวงค� ทรัพย�แก9ว
63143011366 นายสุริยา สิงโหพล
63143011367 นางสาวพัชราวดี เนื้อนุ9ย
63143011368 นางสาววศินี พรมภักดี
63143011369 นายอดิศักด์ิ เย่ียมศิริ
63143011370 นางสาวธัญชนก จิโสะ
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63143011371 นางสาวอธิชา รัศมีชัยศิลปY
63143011372 นางสาวสุรภา แสงอภัย
63143011373 นางสาวฟริดา นํานาผล
63143011374 นางสาวโสภิดา จันทร�พิทักษ�
63143011375 นางสาวมินตรา แย9มมณี
63143011376 นางสาวเจนต�นิตา สุทธินุ9ย
63143011377 นางสาวบุษยา นาคเวช
63143011378 นางสาวสุดารัตน� สังข�แก9ว
63143011379 นางสาวพิณฑุศรณิ์ ขุนทอง
63143011380 นายอดิศร เกษีสม
63143011381 นางสาวกฤติยา เจริญกิติศัพท�
63143011382 นางสาวอรจิส หนูปาน
63143011383 นางสาวศรัญญา พรมหสุทธ์ิ
63143011384 นางสาวพรระพี แก9วหิรัญ
63143011385 นางสาวกรกนก ศรีน9อย
63143011386 นางสาวฐิติมา นรินทร�
63143011387 นางสาวปรียะห� เจะนะ
63143011388 นางอรนุช ทองหอม
63143011389 นายพิชญา รัตนะโน
63143011390 นางสาวปาริชาติ อัศดรกาญจน�
63143011391 นางสาวนารีรัตน� มะหมัด
63143011392 นางสาวซาวาตี ดอเล>าะ
63143011393 นายซูไรดี ซายู
63143011394 นางสาวกมลรัตน� โกศัย
63143011395 นางสาวจุฑาภรณ� แสงศรี
63143011396 นายเอกรงค� ชัยกิจ
63143011397 นางสาวพัชรพร ศิริรัตนพงษ�
63143011398 นางสาวอุไรรัตน� พันชนะ
63143011399 นางสาวกรรณิการ� ชัยพัฒน�
63143011400 นางสาวอรพร ทองแก9ว
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63143011401 นายอมรศักด์ิ แก9วสีนวล
63143011402 นางสาวไปรมา คงแก9ว
63143011403 นางสาวกรรณิการ� จันทรพิมล
63143011404 นางสาวศศิธร ล.องสุวรรณ
63143011405 นางสาวฟNรเดาส� ดอเลาะ
63143011406 นายธนวุฒิ จิณะเสน
63143011407 นางสาวชัญญาภัค นระมาตย�
63143011408 นายสมชาย โสภา
63143011409 นางสาววาสนา คงฉิม
63143011410 นางสาวอันธิกา ปาไหน
63143011411 นายอภิชัย พรมแก9ว
63143011412 นางสุมาลี ไชยผล
63143011413 นางสาววชิรญา ชินวงศ�
63143011414 นางสาวเสาวลักษณ� ขันแก9ว
63143011415 นายอรุณ จันทร�แก9ว
63143011416 นางสาวกานต�รวี บ9านนบ
63143011417 นางสาวสาวิตรี เทศสี
63143011418 นายอัมรันดร� หะยีแยนา
63143011419 นางสาวเบญจวรรณ หมายปาน
63143011420 นางสาวตุ>กตา รัตนกระจ.าง
63143011421 นางสาววิมล หมินเตะ
63143011422 นางสาวภิญญารัตน� ทองขาว
63143011423 นางสาวนภาพร นาคประดิษฐ�
63143011424 นายประภวิษณุ� มุณีรัตน�
63143011425 นางสาวไอลดา นักว.อน
63143011426 นายกฤตภัค บริสุทธ์ิ
63143011427 นายอนุพงศ� ชุมอุระ
63143011428 นางสาวมะลิวัลย� ชุมทอง
63143011429 นายณัฐกุล อารีกิจ
63143011430 นายเกียรติศักด์ิ กาญจนรงค�
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63143011431 ว.าที่ร9อยตรีหญิงกันทรา วิไชยเดช
63143011432 นางอันเดรีย หะยีสแลแม
63143011433 นางสาววรีลักษณ� รักษ�บางบูรณ�
63143011434 นางสาวหทัยชนก โพชนะ
63143011435 นายมูฮัมมัดเตาฟNก มะลีมิง
63143011436 นางสาวสุภิญญา การพยุทธ�
63143011437 นายอนุพงศ� รองแก9ว
63143011438 นางสาวมนัสนันท� ลิ้มใจเพขร
63143011439 นางสาวรัชนี ขาวบุตร
63143011440 นางจุฑารัตน� ใสสะอาด
63143011441 นางสาวปNยรัตน� ลอย
63143011442 นางสาวพนิดา คงวิจิตร
63143011443 นางสาวอารีรัตน� จําปา
63143011444 นางสาววรันธร รัตนเดช
63143011445 นางสาวอรสา หนูจันทร�
63143011446 นางสาววศินี เพชรยังพูล
63143011447 นายธนกิจ สิทธิสาร
63143011448 นายศุภวัฒน� ทองมี
63143011449 นางสาวรวีฉาย กลิ่นจันทร�
63143011450 นายนิรันดร� คีรีเพชร
63143011451 นางสาวสุธิดา เผือกละม9าย
63143011452 นางสาวตติยา พรหมมาศ
63143011453 นางสาวจุฑามาส สายัณห�
63143011454 นางสาววรรณิศา ปNLนอมร
63143011455 นางสาวอุมาพร วัจนสาร
63143011456 นางนรินดา ชัยสงคราม
63143011457 นางสาวนันทรัตน� แตงแก9ว
63143011458 นายอัสรี ดําพิลา
63143011459 นายนัตพงษ� ชูภู.
63143011460 นางสาวเปมิกา เร็วเรียบ
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63143011461 นางสาวพิมชนก ยางทอง
63143011462 นางสาววันดี ศรีวิเชียร
63143011463 นางสาวพลอยไพลิน ชลเขตต�
63143011464 นางสาวพิชชญา เหล.าเส็น
63143011465 นางสาวอุมาพร หวานช.วย
63143011466 นางสาวศิริรัตน� มาตรบุตร
63143011467 นางสาวดาราวดี รักวงค�
63143011468 นางสาวกชพรรณ สุขลิ้ม
63143011469 นางสาวกาญจนา ปราบเสร็จ
63143011470 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เพ็ญ
63143011471 นายป;ญญาพล สุนทรินทร�
63143011472 นางสาวนันทิดา เขียวเทโพธ์ิ
63143011473 นางสาวณัฐติกา พรหมดนตรี
63143011474 นางสาววาสนา ทิวคง
63143011475 นางสาวกรรณิกา บุญทอง
63143011476 นางสาวจารินภรณ� ชูพงศ�
63143011477 นางสาวกฤตพร ศรทอง
63143011478 นางสาวณธัญญาดา กุลกิตติธนาธร
63143011479 นางสาวภัคจิรา บุญเสริม
63143011480 นางสาวกานต�สิรี บุญแท9
63143011481 นางสาวจารวีย� วงศ�น9อย
63143011482 นางสาวลดาวัลย� วิชัยดิษฐ�
63143011483 นางสาวพรนภา สิทธิบุตร
63143011484 นางสาวเสาวลักษณ� คลิ้งคล9าย
63143011485 นายพิสิทธ์ิ พิทยาวาณิชย�
63143011486 นางสาวสุกัญญา เผือกเล็ก
63143011487 นายอนันตโชค เปรมปรีด์ิ
63143011488 นายกิตติศักด์ิ โปทอง
63143011489 นายเอกชัย สาริกขา
63143011490 นางสาวฐิติพร ตวนกูเปIย
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63143011491 นางสาวณภัทร โคตรบรม
63143011492 นางสาวญาณิศา พัวพันธุ�
63143011493 นายชนาธิป บุญเนื่อง
63143011494 นางสาวนิฐารัตน� กันทะง่ิน
63143011495 นางสาวฟาฏิมา ยูโสะ
63143011496 นางสาวขวัญตา เพ็งสกุล
63143011497 นางสาวศุภมาศ แซ.หลู.
63143011498 นายธีรเมธ เหล.าจก
63143011499 นางสาวปาริชาติ จําศูนย�
63143011500 นางสาวธิดารัตน� นุ.นเส9ง
63143011501 นายธนวรรฒ ย่ีค้ิว
63143011502 นางสาววิลาสินี อุยสกุล
63143011503 นางสาวขนิษฐา พรหมสุวรรณ
63143011504 นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง
63143011505 นางสาวมารีนา ก9าเด
63143011506 นางสาวนวลสกนธ� ห9วยนุ9ย
63143011507 นายณัฐวุฒิ ขาวจันทร�คง
63143011508 นางสาวณัฏฐณิชา ช.วยทุกข�
63143011509 นางสาวอนุสรา อาวุธ
63143011510 นางสาววรรณวิไล ดวงมาลย�
63143011511 นายอติพล จินพละ
63143011512 นางสาวกานต�ชนก สุวรรณวงศ�
63143011513 นางสาวสุธิตา ดอเลาะ
63143011514 นายศักด์ิพันธุ� จิณวงผศ�
63143011515 นางสาวพรรณราย คงรอด
63143011516 นางสาวลักษณา เสนาทอง
63143011517 นางสาวกมลวรรณ พรหมจันทร�
63143011518 นางสาวดาราวรรณ ณ สิงหล
63143011519 นางสาวชไมพร ทิมผุด
63143011520 นายรัชชานนท� ลอยประภาพ
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63143011521 นางสาวสุภัชชา โอทองคํา
63143011522 นางสาวพลอยไพลิน นวลแก9ว
63143011523 นางสาวภัทรวดี ลิ้นหลง
63143011524 นางสาวมยุรฉัตร คชาเศรษฐ
63143011525 นายบุญโชค พรหมแก9ว
63143011526 นายคชินทร หลอมทอง
63143011527 นางสาวกุลดา จันทร�ส.งแก9ว
63143011528 นางสาวคณิตา ป;ตเมฆ
63143011529 นายจาตุรนต� แก9วสุข
63143011530 นางสาวญาณนันท� สิทธิชัย
63143011531 นางสาวคุณัญญา ใจกล9า
63143011532 นางสาวชนาพร รูปบาง
63143011533 นางสาวนอร�อาฟIดา เจ>ะปอ
63143011534 นางสาวจิตติมา ทองเรือง
63143011535 นางสาวฐานิต เจริญย่ิง
63143011536 นายพนิต ปานบ9านแพ9ว
63143011537 นางสาวจีรภา ชูคากร
63143011538 นางสาวนันฐนีย� ยะโกบ
63143011539 นายพรพิสุทธิ ณ นคร
63143011540 นายศิวกร แรกจํานงค�
63143011541 นายทศพร บุญแสง
63143011542 นายพิชิต ดารากัย
63143011543 นางสาวกฤษณา อํานักมณี
63143011544 นางสาวสุธิดา วันทวี
63143011545 นางสาวสุดาวัลย� แสวงรู9
63143011546 นางสาวอรวรรณ ทองพันธ�
63143011547 นางสดใส ย่ิงคํานึง
63143011548 นางสาวรัตวรรณ พินิตสุวรรณ
63143011549 นายอภิรัตน� กระวินทร�
63143011550 นางสาวฮานีซะ วัฒนะนาวิน
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63143011551 นางสาวพัณณิดา สุวรรณเมฆ
63143011552 นายปริญญา หวันละเบ>ะ
63143011553 นางเยาวเรส สฤษดิสุข
63143011554 นางสาวชญานิตย� สาระโชติ
63143011555 นายชยพล นุ.นทิพย�
63143011556 นางสาวกาญจนา หนูในน้ํา
63143011557 นายณัฐชนนท� ท.อนคํา
63143011558 นางสาวชฎาภรณ� บุญกาญจน�
63143011559 นายโชคดี โมสิกรรณ�
63143011560 นางสาวญาร.อน>ะ หมานจิตร
63143011561 นางสาวพนิดา อนันต�
63143011562 นางสาวภู.กัญชิตา ภู.ศิริ
63143011563 นายนิธิพัฒน� สวัสดิชัย
63143011564 นางสาวรัฐนันท� เพ็งเรือง
63143011565 นางสิริรัตน� ช.วยสุด
63143011566 นางสาวนงนุช วงษ�สมบูรณ�
63143011567 นางสาวศุภัตรา พุฒชนะ
63143011568 นางสาววนิดา ผุดมี
63143011569 นางสาวกานต�ธิดา หนูชัยแก9ว
63143011570 ว.าที่ ร.ต.วรินทร�พงศ� ทิพย�ญาณ
63143011571 นางสาววรรจิรา แก9วโลก
63143011572 นางสาวดลยา เพชรจันทร�
63143011573 นางสาวพรวลัย ด9วนเฝ8อ
63143011574 นางสาวกรรณิกา เพ็ชรน9อย
63143011575 นางสาวธรรมิกา แซ.ตัน
63143011576 นายสุทธิพงษ� สงดํา
63143011577 ว.าที่ ร.ต.เอกพล เพ็ชรแก9ว
63143011578 นางสาวสุพิชญา กันนิยม
63143011579 นางสาวอิศราภรณ� ทองคง
63143011580 นางสาวชนิตสิรี เกษรสิทธ์ิ
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63143011581 นางสาวชนากานต� ก9างต้ัน
63143011582 นายธีรวิทย� หนูเอี่ยม
63143011583 นางสาวณัฐชา คงปาน
63143011584 ว.าที่ร9อยตรีหญิงเขมิกา คีรีรักษ�
63143011585 นางสาวอทิติยา รักเมือง
63143011586 นางสาวชุติมา ชุมขุน
63143011587 นางสาวเกศวดี พัฒนาวรกุล
63143011588 นางสาวปNยะวรรณ คําทอง
63143011589 นายธนากร นาคแก9ว
63143011590 นายปฐมพงษ� คเชนทร�
63143011591 นางสาวขวัญชนก โสมกลา
63143011592 นายกานต� นาคเสนา
63143011593 ว.าที่ร9อยตรีเอกชัย บุญทอง
63143011594 นางสาวภัคจิรา ผลประดิษฐ�
63143011595 นางสาวอุมาพร เกศณรายณ�
63143011596 นางสาววราภรณ� ทองคํา
63143011597 นางสาวชนัญญา ตันสถาพร
63143011598 นางสาวรุจิรา แสงศรี
63143011599 นางสาวสุวนันท� เหมทานนท�
63143011600 นางสาววีรยา สังข�ชัย
63143011601 นางสาววนิดา นิยมญาติ
63143011602 นางสาวชนัสถา รัตนบุรี
63143011603 นางสาวอัญชลี มะยะเฉียว
63143011604 นางณัชชา พูลสิน
63143011605 นางสาวสุรีรัตน� ปลูกพืช
63143011606 นางสาวปNยะดา เกลือนสิน
63143011607 นางลลิดา เลขทิพย�
63143011608 นางสาวสุนันทา ประสาน
63143011609 นายอลงกรณ� บรรณาลังค�
63143011610 นางสาววริศรา แสนภักดี

หน9า 387 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143011611 นางกมลวรรณ สุวรรณทิพย�
63143011612 นายสุรชัช ย่ีรงค�
63143011613 นางสาววันดี ว.านายรัก
63143011614 นางสาวสุจิรา รังษี
63143011615 นายชัยณรงค� สืบสังข�
63143011616 นายพัฒนพงศ� ขจรบุญ
63143011617 นางสาวณัฐญา จงหมาย
63143011618 นายณัฐพงษ� รักกะเปา
63143011619 นายภราดา จริยานุกูล
63143011620 นางสาวสุกัญญา อุ.นอบ
63143011621 นางสาวบุญฑริกา มะสุวรรณ
63143011622 นางสาวพัทธนันท� ไหมละเอียด
63143011623 นายณัชพล หนูแก9ว
63143011624 นางสาวกนกพร ทองชิด
63143011625 นางสาวเบญจวรรณ หลงละเลิง
63143011626 นางสาวอัญณีรา วงศ�ษาโสม
63143011627 นางสาวพัชนิยา ชุมผอม
63143011628 นายชวกร จิยางกูร
63143011629 นายปริญญา ไกรนรา
63143011630 นางสาวเมธาพร จงรักษ�ศาสตร�
63143011631 นางสาวอรภัสสร� ธนัตวรานนท�
63143011632 นางวรรณธิดา ศรีกะชา
63143011633 นางสาวขวัญฤดี ศรีเทพ
63143011634 นางสาวจีรยุ ใจเรือง
63143011635 นายชวนากร สุวรรณ
63143011636 นายอนุชิต เค่ียมการ
63143011637 นายชาญธณัฐ ศรีสมุทร
63143011638 นางสาวพรรณรายณ� พิเนตร
63143011639 นายอดิสรณ� สุบิน
63143011640 นางสาวนวลอนงค� เพ่ือนจันทร�
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63143011641 นางสาวปNLนกนก ฤทธิภักดี
63143011642 นางสาวปวิตรา แก9วลายทอง
63143011643 นางสาววิภาดา นารี
63143011644 นางสาวจตุพร สีนาค
63143011645 นางสาวพิชญา สกุลธนารักษ�
63143011646 นางสาวอรอุมา สกุณา
63143011647 นายอาณัติ เพ็งใย
63143011648 นางสาวสุดารัตน� บุญเลิศ
63143011649 นางสาวขวัญฤดี สามี
63143011650 นางสาวอาทิตญา นิเวศน�
63143011651 นางสาวชนิษฎา บัวแก9ว
63143011652 นางสาวสุดารัตน� นุ.นมัน
63143011653 นางสาวจิตราภรณ� วิเชียร
63143011654 นายศักรินท� ศรีลิพอนเขต
63143011655 นางสาวอนิศรา ทอนมาตย�
63143011656 นางสาวพนาขวัญ รูปขําดี
63143011657 นางสาวพรพรรณ โพธิรักษ�
63143011658 นางสาวณัฐริกา พรหมฤทธ์ิ
63143011659 นางสาววาสนา เมืองนุ9ย
63143011660 นางสาวเกษราภรณ� หนูหนัน
63143011661 นางสาวโยษิตา เข็มพันธุ�
63143011662 นางสาวฟารีดา การี
63143011663 นายปรีชา ลาวัลย�
63143011664 นายราชันย� เนื้อนุ9ย
63143011665 นางสาวเสาวนีย� ประสาททอง
63143011666 นางสาวจิราพร อนุจันทร�
63143011667 นางสาวเสาวลักษณ� บํารุงศักด์ิ
63143011668 นางสาวศรัญญา ปานเนียม
63143011669 นางสาวศิวพร นาเลื่อน
63143011670 นางสาวชญาดา ศรประสิทธ์ิ
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63143011671 นายปNยราช บัญญัตินิติสกุล
63143011672 นายศุภากร โรจนธรรม
63143011673 นายสุชาติ กังแฮ
63143011674 นางสาวศิวิมล พูนเกตุ
63143011675 นางสาวพนิตพร สงชุม
63143011676 นางสาววนิดา จันทร�เสถียร
63143011677 นางสาวมลธิชา เชียจอหอ
63143011678 นายสุนิมิตร ขุนหลัด
63143011679 นางภัทรพร วงศ�ศรีสมุทร
63143011680 นางสาวขวัญประภา ฮวดค.วน
63143011681 นางสาวชรินทร�ทิพย� สุวรรณรัตน�
63143011682 นางสาวนฤชล ละอองสม
63143011683 นายจิรวัฒน� พวงพันธ�ศักด์ิ
63143011684 นายอานพงค� เพชรศิริ
63143011685 นางสาวจุฑามาศ หวันหมาน
63143011686 นางสาวรัฐฐา ธัญญะอุดม
63143011687 นางสาวสุจินต� คงกะพันธ�
63143011688 นางสาวนิศารัตน� ชูบุญทอง
63143011689 นายธนิสรณ� พรหมแก9ว
63143011690 นางสาวรจนา วิชัยดิษฐ
63143011691 นางสาวชนันพร ช.วยจันทร�
63143011692 นายอัครพล ไชยยศ
63143011693 นายศิวพงษ� คงศักด์ิ
63143011694 นายวุฒิพงศ� มณีสงค�
63143011695 นางสาวสุพรรษา งามแก9ว
63143011696 นางสาวปNยาณีย� เทือแดง
63143011697 นายอาทิตย� วิชัยกุล
63143011698 นายอภิสิทธ์ิ เพาะพืช
63143011699 นางสาวมัญชรี ศรีจําลอง
63143011700 นางสาวเสาวรัตน� ศรีสังข�
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63143011701 นางสาวถิรจิตต� สามงามทอง
63143011702 นางสาวศรระวี ชุมพล
63143011703 นายศุภชัย ม่ิงทองคํา
63143011704 นางสาวอรชุมพู เทพวาที
63143011705 นางสาวสุภาวรรณ ชูเพชรทอง
63143011706 นางสาวสุภาวรรณ บุญวงค�
63143011707 นางสาวพักตร�ศิรินทร� หมานมานะ
63143011708 นางสาววิลาสินี ปรโลกานนท�
63143011709 นางสาวธนาภรณ� แปSนคง
63143011710 นางสาวอัจฉรียา นุ.นย9อย
63143011711 นางสาวสุนิศา อินทร�พรหม
63143011712 นางสาวพิชชาอร ประวัติ
63143011713 นางสาวอัญทิกา ลิ่มประสิทธ์ิ
63143011714 นายเจนณรงค� เพชรโตรม
63143011715 นางสาวเพชรไพลิน ไพรภิมุข
63143011716 นายกฤษฎา รักรณรงค�
63143011717 นางสาวภาวินี เทียนมนัส
63143011718 นางสาวกัลยรัตน� จิตราวุธ
63143011719 นางสาวขนิษฐา จิตราภิรมย�
63143011720 นายโรจน�ศักด์ิ มุกดา
63143011721 นางสาวรุ.งนภา คลี่เกษร
63143011722 นางสาวสุนิษา อั้นซ9าย
63143011723 นายธีรพงษ� ชัยสงคราม
63143011724 นายฉัตรชัย กรุงแก9ว
63143011725 นางสาวปกิตตา ช.องรักษ�
63143011726 นางสาวอารีย� สมานทอง
63143011727 นายภานุวัตร สังข�เสน
63143011728 นายพงศ�ภัค รักษาพราหมณ�
63143011729 นายธนรัตน� ลําดวน
63143011730 นางสาวพัชธิดา สมาธิ
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63143011731 นางสาวสกุลรัตน� บูรพิศ
63143011732 นางสาวมัณธญา สุทธ์ิศิริ
63143011733 ว.าที่ร9อยตรีคามิน เทียนทองอุดม
63143011734 นางสาวฐิตาพร สุวรรณพานิช
63143011735 นางสาวจิราภรณ� ผยองศักด์ิ
63143011736 นางสาวมลธิรา เผือกแดง
63143011737 นางสาวไกรชมภู ชมภูพล
63143011738 นางสาวยุภาพร ศรีวิโรจน�
63143011739 นางสาวจิรภิญญา อินอ9าย
63143011740 นางสาวธนัชพร พวงจิตร
63143011741 นางสาวเพ็ญนภา นาคสม
63143011742 นางสาวจุฑาทิพย� หนูนจันทร�
63143011743 นางสาวอัจฉราภรณ� หมุนรอด
63143011744 นางสาวนริสรา เพ็งพาจร
63143011745 นายปริญญา เพชรศรี
63143011746 นางสาวศศิธร จะวะอรรถ
63143011747 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สุดพรหม
63143011748 นางสาวอีฟตีซัน อูสะนะ
63143011749 นางสาวธนาภรณ� ทับทิมเมือง
63143011750 นางสาวพัณณิตา คงเเสง
63143011751 นางสาวพิชญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63143011752 นายป;ดติยา เหมกาศ
63143011753 นางสาวจุฬารัตน� จันทรวิบูลย�
63143011754 นางสาวอาภีรนิตย� งานแข็ง
63143011755 นางสาวนันท�นภัส จันทบุตร
63143011756 นางสาวสุภาวดี สุรบรรณ�
63143011757 นางสาวพรสวรรค� ซุ.ยก้ิม
63143011758 นางสาวธัญญ�วรัศม� นุ9ยธิติกุล
63143011759 นายปNยะศักด์ิ วิเชียรครุฑ
63143011760 นายรชต รัตนวิบูลย�
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63143011761 ว.าที่ร9อยตรีหญิงชัญญาศา คุ9มบางริ้น
63143011762 นางสาวชลธิชา ชูกลิ่น
63143011763 นางสาวรมณีย� เชื้อศรีสกุล
63143011764 นางสาวนัฐธิดา ไกรนรา
63143011765 นายเจษฎา เอียดชะตา
63143011766 นางสาวณัฐพร ผิวดี
63143011767 นางสาวนัจวา แหลมกา
63143011768 นายสุกิจ พรหมจรรย�
63143011769 นายภาณุเดช สมศรี
63143011770 นางสาวสุกฤตา คงแก9ว
63143011771 นางสาวณัฐรดา พงศาปาน
63143011772 นายอีรฟาน อาแวกะจิ
63143011773 นางสาวฐาปนี บํารุงศรี
63143011774 นางสาวจุฑารัตน� ต้ังจิตร
63143011775 นางสาววันทนา ผิวขํา
63143011776 นายอัลฟ;รฏ� เจ>ะอุมา
63143011777 นางสาวกุสุมา หาญสกุล
63143011778 นางสาวปาริสษา วิเชียร
63143011779 นายวิศรุต ทองขาว
63143011780 นางสาวณัชสิชา มิตรธรรมศิริ
63143011781 นางสาวจีรพันธ� วรรณะ
63143011782 นางสาวนงณภัส ปานสัง
63143011783 นายสมาน ฉาดสัน
63143011784 นางสาวกมลชนก คุ9มรักษ�
63143011785 นายศราวุธ แก9วเกิด
63143011786 นางสาวยุวดี กลิ่นขจร
63143011787 นางสาวฟาเดียร� เจ>ะดือราแม
63143011788 นางสาวศิริลักษณ� ทองบัว
63143011789 นางสาวกนกวรรณ นินทสงค�
63143011790 นายกนกพล พรหมทอง
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63143011791 นางสาวจุฑามาศ ร.วมใจ
63143011792 นายณัฐวุฒิ เหล.าวนิชวงศ�
63143011793 นางสาวมณฑาทิพย� สุระทัด
63143011794 นายอมรวัจน� ยูงทอง
63143011795 นางสาวสุไรดา วาเด็ง
63143011796 นางพัชรี วิวัฒนพิทยาวุฒิ
63143011797 นางสาวสุรีย�วัลย� สุขสลัก
63143011798 นางสาวปNยรัตน� เสวกฉิม
63143011799 นายธนนันท�V พาที
63143011800 นางสาวนิตยา นิลรัตน�
63143011801 นายอรรถพล ลําทุมลักษณ�
63143011802 ว.าที่ ร.ต.หญิงนิรวรรณ เกตแก9ว
63143011803 นายอาทิตย� สุวรรณเมฆ
63143011804 นางสาวพัชรมัย สมมะลวน
63143011805 นางสาวศิรินทรา สันทัดการ
63143011806 นางสาวอุมารินทร� หลําเบ็ญสะ
63143011807 นายภูเบศ ขุนบุญจันทร�
63143011808 นายสิทธิชัย เรืองเดช
63143011809 นางสาวผุสดี ชูลี
63143011810 นายเกริกไกร สิทธิชัย
63143011811 นางสาวสุมลรัตน� ไชยโย
63143011812 นางสาวณัฐณิชา สุกแปSน
63143011813 นางสาวป;ทมา ทิพย�รองพล
63143011814 นางสาวชญาฎา รัตนพันธุ�
63143011815 นางสาวณัฐธิดา ตรีพันธ�
63143011816 นายวัชระ สามารถ
63143011817 นางสาวทิพย�สุดา บัวแก9ว
63143011818 ว.าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� บางแก9ว
63143011819 นายอดิศักด์ิ วรพิทักษ�พงษ�
63143011820 นางสาวอามีเนาะ กาเดร�
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63143011821 นายไพโรจน� เผือกภูมิ
63143011822 นายวสุธรณ� แซ.แซน
63143011823 นางศิริวรรณ แพกุล
63143011824 นางสาวฮาลีเมาะ ตือเงาะ
63143011825 นายจตุพร กดทรัพย�
63143011826 นางสาวกาญจนา ขุนวิช.วย
63143011827 นางสาวกมลทิพย� ปะหินา
63143011828 นางสาวกัญฐิตา ดุลยรัตนานนท�
63143011829 นางสาวธัชพรรณ วรรณวาส
63143011830 นางสาวสุริสา สูงศักด์ิ
63143011831 นายศรายุทธ จันทร�สว.าง
63143011832 นางสาวมณีจรรย� หนูเนื่อง
63143011833 นางสาวพรพิมล เพ็ชรวัง
63143011834 นายพงษ�ไทย กาญจนพันธุ�
63143011835 นางสาวศิริญญ�รดา ขําเจริญ
63143011836 นางสาวอมรรัตน� การเร็ว
63143011837 นางสาวสุไรยา ดินแดง
63143011838 นายณัฐดนัย สุขคง
63143011839 นายกษิด์ิเดช ตรีเภรี
63143011840 นางสาววิชุดา ณ นรงค�
63143011841 นางสาวญาณิศา มุสิเกตุ
63143011842 นางสาวบุญฑริกา ม่ังมี
63143011843 นางสาวนวลจันทร� ขวัญทอง
63143011844 นางสาวมัทนา มิตรพัฒน�
63143011845 นายอรรถสิทธ์ิ สฤษดิสุข
63143011846 นางสาวอุมาพร วงษ�มณี
63143011847 นางสาวกรวรรณ หนูประสิทธ์ิ
63143011848 นางสาวอัมรัตน� เก9าเอี้ยน
63143011849 นายวรวิช ชูจ9อย
63143011850 นางสาววรพิชชา ไชยณรงค�
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63143011851 นางสาวมารีเย>าะ ขาเร็ง
63143011852 นางสาวชญานี มลยงค�
63143011853 นางสาวปาณิชา ช.วยพัทลุง
63143011854 นางสาวศิริวรรณ ไทยสม
63143011855 นายวุฒิชัย ธนาวุฒิ
63143011856 นางสาวเกวลิน จําปานิล
63143011857 นางสาวสุพรรณี ประกอบแก9ว
63143011858 นางสาวอันธิกา ศักโต
63143011859 นางสาวพัฒนฉัตร สุขสกุล
63143011860 นายอรรถชัย สมบูรณ�
63143011861 นางสาวศริลักษณ� รักษาวงค�
63143011862 นางสาวปาริชาต ประสาร
63143011863 นายสุเมธ อาศัยญาติ
63143011864 นายชัยวัฒน� เพ็ชร�รอด
63143011865 นางสาวมนัสอรณ� อักษรเนียม
63143011866 นางสาวชนวรรณ บุญสุข
63143011867 นายธนพนธ� ทองจันทร�
63143011868 นายเรืองศักด์ิ เนียมสุวรรณ
63143011869 นางสาวธัญชนก จ้ิวฮวด
63143011870 นางสาววรามาศ แซ.หลี
63143011871 นายณัฐภัทร สรรเพชร
63143011872 นายกฤษสุภักด์ิ เหมาะหม่ัน
63143011873 นางสาวนิตยา เพชรรัตน�
63143011874 นางสาวเฉลิมขวัญ กะสิรักษ�
63143011875 นางอารีรัตน� แก9ววระ
63143011876 นายปารทัต ยุโส9
63143011877 นายพนมสิทธ์ิ สุดมา
63143011878 นายเอกวิทย� อินทโก
63143011879 นางสาวสุทธิดา หนูหม่ืน
63143011880 นางสาวปรียาภรณ� ตําแหน.งจีน
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63143011881 นายสิริชัย สุขโข
63143011882 นายภษิฎ จันทร�ด9วง
63143011883 นางสาววรุณี รัชนิพนธ�
63143011884 นายศักรินทร� อักษรชู
63143011885 นางสาวอังควรา แท.นอินทร�
63143011886 นางสาวศิริรัตน� เพียงจันทร�
63143011887 นางสาวสุนิสา สิงห�ไกร
63143011888 นางสาวอลิวรรณ สว.างวงศ�
63143011889 นางสาวดวงหทัย แพวงจีน
63143011890 นายุดุสิต ดอกบัว
63143011891 นางสาวพาณิชา วงศ�ณาศรี
63143011892 นางสาวภาวิณี ยศฐา
63143011893 นางสาวโสภาพรรณ คงนวล
63143011894 นางสาวสุรีวัลย� ทองไชย
63143011895 นางสาวสุติมา พรมจันทร�
63143011896 นางสาวรวี จันทรัตน�
63143011897 นางสาวจิตติมา วัดล9อม
63143011898 นายอนันตชัย หมัดใต
63143011899 นางสาวอรทัย ทองใบใหญ.
63143011900 นางสาวสุภาวรรณ� ชูศรีนวล
63143011901 นางสาวกนกวรรณ สมศรี
63143011902 นางสาวกนกวรรณ ศรีเกตุ
63143011903 นางสาวจรรยาภัทร คงแก9ว
63143011904 นางสาวปาษิชา หอมหวล
63143011905 นายอุดมศักด์ิ พรหมดนตรี
63143011906 นางสาวชนานาถ สุวรรณดี
63143011907 นางสาวสรัลนุช แก9ววีด
63143011908 นางสาวกุลภัทร พรหมเทพ
63143011909 นายอนุวรรตน� พลรัตน�
63143011910 นายมูสเลม นาสอบง
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63143011911 นางสาวมยุรี คุ9มล9อม
63143011912 นายเอกชัย บุญแดง
63143011913 นายวิษณุพงศ� ใจม่ัน
63143011914 นายพัสพงค� ทรายแก9ว
63143011915 นางสาวรุจิรา เสนี
63143011916 นางสาวนาฏยา หม่ืนหนู
63143011917 นางสาวนันทกา หิรัญเจริญวัฒน
63143011918 นางสาวนิศารัตน� ปรางสุวรรณ
63143011919 นางสาวภคพร งามกําเหนิด
63143011920 นางสาวสุนันทา ย่ิงยงค�
63143011921 นางสาวทัศนีย� จิตรแก9ว
63143011922 นางสาวรุ.งธิวา เขียนสุวรรณ
63143011923 นายเสวียน นาคเล็ก
63143011924 นายพงศกร ศรีนา
63143011925 นางสาวอรอนงค� ประสมหงส�
63143011926 นางสาวสุวิมล ช.วยดํา
63143011927 นางสาวณัฐสุดา ขําเอี่ยม
63143011928 นางสาวศิจิรัตน� แสงตาขุน
63143011929 นางสาวกมลทิพย� อินทวิเศษ
63143011930 นางสาวสุพัตรา สามัญ
63143011931 นางสาวสรัสวดี หลีตระกูล
63143011932 นางสาววิจิตรา เรืองอุทัย
63143011933 นางสาวสุรัสวดี โกยแก9ว
63143011934 นายบุญธรรม วงศ�พิพันธ�
63143011935 นางสาวสุธิดา แจ9งวัง
63143011936 นางสาวพิชชาภา ทองศรีนุช
63143011937 นางสาวเบญจวรรณ บัวคําโคตร
63143011938 นางสาวกมลชนก สงวนนาม
63143011939 นางสาวกนกวรรณ คลอดเพ็ญ
63143011940 นายกอดิส เจ>ะแว
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63143011941 นายมโน ชูสุวรรณ
63143011942 นายจักรพงษ� ทองมาก
63143011943 นางสาวพนิตา บรรจงเมือง
63143011944 นายวุฒิชัย กุลสัน
63143011945 นายวิษณุ เลิศเกียรติวงศ�
63143011946 นายสยมภู ชูสุทน
63143011947 นางสาวมลฤดี แสงศรี
63143011948 นางสาวปNยะมาศ ขุนน.าน
63143011949 นายภูรินทร� บุญวรรณ
63143011950 นายกรธวัช เพชรสถิตย�
63143011951 นางสาวกาญจณา หนูพลิบตา
63143011952 นางสาวสุรีพร รักถ่ินพนา
63143011953 นางสาวอาอีชะฮ� ดาราพงค�
63143011954 นางสาวรังสิมา ปริชาตินนท�
63143011955 นายวรุพงศ� ดีทองอ.อน
63143011956 นายศุภสัณฑ� จันทร�ทอง
63143011957 นางสาวธิดารัตน� รักเมือง
63143011958 นางสาวนิภาวี พิวัฒน�
63143011959 นายพงศ�พันธุ� ดีคุ9ม
63143011960 นางสาวอุษาทิพย� คุ9มบ9าน
63143011961 นางสาวชญาณิช สุวรรณมณี
63143011962 นายอลงกรณ� สมจริง
63143011963 นางสาวกัญญาวดี สนธิช.วย
63143011964 นางอังคณา เมืองประทับ
63143011965 นางสาวรัตนพร พลประชิต
63143011966 นายประเสริฐ กาเด็น
63143011967 นางสาวพวงศรี เสนทอง
63143011968 นางสาวเสาวลักษณ� แก9วช.วย
63143011969 นายมานนท� กะระมหันต�
63143011970 นางสาวภาวิดา บริสุทธ์ิ
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63143011971 นางสาวศศิธร เฮ.าหนู
63143011972 นางสาวณัฏฐพรรนศ� จีนก้ิม
63143011973 นางสาววลัยลักษณ� ขุนเนียม
63143011974 นางสาวภรณ�วิมล ทองแดง
63143011975 นางสาวอาทิญาพร เก้ือหนุน
63143011976 นายสาโรช ทิพย�รัตน�
63143011977 นางสาวสิริยาภรณ� คงบุรี
63143011978 นางสาวปรียาภรณ� ชายกุล
63143011979 นายอริย�ธัช ศรีสินธ�
63143011980 นายภาณุวัฒน� ชอบทํากิจ
63143011981 นางสาวอัสมา ศรีหมาด
63143011982 นางสาวอลิษา พุทธโร
63143011983 นางสาวธัญญลักษณ� จันทะวงค�
63143011984 นางสาวโนรียะห� ยูโซะ
63143011985 นายพิรัชย�ภณ อิทธิชาญนันท�
63143011986 นางสาวธัญญา มณีโชติ
63143011987 นางสาวมัญชุพร ศรีน9อย
63143011988 นางสาวปรียาดา กําลังเก้ือ
63143011989 นายพิทยุตม� เพ็งโอ
63143011990 นายขจรศักด์ิ ชะนะภัย
63143011991 นางสาววลัยลักษณ� นนทสิทธ์ิ
63143011992 นางวิมลสิริ บัวทอง
63143011993 นางสาวชุติมา คงเดิม
63143011994 นางสาวนุชจรียา พิมพ�นาจ
63143011995 นางสาวจินดาพร ไชยโยธา
63143011996 นางสาววรรณวิศา อินยะวิน
63143011997 นางสาวรัตติพร เลขพล
63143011998 นางสาวสุพัตรา บุญอ.อน
63143011999 นางสาวดวงแก9ว ทวีสิทธ์ิ
63143012000 นางปภัสสรา โพธิแพทย�
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63143012001 นางสาวกัตติยา สร9อยแก9ว
63143012002 นายนพดล ศรีวิเศษ
63143012003 นางสาวประภาพร สินอนันต�
63143012004 นางเจนนิตา ชํานินวล
63143012005 ว.าที่ร9อยตรีหญิงจันจิรา ฮั่นสกุล
63143012006 นางสาวนงเยาว� สุขสานต�
63143012007 นางสาวปรีญาวฎี สิทธิพรต
63143012008 นายนัฐวุธ มากศรี
63143012009 นางสาวอภิชญา สุขแก9ว
63143012010 นางสาวสุนิสา สมทรง
63143012011 นางสาวอามีซาห� บูดี
63143012012 นางสาวธารารัตน� สมเก้ือ
63143012013 นางสาวสรัญญา ใจงาม
63143012014 นางสาวศุจินธรา บุรีรัตน�
63143012015 นายสัณหพจน� สมมะลวน
63143012016 นางสาวจุฑารัตน� สุขแสวง
63143012017 นางสาวธวัลหทัย สมรูป
63143012018 นางสาวนุรมา บือราเฮง
63143012019 นางสาวสุวรรณา ทวิสุวรรณ
63143012020 นายภากร ป_านทอง
63143012021 นายเพ่ิมพูน โถวรุ.งเรือง
63143012022 นายมารุต เพ็ญสุวรรณ
63143012023 นางสาวจิราวรรณ ขาวทอง
63143012024 นางสาวพิมพาวรรณ โฮฮิน
63143012025 นางสาวบุษยมาศ อรรถจักร�
63143012026 นายนพดล จันทร�พร9อย
63143012027 นายวีรยุทธ สุ9นก้ี
63143012028 นายอามีน หมีนคลาน
63143012029 นางสาวจุติพร ขุนเพ็ชร
63143012030 นางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย�
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63143012031 นายธนวัฒน� รัตจักร�
63143012032 นางสาวกุลธิดา ดินแดง
63143012033 นางสาวฟาตีเมาะ เจ>ะเต>ะ
63143012034 นางสาวบุณยนุช หนูเพชร
63143012035 นางสาวนาซือเราะ เต>ะตานี
63143012036 นายดนัยวิชญ� อารีพงษ�
63143012037 นางสาวสุพัตรา โชคเก้ือ
63143012038 นายธีระพงค� บํารุงภักด์ิ
63143012039 นางสาวจินตนา สงฤทธ์ิ
63143012040 นางสาวพรปวีณ� นิลวงค�
63143012041 นางสาวศรัลพร ชุมผอม
63143012042 นางสาวรวงรัตน� สงวนโอษฐ
63143012043 นางสาวอามานี ยุมยวง
63143012044 นางสาวปทุมพร สิงห�แก9ว
63143012045 นายศุภกฤต องศารา
63143012046 นางสาววิลาวัณย� เพ็ชราการ
63143012047 นายนพปฎล หนูทับ
63143012048 นางสาวสุนิสา หวังสห9า
63143012049 นางสาวภาวิณี สอนสุภา
63143012050 นายณัฐพล ยุวัฒนะ
63143012051 นางสาวสิริพร ทองในแก9ว
63143012052 นายอภิสิทธ์ิ พินเกตุ
63143012053 นายกุลภัทร จิตต�อารีย�
63143012054 นางสาวอมราภรณ� ศรีพิชิต
63143012055 นางสาวนัสมา เหมรา
63143012056 นายขจรศักด์ิ แก9วทิง
63143012057 นางสาวศศิวรรณ บุญวงค�
63143012058 นางกนกวรรณ บัวอ.อน
63143012059 นายนนทชา อินรินทร�
63143012060 นายธนุต เกิดสุวรรณ
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63143012061 นางสาวอันดามัน สุทธ์ินวล
63143012062 นางสาวศิริรัตน� คงศรี
63143012063 นางสาวคณิศร บริบูรณ�
63143012064 นางสาวศศิธร แซ.เช.น
63143012065 นางสาวกรรณิกา ซาซิโย
63143012066 ส.ต.ท.มนัสนันท� จิตมนัส
63143012067 นางสาวตรีชฎา ทองคํา
63143012068 นางสาวกาญจนา นํานาผล
63143012069 นายจักรกฤษณ� นาคนวน
63143012070 นางสาวนาฏยา เพชรกระจาย
63143012071 นางสาวร.Vงทิวา ทองทิพย�
63143012072 นางสาวปรียานุช แก9วมี
63143012073 นายนัทธพงศ� ชุมเชื้อ
63143012074 นายนฤนาท เดชเดโช
63143012075 นายวุฒิชัย บุตรแขก
63143012076 นางสาวธัญญรัตน� อดทน
63143012077 นางสาวณัฐนาถ สร9อยสนธ์ิ
63143012078 นางนงค�เยาว� จันทร�มณี
63143012079 นางสาวสรัญชตรี เนียมกล่ํา
63143012080 นายศุภกิจ พุทธเจริญ
63143012081 นางสาวจุฑามาส ศรีสุข
63143012082 นายกิตติพศ อร.ามเรือง
63143012083 นายเฉลิมยุทธ เอี่ยมชํานาญ
63143012084 นายอุดมศิลปY บุญรัตน�
63143012085 นางสาววิไลพร หมวดคง
63143012086 นางสาวสุพนิตา เอี่ยมอาจ
63143012087 นางสาวศิรัณญา ศรีทะชะ
63143012088 นางสาวธมกร เรืองฤทธ์ิ
63143012089 นางสาวธัญวรัตน� สุทธิพันธ�
63143012090 นายกรกฤษณ� ประสิทธากรณ�
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63143012091 นายนพดล อินทนี
63143012092 นายณัฐวุฒิ เอียดแก9ว
63143012093 นายทินกร กลแกม
63143012094 นางสาวจุฑารัตน� เก.งตรง
63143012095 นางสาวเบญจวรรณ ทองทพิย�
63143012096 นางสาวนิรชา ทองอ.อน
63143012097 นายมานพ นบนอบ
63143012098 นายสุรเชษฐ� พัฒน�แก9ว
63143012099 นางสาวพนิดา เมฆแก9ว
63143012100 นางสาวภัทรียา แสงวิเชียร
63143012101 นางรัตนา ทิพย�สุราษฎร�
63143012102 นางสาวอลิญา สุทธิมาศ
63143012103 นางสาวจุฑามาศ ชูวิเชียร
63143012104 นายจตุรงค� ไชยเพชร
63143012105 นางสาวกัญจน�ฐานิต ภัทรสุนทรพงศ�
63143012106 นางสาวภัทรลภา แก9วหนู
63143012107 นายวัชรินทร� หลังมี
63143012108 นางสาวชนกนันท� มณีวงศ�
63143012109 นางจุฑาทิพย� อาธิดากร
63143012110 นางสาวณัฐฑิกานต� เทียมดี
63143012111 นายอภิสิทธ์ิ จ้ิมชัยภูมิ
63143012112 นางสาวศศิวรรณ แก9วเสน
63143012113 นางสาวรัชดาภรณ� นาวารี
63143012114 นางวิลันดา พรหมรัตน�
63143012115 นางสาวพัชราวรรณ ผลากิจ
63143012116 นางสาวศิริวรรณ บุญกิจ
63143012117 นายธีระวุฒิ แต.งสวน
63143012118 นายสรวิชญ� จงจิตต�
63143012119 นางสาวนลิน ชัยนุรักษ�
63143012120 นางสาวขนิษฐา ทองเดช
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63143012121 นางสาวอัยย�รดา ชดช9อย
63143012122 นางสาวขวัญตา สุทธิพงศ�
63143012123 นางสาวสุพรรษา บุญชูวงศ�
63143012124 นางสาวเกวลิน จุ9ยเจริญ
63143012125 นางสาวจารุวรรณ เพชรชู
63143012126 นางสาวฮัชวานี กําพวน
63143012127 นายศรัณย� เผือกจันทร�
63143012128 นางสาวสุชาวดี จันทนชัย
63143012129 นายเอกลักษณ� ชอบเอียด
63143012130 ว.าที่ ร.ต.ประวิทย� รัตนพรหม
63143012131 นางสาวจุฑามาศ เกลี้ยงกลม
63143012132 นายราเชนทร� สุกหอม
63143012133 นายจิรพันธ� เถาสุวรรณ
63143012134 นางสาวพัชมณฑ� ทองฉาย
63143012135 นายพรเลิศ กายนาคา
63143012136 นายปNยะวัฒน� อุ.นจิต
63143012137 นางสาวสุพรรษา พ.วงสําราญ
63143012138 นางสาวพลอยชมพู ดอหล>ะ
63143012139 นางสาวกนกวรรณ พรหมเรือง
63143012140 นายเสริมพล พันธุ�ทอง
63143012141 นางวิยะดา มามะ
63143012142 นางสาวจิราพร เพชรรัตน�
63143012143 นายภูวนาถ สมบูรณ�
63143012144 นางสาวนิตญาดา บุญแก9วสุข
63143012145 นายวรันธร ขําณรงค�
63143012146 นางสาวสุภัทรา สุโขพล
63143012147 นางสาวศุภานิจ ชีแก9ว
63143012148 นางสาววัลภา กิจติโก
63143012149 นางสาวสิริรัตน� ทรายแก9ว
63143012150 นายพัทธพล หนูชุม
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63143012151 นายอิทธิพัทธ� เนียมนวล
63143012152 นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ
63143012153 นางสาวรัชฎาพร ใจห9าว
63143012154 นางสาวเกศติยา วิบุตร
63143012155 นางสาววัลค�วดี อุ.นแก9ว
63143012156 นางสาวจิราทิพย� เทพชู
63143012157 นางสาวเบญจมาภรณ� ชูศิริ
63143012158 นายสุรเกียรติ สังข�ทอง
63143012159 นางสาวอารีย� ดําปาน
63143012160 นางสาวเพชรี สร9อยมา
63143012161 นายเจษฎา พุมดวง
63143012162 นางสาวจรรจิรา เทพทอง
63143012163 นางสาวสุจรรยา ลอยประเสริฐ
63143012164 นายรัฐพล รัฐนิยม
63143012165 นายพงค�พัฒน� กายพันธ
63143012166 นางสาวสาวิตรี บัวทอง
63143012167 ว.าที่ร9อยตรีพงศ�เทพ พ9นภัย
63143012168 นางสาวเมษนี อุดรพันธ�
63143012169 นางสาวซารีฮา โต>ะกาลี
63143012170 นางสาวสุภาภรณ� แก9วคล้ํา
63143012171 นายสุรเดช ไหมดํา
63143012172 นางสาววิไลลักษณ� ทองชํานาญ
63143012173 นางสุมาลี นุ9ยมาตร
63143012174 นางสาวนันทิพร ไชยเพศ
63143012175 นายประสาร ทอวเอียด
63143012176 นางสาวพิชยา สืบสาย
63143012177 นางสาวเพชรชมพู เมืองนิล
63143012178 นางสาวกัลยรัตน� ผลอนันต�
63143012179 นางสาวณัฐกานต� แก9วกระจก
63143012180 นางสาวติยาพร อานนท�

หน9า 406 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143012181 นายวิรัตน� รักษา
63143012182 นางสาวณัฐริกา สอนทวี
63143012183 นางสาวจิรัฎติกาญจน� เพลงพิโรจน�
63143012184 นางสาวนันทิยา พันธ�เจริญ
63143012185 นางสาวจุฬาวรรณ เทพราช
63143012186 นางสาวพิมพ�วิไล พัฒนยรรยง
63143012187 นายณัฐวุฒิ พิมเสน
63143012188 นายนนทวัฒน� สุทธิเกิด
63143012189 นางสาวเบญจมาศ พิทักษ�กาญจน�
63143012190 นายพงศกร แก9วกระจาย
63143012191 นายยงยุทธ ผิวดี
63143012192 นางสาวขวัญฤทัย เรืองศิริ
63143012193 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิมานพ
63143012194 นางสาววชิราพร แช.ม
63143012195 นางสาวพรปวีณ� รักษายศ
63143012196 นางสาวศุภาพิชญ� ศรีเมือง
63143012197 นางสาวสโรชา ดวงพุมเมศ
63143012198 นางสาวชฎาภรณ� สุโสะ
63143012199 นางสาวป;ทมพร กะตากูล
63143012200 นางสาวอัญธิการ� ขุนเพชร
63143012201 นางโสภา เจ>ะโส>ะ
63143012202 นายพิพัฒน� พูลผล
63143012203 นางสาวณัฐริกา ไพรสุวรรณ�
63143012204 นายภัทราวุธ จันทภาโส
63143012205 นางสาวกรุณา ส.งแสงแก9ว
63143012206 นางสาววรรณี กายี
63143012207 นางสาวเบญจรัตน� หม่ืนสุข
63143012208 นางสาวเพ็ญนภา จีนแก9วเปILยม
63143012209 นางสาวสุรางคณา เพ็งเพ็ชร�
63143012210 นายสุรเชษฐ� รักษายศ
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63143012211 นางสาวสุนิษา ส.งศรี
63143012212 ว.าที่ ร.ต.ญสุทธิกานต� ชูชุม
63143012213 นางสาวปรียาทิพย� จันลา
63143012214 นางสาวภาริณี นอขุนทด
63143012215 นางสาวนปภัช จิรปรียาสกุล
63143012216 นางสาวกัลยาภัทร มีผล
63143012217 นายณัฐวุฒิ ช.วงวัดหาด
63143012218 นางสาวณัฐรดี ทิพย�บรรพต
63143012219 นางสาวดวงกมลชนก ชูสังข�
63143012220 นายอลงกรณ� สุวรรณ
63143012221 นายสุรศักด์ิ รักษา
63143012222 นายชัชวัสส� หอมเกตุ
63143012223 นางสาวสุพัตรา นิคะ
63143012224 นายจรัญ สุขศรีวรรณ
63143012225 นางสาวศิรินภา พูนสวัสด์ิ
63143012226 นางสาวเสาวนีย� คําสีสุข
63143012227 นางสาวฐิติมา บุญสร9าง
63143012228 นายอีรฮัน อาแซ
63143012229 นายป;ญญาวุฒิ ชูพรหม
63143012230 นายสุทธิภัทร อุ9มชู
63143012231 นายสิรวิชญ� ขวัญดี
63143012232 นายศักรินทร� งามประดิษฐ
63143012233 นางสาวศุภกานต� บุรีรัตน�
63143012234 นางสาวกุลิสรา ประทีป ณ ถลาง
63143012235 นางสาวสุธาพร เกตุแก9ว
63143012236 นางสาวสุวัยดา ย.าหลี
63143012237 นางสาวเปรมกมล ธุระหาญ
63143012238 นางสาวสารินันท� สุวรรณ
63143012239 นางสาวเบญจวรรณ มณีโชติ
63143012240 นางสาวฐิติรัตน� สังข�ปSอง
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63143012241 นางสาวสุภาวดี จอมสวัสด์ิ
63143012242 นางสาวอติพร เส9งโสต
63143012243 นายอภิสิทธ์ิ กวมอําไพ
63143012244 นางสาวเกษร ชุมเศียร
63143012245 นางสาวเนตรชนก สุบรรณ
63143012246 นางสาวเกณิกา จงรักษ�
63143012247 นางสาวจีรนันท� เพ็ชร�สุด
63143012248 นางสาวรอสมี จิเตะ
63143012249 นายศรัณย� คมกล9า
63143012250 นางสาวโสภิตา ดํามุณี
63143012251 นางสาวกนกวรรณ สนธิเณร
63143012252 นางสาวสุตาภัทร ตุลคาวี
63143012253 นางสาวกฤษฎารัตน� หาญทะเล
63143012254 นางสาวนุศรา แซ.ต้ัง
63143012255 นางสาวนราวดี ชูปาน
63143012256 นางสาววรรณนิสา สมศิริ
63143012257 นางสาวบุษยมาศ ปานจันทร�
63143012258 นายปNยะพัทย� รักนุกูล
63143012259 นางสาวมาริสา เดอะ
63143012260 นางสาวทิพยรัตน� บุญมณี
63143012261 นายกิตติพงศ� โชตยาสีหนาท
63143012262 นางสาวอติวรรณ ย่ีสุ.น
63143012263 นางสาวสินีนุช จันทร�บุญแก9ว
63143012264 นายปรัชญา สนธิชัย
63143012265 นางสาวแพรวนภา มัชฌิมวงค�
63143012266 นายนที จิเหลา
63143012267 นายเทพฤทธ์ิ เชี่ยวชํานาญ
63143012268 นางสาวุรัฐวัณย� ชูไทย
63143012269 นางสาวโฉมชบา จิตต�ดําริ
63143012270 นางสาวเสาวณีย� เซ.งก้ัว
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63143012271 นางสาวนิฤมน หนูยศ
63143012272 นายศุภวิชญ� ศิริยงค�
63143012273 นายสิทธิชัย ศรีสุขใส
63143012274 นางสาววิญWูชน เกษกล9า
63143012275 นายธนสรณ� พรหมวิเศษ
63143012276 นางสาวสุกุลวดี พรหมแก9ว
63143012277 นางสาวกนกกาญจน� บุญเกษม
63143012278 นางสาวพัชรินทร� แหวนเพ็ชร�
63143012279 นายณรงค� สังข�ด9วง
63143012280 นางสาววรางคณา กอบัว
63143012281 นางนิตยา โมลีโต
63143012282 นางสาวอรอุมา สุขคุ9ม
63143012283 นางสาวหทัยทิพย� ขําเจริญ
63143012284 นางสาวมลธิดา คีรีธาร
63143012285 นายณัฐพงศ� ชูเสือหึง
63143012286 นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรถัด
63143012287 นางสาวภัทรกันต� ศรีช.วย
63143012288 นางสาวจิราภรณ� ศรีรักษ�
63143012289 นางสาวพนาภรณ� สมประสงค�
63143012290 นายภัทรพงษ� พรหมวิเศษ
63143012291 นางสาววริศรา ผลพฤกษา
63143012292 นางสาวสะแกวัลย� สิงหาด
63143012293 นางสาวปNยรัตน� เพชรรัตน�
63143012294 นางสาวธารารัตน� สิงสถิตย�
63143012295 นางสาวสุชาดา รอดกูล
63143012296 นางสาวพสุพัทธ� มาศเมฆ
63143012297 นายสุทธิพงษ� ลมผักแว.น
63143012298 นางสาวพิมพ�สมร บุญฤทธ์ิ
63143012299 นางสาวคณานันต� บุญนาค
63143012300 นายภาคิน คุ9มสุวรรณ
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63143012301 นางสาวสุวรรณี ถาวรสุข
63143012302 นางสาวเจนจิรา มุณีแนม
63143012303 นางสาวรัศมี ฤทธิเดช
63143012304 นางสาวอาทิติยา พรหมอุบล
63143012305 นางสาวฐิติพร พินเอี่ยม
63143012306 นางสาวจิรัชญา กูลเมือง
63143012307 นายสนธยา สอนสวัสด์ิ
63143012308 นางสาวระรินธร ทองรัตน�
63143012309 นายกู9ชาติ พรหมแก9ว
63143012310 นางสาวเกตุวลี เพชรบูรณ�
63143012311 นางสาวรัฐนันท� เผือกเหล็ก
63143012312 นายเชิดตระกูล ทิพย�กองลาศ
63143012313 นายนัฐภัทร พสุหิรัญนิกร
63143012314 นางสาวประกายกานต� แซ.ตัน
63143012315 นางสาวรสสุคนธ� ดวงจันทร�
63143012316 นางสาวอัจฉรา ใสผุด
63143012317 นายอัจลวิชญ� พงษ�ศิริ
63143012318 นางสาวธณาศิริ สุทธิพูล
63143012319 นางสาวฐิติรัตน� สุขศรีนวล
63143012320 นางสาวสิริพร จู.วาที
63143012321 นายธนาวุธ เพชรรัตน�
63143012322 นางสาวป;ทมา รักษ�สุวรรณ
63143012323 นางสาวกรรณิกา ใจบุญ
63143012324 นายวีระยุทธ ธนูศิลปY
63143012325 นายชนาธิป สาเมือง
63143012326 นายทวีศักด์ิ สายอOอง
63143012327 นางสาวทัศนีย� หยงสตาร�
63143012328 นางสายรุ9ง กล9าหาญ
63143012329 นางสาวจิราวรรณ คงไพฑูรย�
63143012330 นางสาวแพรวพิศ สกุลน9อย
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63143012331 นางสาวเสาวณีย� กลสามัญ
63143012332 นางสาวศิริกานต�ณภา สุขสว.างโรจน�
63143012333 นางสาวกฤติยา แซ.หลี
63143012334 นางสาวนภสร เริงกิจ
63143012335 นาย.พีรพงษ� มีสมบูรณ�
63143012336 นางสาวป;ทมา เผดิมผล
63143012337 นางสาวนรมน สารผล
63143012338 นางสาวมาเรียม มาหะมะ
63143012339 นางสาวเสาวลักษณ� สุดคิด 
63143012340 นายพงศกร สุขสม
63143012341 นางสาวเกษรินทร� เอียดชะตา
63143012342 นายรักพงษ� วงศ�สายตา
63143012343 นางสาวยุวดี พลพงษา
63143012344 นายณัฐพงษ� โรยร.วง
63143012345 นายจักรกฤษณ� คงทอง
63143012346 นายกิตติศักด์ิ สามารถ
63143012347 นางสาวเสาวรัตน� ศรีโพธ์ิช9าง
63143012348 นางสาวอภิญญา กาลนิยม
63143012349 นายเจษฎา แสงปาน
63143012350 นางสาวนิรชา อุไรพันธ�
63143012351 นางสาววรัญญา ทองแก9ว
63143012352 นางสาวเฉลิมขวัญ ทองรักษ�
63143012353 นางสาวศิริวรรณ รัตนสุภา
63143012354 ว.าที่ร.ต.ประภาพร วิกล
63143012355 นางสาวศิริลักษณ� ภักดี
63143012356 นางสาวลีลาวดี เหงียบกุล
63143012357 นางสาวปาริฉัตต� หัสนีย�
63143012358 นางสาวจิตติมา มนินทร�
63143012359 นายสาธิต เทียนขาว
63143012360 นางสาวศวรรยา แก.นแก9ว
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63143012361 นายอนุวัฒน� ปลอดภัย
63143012362 นางสาวอังควิภา วิจิตรโสภา
63143012363 นางสาวธัญญารักษ� มูสิก
63143012364 นายพัฒน�พงศ� ชุมทอง
63143012365 นางสาวกชกร ชูภักดี
63143012366 นางสาววราภรณ� ตรีเพชร
63143012367 นายเกริกเกียรติ กลายสุวรรณ
63143012368 จ.าอากาศเอกยุทธชัย วิชัยดิษฐ
63143012369 นางสาวคัทลียา เย็นใจ
63143012370 นางสาวรติพร เพชรแก9ว
63143012371 นายโสพล เอียดสี
63143012372 นางสาวอังคนางค� แมนเมือง
63143012373 นายพีรพล พิพัฒน�ผล
63143012374 นางสาวจริยา สวนแก9ว
63143012375 นางสาวสุธิดา แสนจําลา
63143012376 นายไพศาล ผลแก9ว
63143012377 นางสาวสุทธิณี พิทักษ� 
63143012378 นางสาวณัฏฐณิชา ตาวัน
63143012379 นายกิตติศักด์ิ ประสมศรี
63143012380 นางสาวสุกานดา วรรณนิพงษ�
63143012381 นางสาวธนัญญา ศรีรัตน�
63143012382 นางสาวรวีวรรณ เกิดศิริ
63143012383 นางสาวศุทธินี ราษฎร�พิพัฒน�
63143012384 นางสาวชลิตา ใจรักษ�
63143012385 นางสาวมาริสา จิระดม
63143012386 นางสาวน.านฟSา คงทอง
63143012387 นางสาวธิดารัตน� นาเจริญ
63143012388 นางสาวจันทร�เพ็ญ นวลน9อย
63143012389 นางสาวภัทรวจี ไชยชนะ
63143012390 นางสาวณัฐวดี สังขจารีต
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63143012391 นางสาวอรอนงค� สุนทรพัฒน�
63143012392 นางสาวหทัยพร แก9วผุดผ.อง
63143012393 นางสาววิภารัตน� วิชัยดิษฐ
63143012394 ว.าที่ ร.ต.กฤษณะ นางหลาด
63143012395 นางสาววิมล ณัฐ เหม ทา นนท� 
63143012396 นางสาวสาวิณี เสทา
63143012397 นางสาวอัจจิมา รัตตมณี
63143012398 นางสาวมัลลิกา บุตรหง9า
63143012399 นางสาวศศิวรรณ ทองรักษ�
63143012400 นายทวี หนูมี
63143012401 นายสิทธิชัย สีห�รา
63143012402 นายมรกต แก9วเสริมศักด์ิ
63143012403 นางสาวอรรัตน อินทร�คง
63143012404 นางสาวพิชญา ทรัพย�พลับ
63143012405 ว.าที่ร9อยตรีหญิงจรรยา คงทรัพย�
63143012406 นางสาวธิดารัตน� หนูนิล
63143012407 นางสาวณิชาภัทร ชูดํา
63143012408 นายสมโชค เชาวลิต
63143012409 นายนพรัตน� บัวแก9ว
63143012410 นายวิศณุ รัตนป;ญญา
63143012411 นางสาวป;ณฑ�ชนิต สมพละชัยยา
63143012412 นางสาววรรณภา จิตตนาม
63143012413 นางสาวป;ฏมา พันธมนัสโสภา
63143012414 นางสาวณภัทร�วรัญญ� โรยสุวรรณ
63143012415 นายกฤตนัย วัดนครใหญ.
63143012416 นางสาวพัชริดา สุภาพ
63143012417 นายนวพัฒน� พรหมเลข
63143012418 นางสาวเนตรทราย ใจเปILยม
63143012419 นางสาวเจตนา ศรีมณี
63143012420 นายอนิรุทธ� อาจสําอางค�
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63143012421 นางสาวจุทาวรรณ� แก9วสังข�
63143012422 นางสาวสุดารัตน� รักวงค�
63143012423 นางวริยา เถาว�เป^น
63143012424 นางสาวรัชฎาวรรณ นวลใย
63143012425 นางสาวฐิติวัลคุ� รัชชโต
63143012426 นางสาวอรวรรณ บรรลือศัพท�
63143012427 นายนันทวุฒิ ชัยประพันธ�
63143012428 นางสาววิไลวรรณ แสงหิรัญ
63143012429 นางสาวเสาวภา อินณรงค�
63143012430 นางสาวมนวณา เผือกผุด
63143012431 นางสาวนงเยาว� บรรจงแต9ม
63143012432 นางสาวเกศรินทร� จันทร�ประสิทธ์ิ
63143012433 นายจิรศักด์ิ รูปโอ
63143012434 นางสาวสุภาพร หัวแหลม
63143012435 นางสาวปNติพัฒน� สนพิพัฒน�
63143012436 นายวาที จันทร�รุ.ง
63143012437 นางสาวกรวรรณ สัมฤทธ์ิ
63143012438 นางสาวอาอีฉะ พัฒนประดิษฐ�
63143012439 นางสาววรกานต� สุทธิเกิด
63143012440 นางสาวกมลวรรณ ลีสง.า
63143012441 นางสาวสุภาภรณ� รัตนูปกรณ�
63143012442 นางสาวดุจฤดี พุทธพงศ�
63143012443 นางสาวกาญจนา บุญจริง
63143012444 นางสาวพนิดา จันทร มาศ 
63143012445 นายธวัชชัย ทองหอม
63143012446 นางสาวทิวารัตน� บัวสมัด
63143012447 นางสาวพานิช รินคํา
63143012448 นางสาววาสนา สมบุญ
63143012449 นายภาณุพันธุ� รัตนมุสิก
63143012450 นางสาวมาเรียนา อาแว
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63143012451 นางสาวกชกร อุปถัมภ�
63143012452 นายณัฐดนัย เพ็งจันทร�
63143012453 นางสาวสุดารัตน� รัสมะโน
63143012454 นายปรวรรษ ศรีเทพ
63143012455 นายชัยพงษ� ทองด9วง
63143012456 นางสาวณัฐฐิกานต� ช.างคิด
63143012457 นายธัชพงศ� คลิ้งเคล9า
63143012458 นางสาวอัญญณี ลีลา
63143012459 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนวรัตน� เมามีจันทร�
63143012460 นางสาวธิดารัตน� วุฒิ
63143012461 นางสาวชนิดา สุขแก9ว
63143012462 นางสาวชนิดา อนุจันทร�
63143012463 นายตะวัน นิจศักด์ิ
63143012464 นายสมโชค อิ่มพร9อม
63143012465 นางสาวบุษราภรณ� สุขสวัสด์ิ
63143012466 นางสาวประภาพร นาวาทอง
63143012467 นางสาวจารินี อติชาต
63143012468 นางสาวมณีพร เพชรแท9
63143012469 นายเมธี อินทสมบัติ
63143012470 นางสาววราภรณ� ชอบทํากิจ
63143012471 นางสาวณัฎฐกานต� พุ.มคง
63143012472 นางวิลาวัณย� เผือกเนียม
63143012473 นางสาวอรอนงค� แก9วพิชัย
63143012474 นางธนวรรณ ถิระโชติ
63143012475 นางสาวธิดาพร คงสุวรรณ
63143012476 นายอาเดล สะยาคะ
63143012477 นางสาวป;ทมา คุณรัตน�
63143012478 นางสาวกมลวรรณ หริ่นแก.น
63143012479 นายสุภัทร ชูดํา
63143012480 นายกฤตพจน� วิชัยกุล
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63143012481 นางสาวณัฐชฎา พลบุญ
63143012482 นางสาวนุชศรา ยอดราช
63143012483 นางสาวรัชฎาภรณ� โสมล
63143012484 นางสาวกมลทิพย� อินทรินทร�
63143012485 นางสาวมะลิวัลย� กําไรรักษา
63143012486 ว.าที่ร9อยตรีอภิเดช แดงหีต
63143012487 นางสาวปNยพันธุ� โพธิคณารักษ�
63143012488 นางสาวอรุณี เมืองแดง
63143012489 นางสาวเกศรา ช.วยธานี
63143012490 นางสาวนัฏศรา มนชัย
63143012491 นายบารมี สุวรรณเมฆ
63143012492 นางสาวกตัญชลี เสือทอง
63143012493 นายกิตติพงศ� ลาภเนืองอนันต�
63143012494 นายป;ญจ�ชิเน เชื้อชาญพล
63143012495 นายธีระธวัฒน� เสนาทิพย�
63143012496 นางสาวศินีลักษณ� ญะเมืองมอญ
63143012497 นายสัญกิจ เรืองไกรศิลปY
63143012498 นางจีระภา อิสโม
63143012499 นายอัศนัย พูลสวัสด์ิ
63143012500 นางสาวภิญญดา มานพศิลปY
63143012501 นางสาวอามีนา นวลแก9ว
63143012502 นางสาวทิพรัตน� อนันต�
63143012503 นางสาวตOอยยีบ>ะห� และสา
63143012504 นางสาวกันยารัตน� กลิ่นมาลา
63143012505 ส.ต.ท.ปรัชศณนก� พรหมดนตรี
63143012506 นางสาวสุภามาศ รุ.งคลัง
63143012507 นางสาวยุวดี ต้ังคํา
63143012508 นางสาวอุทัยรัตน� ศรีวิเชียร
63143012509 นางสาวนุชนาฏ ก9งเส9ง
63143012510 นางสาวศิริวรรณ คงทิม
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63143012511 นายพิเชษฐ� แซ.แต.
63143012512 นางสาวนลินทิพย� ประสมทอง
63143012513 จ.ส.ต.ประวิทย� ศรีจันทร�
63143012514 นายอภิวัฒน� ถาวรนุรักษ�
63143012515 นางสาวนัสรีน หาเส็น
63143012516 นายกมลพร สุดสาย
63143012517 นายภูวัน สุดประเสริฐ
63143012518 นางสาวอนัญญา นพชํานาญ
63143012519 นางสาวธัญวรรณ ชูช.วยสุวรรณ
63143012520 นางสาววรรณี กะสิรักษ�
63143012521 นางสาวนฤมล ศิกษมัต
63143012522 นายวุฒิชัย เบิกนา
63143012523 นายอรรถพล บรรจงดวง
63143012524 นางสาวอังคณา ขําแก9ว
63143012525 นายกฤษดา โสมติด
63143012526 นายชวลิต ประวารณา
63143012527 นางสาวปฐมาวดี พรหมรัตน�
63143012528 นางปNยารัตน� บัวชาวเกาะ
63143012529 นางสาวโสภิดา สุวรรณจันทร�
63143012530 นางสาวเหมือนฝ;น แสงกลัด
63143012531 นายถาวร เทือกทอง
63143012532 นางสาวไมมูเน>าะ นิเด
63143012533 นางสาวปาลิตา สุขใส
63143012534 นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุขแก9ว
63143012535 นางสาวฐาปนี พุฒิวณิชย�
63143012536 นางสาวคัทลียา สะหมัดหานาย
63143012537 นางสาวสุธัญดาเรศ โกมัย
63143012538 นางสาวสุปราณี ธามามาด
63143012539 นางสาวสุทธินี มีสาคร
63143012540 นางสาวกรชนก สุทธิรักษ�
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63143012541 นางสาวณัฐธยาน� โกละกะ
63143012542 นางสาวอังคณา เอกัง
63143012543 นางสาวอภัสรา ชัยเพ็ชร
63143012544 นางสาวนฤมล มุสอ
63143012545 นายธนาวุฒิ สักพุทธ
63143012546 นางสาวกรรณิกา เทพดํารงค�
63143012547 นายธฤต ซ่ือตรง
63143012548 นางธนันธร เพชรเชนทร� 
63143012549 นางศรัณยา ชะนะทอง
63143012550 นางสาวภาวดี เทียนมนัส
63143012551 นางสาวนันทัชพร กิตติกุล
63143012552 นางสาวอรวรรณ คารมดี
63143012553 นายภาณุเดช เพชระ
63143012554 นางสาวศศิพิมพ� รัตนพิทย�
63143012555 นางสาวสรานันท� ศักดามาตร
63143012556 นางสาวปรพร เต็งเฉ้ียง
63143012557 นางสาวสิริวิภา ชูดวง
63143012558 นางสาวศศิฉาย นาคช.วย
63143012559 นางสาวชลธิชา อินทสระ
63143012560 นางสาวณัฐรุจา ทองนวล
63143012561 นางสาวจ9นทราภรณ� คงศักด์ิ
63143012562 นายวัชรพงค� เมฆา
63143012563 นางสาวมณฑาทิพย� เย้ียนชลคํา
63143012564 นายภาณุพงศ� พ่ึงแย9ม
63143012565 นายปฏิพล สิงหารุณ
63143012566 นางสาวสุดารัตน� รนทะพาน
63143012567 นางสาวชนัญชิดา สวัสดี
63143012568 นายธีระ บุญแต.ง
63143012569 นางสาวอรสา หนูสง
63143012570 นายอัมรินทร� นวลใย
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63143012571 นายบุรัสกร จงไกรจักร
63143012572 นางสาวศิริรัตน� บํารุงศักด์ิ
63143012573 นางสาวป;ญญากร เหมพันธุ�
63143012574 นางสาววรรณิษา แสงอาวุธ
63143012575 นางสาวศิริรัตน� สุขประดิษฐ�
63143012576 นางสาวนัฐติกา สมานกิจ
63143012577 นางสาวพัทธ�ธีรา ชดช9อย
63143012578 นายจัตุนันท� พัฒนพงษ�
63143012579 นางสาวศศิวิภา อิสรานุวัฒน�
63143012580 นางสาวกรวรรณ จูเส9ง
63143012581 นายพิชิต เลิศเกียรติวงศ�
63143012582 นางสาวสุพัตรา ผิวนวล
63143012583 นางสาวนารีรัตน� นวลฤกษ�
63143012584 นางสาวณัฐวดี ราพเดโช
63143012585 นางสาวญาติกา คําป;ตตา
63143012586 นางสาวภัทรจิตร ซู.ระวัง
63143012587 นายซูลกีฟลี หะยีมะแซ
63143012588 นางสาวป;ณฑิตา สิทธิสุข
63143012589 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ฐานะกาญจน�
63143012590 นายฉัตรวรเทพ โสมแข็ง
63143012591 นายจิรายุ อายุรพรรณ
63143012592 นายปุณญวัตร� มิตรรัตน�
63143012593 นางสาวมาระตี เพ็ชรเรือนทอง
63143012594 นายอรรถฤทธ์ิ พลอยน9อย
63143012595 นางศโรชา อ9อยทอง
63143012596 นางสาวสุดารัตน� เหล็กกุล
63143012597 นางสาวนวลอนงค� นุ.มลืมคิด
63143012598 นางสาวอทิตยา มีชัย
63143012599 นางสาวมณีรัตน� อาวุธ
63143012600 นางสาวศรัณยา แซ.ตัน
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63143012601 นายธนภัทร จันทร�ย.อง
63143012602 นางสาวสมฤทัย สุทธิโพธ์ิ
63143012603 นางสาววรัญญา ขุนทา
63143012604 นางสาวผกาวดี หอมพรหม
63143012605 นางสาวพรรณทิพย� ไทยเอียด
63143012606 นางสาวจริญญา ไชยมล
63143012607 นายอุกกฤษฏ� พิบูลย�
63143012608 นางสาวกมลชนก ชูจร
63143012609 นางสุรวีย� สิรพัฒนพิพัฒน�
63143012610 นางสาวกรณิศ รักษาแก9ว
63143012611 นายจิรายุทธ� ตันกุลโรจน�
63143012612 นางสาวภาริเนตร เคล9าคลิ้ง
63143012613 นายนนทวิทย� พรมประถม
63143012614 นางสาวพริตา คงจันทร�
63143012615 นางพัฒนศิรินทร� นะมะ
63143012616 นายเอกพัฒน� สงเขียว
63143012617 นายยูนัยดี อารง
63143012618 นางสาวอลิสา ป;ญญาบุตร
63143012619 นางขวัญตา ขวัญแดง
63143012620 นางสาวนุสรา นกแก9ว
63143012621 นางสาวนัทธ�ชนัน แกสมาน
63143012622 นางสาวจุไรรัตน� สุขตะโก
63143012623 นางสาวอรณัฐ นิติพงศ�สกุล
63143012624 นางสาวอนุธิดา สุดแน.น
63143012625 นางสาวศมณวรรณ คชกูล
63143012626 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนจิตร
63143012627 นางสาวแพรวา ชาโนจุติ
63143012628 นางสาวหทัยรัตน� มีชนะ
63143012629 นางสาวนัสรียะฮ� บุญพน
63143012630 นางสาวสุกัญญา เหมมินทร�
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63143012631 นางสาวป;ทมา งามดี
63143012632 นางสาวกิจมาศ วอร�วี
63143012633 นางสาวสุภาวดี อุ.นชูศรี
63143012634 นางสาวชนาภรณ� คล.องประดิษฐ�
63143012635 นายอธิวัฒน� ขําเกิด
63143012636 นายเจษฎา คีรีรักษ�
63143012637 นายจารุพงศ� รัตนบันดาล
63143012638 นางสาวยูไรด9า บุตตะ
63143012639 นายจีราวุฒิ สินสุภา
63143012640 นางสาวสุนิฐา จิตวิบูลย�
63143012641 นางสาวราศินีต� แสนวงศ�
63143012642 นางสาวอุมาพร จุลวิVเชียร
63143012643 นางสาวสุไรญา เละสัน
63143012644 นางสาวณีรนุช แววทองคํา
63143012645 นางสาวมัณฑนา เทพนุกูล
63143012646 นางสาวนิรมล ชุมทอง
63143012647 นางสาวกฤตยา หมาดทิ้ง
63143012648 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนพันธ�
63143012649 นางสาวชนกสุดา ทรายอ.อน
63143012650 นางสาวกรรภิรมย� สีจง
63143012651 นางสาวศิริวรรณ ศรีโหมดสุข
63143012652 นายฉัตรณรงค� บุญประกอบ
63143012653 นางสาวปวีณา วิจิตรจันทร�
63143012654 นางสาวธันยชนก แก9วโสภาค
63143012655 นายยุทธภูมิ พงษ�จีน
63143012656 นางสาวเพ็ญศรี หนูสงค�
63143012657 นายนฤเบศร� ต้ีกุล
63143012658 นางนฤมล สังข�ทอง
63143012659 นางสาวชมพูนุช เวสนุสิทธ์ิ
63143012660 นางสาวณัฐณิชา สิทธิรักษ�
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63143012661 นางสาวชวัลลักษณ� พยัฆพันธ�
63143012662 นางสาวเกศรินทร� สันหลี
63143012663 นายอัศวิน นาวายนต�
63143012664 นางสาวสุธีธิดา เจริญเลิศ
63143012665 นางสาวณิชกมล ทองเพชร
63143012666 นางสาวศิริขวัญ วรสิงห�
63143012667 นายวีระยุทธ� แก9ววิลา
63143012668 นางสาวพนิดา อนิกร
63143012669 นายนิติกร พรหมพิทักษ�
63143012670 นายตรัสวิน บุญมี
63143012671 นางสาวพรนภา พูนแก9ว
63143012672 นายณัฐพล อินทร�เทพ
63143012673 นางสาวจุฑารัตน� ไชยพล
63143012674 นายดนัย สุขชาวนา
63143012675 นางสาวสุภาพร มากจันทร�
63143012676 นายอรรถพล การะวงค�
63143012677 นางสาวเพชรรัตน� ปลอดจินดา
63143012678 นางสาวจิรภิญญา เจือจุน
63143012679 นางสาวรัตติกาล ด9วงสีทอง
63143012680 นางสาวภูริชญา นวลปาน
63143012681 นางสาววราภรณ� แผนสมบูรณ�
63143012682 นางสาวอรนุช ผุดเผือก
63143012683 นายศุภณัฐ คุ9มปNยะผล
63143012684 นางวัลภา เมืองสวัสด์ิ
63143012685 นางสาวอรวรรณ กล9าปราบโจร
63143012686 นางสาวลลิตา จันทะวงศ�
63143012687 นางสาวมัทนพร เข่ือนม่ัน
63143012688 นางสาวศิริลักษณ� เกลี้ยเกิด
63143012689 นางสาวทิพย�วัลย� ทวีปะ
63143012690 นายมุสตากีม ดอนิ
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63143012691 นางสาวสุพัตรา เพ็ชระ
63143012692 นางสาวจิรสุดา จงกลพืช
63143012693 นางสาวฐิติพร เศวตศิลปY
63143012694 นางสาวณัฐณิชา จันทร�มณี
63143012695 นางสาวปNLนอนงค� นุ9ยมาก
63143012696 นางสาวดานัยยา อรุณพานิช
63143012697 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอัสมี อาหลัง
63143012698 นางสาวปNยนุช แก9วนุ.น
63143012699 นายประวิทย� ผิวดํา
63143012700 นางสาวพลอยไพลิน งามประดิษฐ�
63143012701 นางสาวนุชดา ศักด์ิดาหาญ
63143012702 นางสาวลีลาวดี บุญณะแก9ว
63143012703 นางสาวสุริยาพร ฤทธิกุล
63143012704 นางสาวอุมาพร ยอดระบํา
63143012705 นางสาวธัญวรัตน� งามโฉม
63143012706 นายธีรภัทร� ศรีคง
63143012707 นายจักรพันธ� เอื้อนจิตร
63143012708 นางสาวกนกกาญจน� บุญประกอบ
63143012709 นายพงศ�ภูวนัย รัตนพงศ�
63143012710 นางสาวจีรนันท� เสนจาง
63143012711 นายเจษฎา พัฒน�แก9ว
63143012712 นางสาวชนาภา พันธ�ศรี
63143012713 นางสาวป;ทมา เชียรเลิศ
63143012714 นายวสรรค� ธารางกูร
63143012715 นางสาวนริศรา สร9างอําไพ
63143012716 นางสาวพัชราวรรณ� เจียวก>ก
63143012717 นางสาวสุนิษา หวังสป
63143012718 นางสาวจิรวัฒน� พลสิทธ์ิ
63143012719 นางสาวฟSาใส ภู.เปลี่ยน
63143012720 นางสาวเกศราภร รอบคอบ
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63143012721 นางสาวแฟนฉัน คงสม
63143012722 นางสาวณัฐกาญจน� เวชกุล
63143012723 นางสาวเบญจวรรณ หิ้นเจ็ก
63143012724 นางสาวขนิษฐา นวลนิ่ม
63143012725 นางสาวอรุณศิริ เพชรยอดจันทร�
63143012726 นางสาวกนกวรรณ ธรฤทธ์ิ
63143012727 นางสาวมนัญชยา ชาญกิจจินตนา
63143012728 นายอมรเทพ บํารุงญาติ
63143012729 นายธีรภัทร หวานคง
63143012730 นางสาวสิรินยา มุขพริ้ม
63143012731 นางสาวกัญญารัตน� คงปราณ
63143012732 นายสุทธิภัทร ผาสุข
63143012733 นายวงศ�ชัย วาระเพียง
63143012734 นางสาวมณีมาส โชคบุญเลี้ยง
63143012735 นางสาวณภัทร พวงแก9ว
63143012736 นายเอกพจน� แก9วหล.อ
63143012737 ว.าที่ร9อยตรีหญิงพรพิมล ปรีชาพงษ�
63143012738 นางสาวรัตน�ชนก กังแฮ
63143012739 นายวโรภาส แปSนสุวรรณ
63143012740 นางสาววิไลวรรณ ไกรละเมียด
63143012741 นายทักษ�ดนัย จันทร�ดอน
63143012742 ว.าที่ร9อยตรีศิริชัย ศิริแก9ว
63143012743 นางสาวภัทราภรณ� บุญเจริญ
63143012744 นางสาวชญาภา พัฒน�พ.วง
63143012745 นางสาวจารุณี สุตราม
63143012746 นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ�
63143012747 นายชัยณรงค� รัตนโสภณ
63143012748 นายศิวกร จันทร�งาม
63143012749 นางสาวเรวดี ไกรสิน
63143012750 นางสาวฐิตาพร คําก่ิง
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63143012751 นางสาวทัศน�วรรณ สําลีแก9ว
63143012752 นางสาวชุธิดา สมบุญ
63143012753 นางสาวเกศกนก เอียดทอง
63143012754 นายอนิรุตร� วิชัยดิษฐ
63143012755 นางสาวกฃษกร แก9วคุ9มภัย
63143012756 นางสาวศิราภรณ� ใจห9าว
63143012757 นางสาวยูริฟาร� มะเด็ง
63143012758 นางสาวสิริรัตน� อิ่มนวล
63143012759 นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์ิ
63143012760 นายเกียรติพงศ� สุขเกษม
63143012761 นายกิตติชัย แก9วละเอียด
63143012762 นางสาวชมพูนุช กลับส.ง
63143012763 นางสาวอาริษา กาญจนสุภักด์ิ
63143012764 นางสาวชื่นฤดี พ่ึงผล
63143012765 นางสาวกาญจนา ทองพัฒน�
63143012766 นางสาวสโรชา ศรีบวรวิวัฒน�
63143012767 นางสาวนารีรัตน� ตะอะดํ้า
63143012768 นางสาวธัญญา แก9วคล้ํา
63143012769 นายกรรชัย อุดมชัยศิริ
63143012770 นางสาวสโรชา จินตนพันธ�
63143012771 นางสาวชวิศา ภูมิชัย
63143012772 นางสาววิริยา นวลวัฒน�
63143012773 นางสาวเบ็ญจมาส สุขกาย
63143012774 นางสาวพิมลรัตน� ไชยทอง
63143012775 นางสาวปวิตรา เผ.าชู
63143012776 นางสาวอริสรา อินทรสนิท
63143012777 นางสาวปริณุต สุจารีย�
63143012778 นายกฤษณะ ศิริบุญยัง
63143012779 นางสาวจิรัชญา อําลอย
63143012780 นายศราวุฒิ พูลสวัสด์ิ
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63143012781 นายวิษณุ เซ้ียมก้ัง
63143012782 นายสรวิศ โชคคณาพิทักษ�
63143012783 นายเกียรติศักด์ิ แปSนหนู
63143012784 นางสาวณิชนันทน� สระทอง
63143012785 นายจิรายุศ ทองด9วง
63143012786 นางสาวพัชรพรรณ โชติช.วง
63143012787 นางสาวกิตติยา ศิริกุล
63143012788 นายพรภวิษย� โสภาพงศ�
63143012789 นางสาวสุชานันท� วังจํานงค�
63143012790 นายประสิทธ์ิ บิลหมัด
63143012791 นางสาวศุภิสรา ขาวเงิน
63143012792 นางสาวสุทธิดา เข็มเพ็ชร�
63143012793 นางสาวกชกร สําเภาพ.อคัา
63143012794 นางสาวปNยะดา นาคสด
63143012795 นางสาวนันทกา ทองช.วย
63143012796 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนัฐยา พงค�สวัสด์ิ
63143012797 นายธราธิป บุตรแก9ว
63143012798 นายสุรพล สงคราม
63143012799 นางสาวรสกร บุณแก9วคง
63143012800 นางสุนิสา ดวงภักดี
63143012801 นางสาวจุรีพร รามรงค�
63143012802 นายภูวณัจ อิสโม
63143012803 นางสาวทิฆัมพร โททอง
63143012804 นางสาววารุณี ทองในแก9ว
63143012805 นางสาวจุฑามาศ จอมพิพรรธน�
63143012806 นางจีระพัฒน� คงหอม
63143012807 นางสาวนิษฐา สุวรรณจันทร�
63143012808 นางสาวธารารัตน� นพเก้ือ
63143012809 นางสาวฟาตีลา เจ>ะและ
63143012810 นางสาวสุทธิดา ชิตจุ9ย
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63143012811 นางสาวจีราวรรณ สุขสวัสด์ิ
63143012812 นางสาวธัฐฐริกา บุญณาวงค�
63143012813 นางสาวทิพวัลภ� เกิดกัน
63143012814 ว.าที่ร9อยตรีหญิงกฤษฎาพร พากเพียร
63143012815 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุภาวรรณ บุญมา
63143012816 นายชุติพนธ� บุญสิทธ์ิ
63143012817 นายอภิสิทธ์ิ ทองเอียด
63143012818 นางสาวณัฏฐินี จันเจือ
63143012819 นายทิวัตถ� ติวเถาว�
63143012820 นางสาวกรรวี ธรรมจันทร�
63143012821 นายสุรชาติ คงทอง
63143012822 นายวีระศักด์ิ แซ.ย่ี
63143012823 นางสาวสุกัญญา เมืองทรัพย�
63143012824 นางสาวชนากานต� มาโนช
63143012825 นางสาววิมลรัตน� เพชรอินทร�
63143012826 นางสาวนรารัตน� เรืองทองเมือง
63143012827 นางสาวทิพย�วิภา ศิริพงศ�
63143012828 นายอรรถวิทย� ทองหมัน
63143012829 นางสาวเพียงพร ศรีธรรมสิทธ์ิ
63143012830 นางสาวนฤมล ฉุ9นย.อง
63143012831 นางสาวเจนจิรา พรหมรักษ�
63143012832 นางสาวณัฐณิชา ใจห9าว
63143012833 นางสาวจินตหรา รัตนอุบล
63143012834 นางสาวเกศสุดา เทพสุวรรณ
63143012835 นางสาวอุบลวรรณ อินทร�หนู
63143012836 นางสาวศิริรัตน� นาวาพัสดุ
63143012837 นางสาวอทิตยา จันทรชิต
63143012838 นางสาวมณีน9อย ฉิมทองโอ
63143012839 นางสาวพนิดา นาคมณี
63143012840 นางสาวเบญจวรรณ แก9วศรี
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63143012841 นางสุเพ็ญศรี เกิดเกลี้ยง
63143012842 นายชนาธิป ชํานิกาญจน�
63143012843 นางสาวสุดาภรณ� บุญรอด
63143012844 นายสุรเชษฐ� เงินเจือทอง
63143012845 นายภัทรภณ พงศ�พ9นภัย
63143012846 นางสาวธัญลักษณ� รักขาว
63143012847 นางสาวปฐมาวดี เพชรพิฆาฎ
63143012848 นางสาวสุกัญญา กาละสังข�
63143012849 นางสาวกมลวรรณ แซ.ลิ่ม
63143012850 นายณัฐการ เกิดทิพย�
63143012851 นางอมรรัตน� คีรีนารถ
63143012852 นายพีระวิทย� ช.องชะงัก
63143012853 นางสาวธารทิพย� รักชูชื่น
63143012854 นางสาวสุภาวดี คงโกมินทร�
63143012855 นายอดิสิทธ์ิ บิลและหมัน
63143012856 นางสาวปาจรีย� เขจรนิตย�
63143012857 นางสาวจิราภา ดําพิทักษ�
63143012858 นายเรืองเดช สายแก9ว
63143012859 นางสาวชวัลลักษณ� ขุนหนู
63143012860 นายเชิดพงษ� เมธากิตตินันต�
63143012861 นายสุรศักด์ิ การดี
63143012862 นางสาวพิมพ�วดี จันทร�โกมล
63143012863 นายสรวีย� บูสมัน
63143012864 นางสาวชญาณี ทิพย�ศรีนิมิต
63143012865 นายจักรวรรษ วิมูลชาติ
63143012866 นางสาวอัญญรัชย� ศรีประจันต�
63143012867 นางสาวประไพพรรณ� พิทักษ�
63143012868 นางสาวนูรีมาน ตงลอ
63143012869 นายอัมรอน วายีเกา
63143012870 นางสาวเจนจิรา บุญฤทธ์ิ
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63143012871 นางสาวกัณฐิกา นิลวัตร
63143012872 นางสาวนริศรา เจ>ะสม9อ
63143012873 นางสาวปานเลขา หวานชื่น
63143012874 นางสาวสุธีรา ตามภานนท�
63143012875 ว.าที่ ร.ต.หญิงปNยนันท� สร9อยสน
63143012876 นางสาวกันยารัตน� จู.สกุล
63143012877 นางสาวจรัสศรี หาญกล9า
63143012878 นางสาวหยาดพิรุณ วงษ�สวัสด์ิ
63143012879 นางสาวยุวดี ทุมมาศ
63143012880 นายวรวุฒิ บัวจิตต�
63143012881 นายชยณัฐ ทองเนื้อห9า
63143012882 นางสาวชญาค�นิษฐ� สัตยาชัย
63143012883 นางสาวอุไรวรรณ ทองเจียม
63143012884 นางสาวณัฐริญา อมรเวช
63143012885 นางสาวณัฐชยา แก9วรุณคํา
63143012886 นางสาวก่ิงกาญจน� สุพรรณรัตน�
63143012887 นางสาวจีรนันท� สนธิวงศ�
63143012888 นางสาวกมลวรรณ ทองเจิม
63143012889 นางสาวพิวัลย�ฎา ทองอุปการณ�
63143012890 นางสาวอภิญญา ประชุมรัตน�
63143012891 นายจรูญศักด์ิ ทองโอ
63143012892 นางสาวเจริญสุข แซ.ก้ิม
63143012893 นางสาวสุกัญญา ประเสริฐ
63143012894 นางสาวเสาวลักษณ� สันสมุทร
63143012895 นางสาวอมลวรรณ คงสมา
63143012896 นายธนพล ภู.เมือง
63143012897 นางสาวอรปรีญา นาครอด
63143012898 นางสาวชญานิษฐ� ขานทอง
63143012899 นางสาวอาภาภรณ� วังเมือง
63143012900 นายชาญณัฐ เกลี้ยงเกลา
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63143012901 นายอาราฟ;ส กาเดร�
63143012902 นางสาวสุดารัตน� บุญกาญจน�
63143012903 นายยุรนันท� บุญจันทร�
63143012904 นางสาวรัชนีวรรณ อินทช.วย
63143012905 นางสาวหฤทัย สุวรรณแย9ม
63143012906 นางสาวดลทิยา ศิวะศิลปYชัย
63143012907 นางสาวณัฐกานต� ศักด์ิศรี
63143012908 นายสินชัย กันพลสุข
63143012909 นายกฤษณะ ถือแก9ว
63143012910 นายวสุรัตน� เพกก้ิม
63143012911 นายวชิรวิทย� เกิดแก9ว
63143012912 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นทิพย�
63143012913 นางสาวจีระนันท� บุญสุข
63143012914 นางสาวกนกพร บุญทอง
63143012915 นายจีรวิชญ� ก9อนทอง
63143012916 นางสาวจารุวรรณ รักษาแก9ว
63143012917 นายธนาดล คงสีจันทร�
63143012918 นางสาวเทพธิดา เขจรภักด์ิ
63143012919 นางสาวณัฏฐินันท� เสนาณรงค�
63143012920 นายนัฐพงษ� เทพจันทร�
63143012921 นางสาวภัทรมน แก9วมณี
63143012922 นางสาวรอฮานา สนิโซ
63143012923 นางสาวอริสา อินทรมณี
63143012924 นางอังคณา สุนทรศิริ
63143012925 นางสาวดลยา มีล.าม
63143012926 นางพจนารถ แสงเดช
63143012927 นายอาดิล ม.าเหร็ม
63143012928 นางสาวแสงแข จันทวี
63143012929 นายจรินทร� มุสิกพันธ�
63143012930 นายวิสิทธ์ิชัย นิลภักดี
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63143012931 นางสาวชุติกาญจน� ปานพิต
63143012932 นางสาวอําภา มาตย�บุตร
63143012933 นางสาวนิลยา โสะอ9น
63143012934 นางสาวจรVินทรัตน� น9อยแท9
63143012935 นางสาวสุพิชญ�สินี ศรีกุล
63143012936 นายบุญญนันท� อักษร
63143012937 นางสาวภาชญา จุลภักด์ิ
63143012938 นางสาวพรรณี มากหนู
63143012939 นางสาวอัญญารัตน� เริงสมุทร
63143012940 นางสาวฉัตรบงกช เมฆนิติ
63143012941 นางสาววิชญาดา สุวิทยาภรณ�
63143012942 นางสาวอนุช สรา กาฬภักดี
63143012943 นางสาวอนงค�นาถ ทองตรา
63143012944 นางสาวสุรีพร สัมพันธ�
63143012945 นางสาวสิริวรรณ ณ นคร
63143012946 นางสาวณฐาภรณ� แก9วใจจง
63143012947 นายศุภวัฒน� หิรัญรัตน�
63143012948 นางสาวพันธกานต� อินทร�โอภาส
63143012949 นายสรรเสริญ คุ.ยยกสุย
63143012950 นายชาตรี วุฒิศักด์ิ
63143012951 นางสาวกัลศิตา รัตนพงค�
63143012952 นางสาวมาริสา รัญจวนจิตร
63143012953 นางสาวประภัสสร เอี่ยมเปรมปรี
63143012954 นางสาวภัทรวรรณ ช.วยชูหนู
63143012955 นางสาวกาญจนา ชายกุล
63143012956 นางสาวสุนิตษา สุวรรณจินดา
63143012957 นางสาวนภัสวรรณ ลิลา
63143012958 นางสาวทัศนีย� จันสุข
63143012959 นางสาวเบญจพร ทองจําเนียร
63143012960 นางสาวสุวิสาห� แซ.โค9ว
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63143012961 นางสาวธันยธรณ� วรรณโชติ
63143012962 นายพิศิษฐ� ชัยภาคภูมิ
63143012963 นางสาวกรรณิกรณ� ทองเหลือ
63143012964 นายเอกภพ สมใจ
63143012965 นายเอกพงษ� ล.องลอย
63143012966 นางกมลลักษณ� รอดคืน
63143012967 นายวราเชษฐ� รุ.งเรืองพันธ�
63143012968 นางสาวกมลทิพย� จ้ิวฮวด
63143012969 นางสาวศิรพร สิทธิฤทธ์ิ
63143012970 นางสาวรัชฎา ฟุSงเฟ8Lอง
63143012971 นางสาวภัทรานิษฐ� ฐิตะนวลพงศ�
63143012972 นางสาวชลาลัย หลีวัง
63143012973 ว.าที่ร9อยตรีสันติภาพ แสงแก9ว
63143012974 นางสาวสุดารัตน� พรหมทอง
63143012975 นางสาวณัฐววรรณ ลิ่มพันธ�
63143012976 นางสาวปNยะนาฏ คมกล9า
63143012977 นายวิธาน หมัดตะเหย็บ
63143012978 นางสาวสุพัตรา ชัมภูทนะ
63143012979 นางสาวจิรัฐติกาล หลเมฆ
63143012980 นางสาวปนัดดา ศรีวิโรจน�
63143012981 นางสาวอาทิติยา ย่ิงประดิษฐ�
63143012982 นางสาวรักษ�สิตา พราหมณ�ทอง
63143012983 นางสาวป;ทมา เรืองจรัส
63143012984 ว.าที่ ร.ต.วิชิต พรหมอินทร�
63143012985 นางสาวโสภิตา บุญดี
63143012986 นางสาวสุภาวรรณ แสงเงิน
63143012987 นางสาวธัญลักษณ� อั้งคัมภีรดา
63143012988 นายป;ญญา ทิพย�มณี
63143012989 นางสาวศรัญญา ไชยชนะ
63143012990 นางสาวกนกวรรณ รักนาวี
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63143012991 นางสาวบุณยนุช นาคแก9ว
63143012992 นางสาววนัชพร ฟุSงเฟ8Lอง
63143012993 นางสาวพัชราภรณ� ชัยสวัสด์ิ
63143012994 นางสาวทัศน�ดารา เพ็งกลัด
63143012995 นายบัญญพนต� ศรีขาว
63143012996 นางสาวสายหยุด หนูแก9ว
63143012997 นายตระการศักด์ิ คงยืน
63143012998 นางสาวกนกกาญจน� ร.วมจินดา
63143012999 จ.าสิบโทเกษมวิทย� ทิพย�พินิจ
63143013000 นางสาวสุวณี ทองผึ้ง
63143013001 นางสาวจิราภรณ� เกตุอุบล
63143013002 นางสาวชนัญชิดา พรหมคง
63143013003 นางสาวปาริชาติ ทัศแก9ว
63143013004 นางสาวสิริญา ชูขันธ�
63143013005 นางสาวสุกานดา รัตนวงศ�
63143013006 นางสาวอรอนงค� ขุนทองแก9ว
63143013007 นางสาววรรณวรินทร� แซ.ล.อย
63143013008 นายพุฒิเมธ แดงมะแจ9ง
63143013009 นางสาวกาญจนา ส.งเสริม
63143013010 นายณรงค�ศักด์ิ ภิญโญฤทธ์ิ
63143013011 นายนันธวัฒน� มากบุญ
63143013012 นางสาวปลายฟSา ศรเกษตริน
63143013013 นางสาวสุกานดา มาหุอิสลาม
63143013014 นางสาวอิฟฟะห� มะเกะ
63143013015 นางสาวกฤติญา อรกัญญาวงค�
63143013016 นางสาวจารีรัตน� หนูแก9ว
63143013017 นายกิตติพงค� แก9วประดิษฐ�
63143013018 นางสาวสุชาดา อินแปSน
63143013019 นางสาวรัชฎาภรณ� ชูเอียด
63143013020 นายนราพล ยอดพิจิตร

หน9า 434 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143013021 ว.าที่ร9อยตรีศราวุธ ดําอุดม
63143013022 นายสิรภพ กูลศิริ
63143013023 นางสาวเจนจิรา จริยวิทยานนท�
63143013024 นางสาวศวิตา ทองสง
63143013025 นายประสิทธิชัย แซ.จ้ัน
63143013026 นางสาวญาณนันท� รับความสุข
63143013027 นายธนธรณ� คงสมบัติ
63143013028 นายอาชวัช สุดรักษ�
63143013029 นางสาวประมาภรณ� ซ9ายพิพันธ�
63143013030 นางสาวรัตนาวดี สมสําราญ
63143013031 นางสาวกาญจนาพร คงผอม
63143013032 นางสาวเสาวรัตน� ควบคุม
63143013033 นางสาวศุภาริดา รักเจริญผล
63143013034 นางสาวนุจรี ทองบางหรง
63143013035 นางสาวสาธิตา คงแปSน
63143013036 นางสาวภัทราพร ทองเนื้อห9า
63143013037 นางสาวหนึ่งฤดี ปานแก9ว
63143013038 นายธีรวุฒิ จินา
63143013039 นางสาวกษมา อยู.นุ9ย
63143013040 นางสาวสินีลักษณ� พรหมนุช
63143013041 นางสาววรรณภา นาคสุวรรณ�
63143013042 นายวีรยุทธ บัวครื้น
63143013043 นางสาวเบญจมาภรณ� สาริขา
63143013044 นางสาวพฤกษา สุริยงค�
63143013045 นายเขมราช สุรการากุล
63143013046 นางพิมพิชารัสม์ิ โสมสง
63143013047 นายจักราวุธ ชุมแก9ว
63143013048 นางสาวณัฐชนก รัตนสุภา
63143013049 นางสาวพูซีย>ะ สาแม
63143013050 นางสาวสายธาร ทิพมณี
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63143013051 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี
63143013052 นางสาวพัสตราภรณ� ศิริรัตน�
63143013053 นางสาวจุฑารัตน� จันทรจนา
63143013054 นายอุดมศักด์ิ หทัยวสีวงศ�
63143013055 นางสาวศุจิรัตน� เพชรสุวรรณ
63143013056 นางสาวธนัญญา อินทร�ช.วย
63143013057 นางสาวขวัญกมล เทพกิจ
63143013058 นางสาวกัญญาลักษณ� พาหา
63143013059 นางสาวปาริชาต เดชอาษา
63143013060 นางสาวศศิพร ต้ังมณี
63143013061 นางสาวศรีสุดา เมฆเสน
63143013062 นางสาวฐิติพร ทวีชื่น
63143013063 นางสาวกนกพร สายทอง
63143013064 นางสาวสมิตรา ศรียุก
63143013065 นางสาวเยาวดี ม.วงแนม
63143013066 นางสาวปฐมาวดี ยังสถิตย�
63143013067 นายศุภณัฐ รัตนบุรี
63143013068 นางสาวอนีส ยูนุธ�
63143013069 นางสาวธนัญญา ไม9จันทร�
63143013070 นางสาวณัฐวิการ� ด9วงคง
63143013071 นายศรายุทธ คงดํา
63143013072 ว.าที่ ร.ต.สันติชัย บุญแก9ว
63143013073 จ.าสิบตรีเกรียงศักด์ิ สอนขํา
63143013074 นางสาวจิราภรณ� ดวงแก9ว
63143013075 นางสาวอุมา ทองสิงห�
63143013076 นางสาวณัฐธิดา สัตตวัตรกุล
63143013077 นายวุฒิชัย งานเเข็ง
63143013078 นางสาวธิชากร สุเหร็น
63143013079 นายเก้ือกูล จันทวาศ
63143013080 นางเพ็ญนภา แก9วชนะ
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63143013081 นายจิรายุทธ ทองปาน
63143013082 นางสาววนิษา รอดแก9ว
63143013083 นางสาวไซนับ วาแม
63143013084 นางสาวพิชญ�สินี เนติธรรมกุล
63143013085 นางสาวรุ.งทิวา กรรณสุวรรณ�
63143013086 นางสาวกนกรส ทองอ.อน
63143013087 นางสาวนวพร ผิวนิล
63143013088 นางสาวอารีฟaะ อูเซ็ง
63143013089 นางกวินทิพย� เสนอินทร�
63143013090 นางสาวกรกนก ละอองสุวรรณ
63143013091 นางจรีวรรณ กลิ่นเกษร
63143013092 นางสาวกนกวรรณ คงพยัคฆ�
63143013093 นางสาวมลธิดา นาราทิพย�
63143013094 นายธีรยุทธ� ใจแข็ง
63143013095 นางสาวสุภาวิณี ฐิติปราโมทย�
63143013096 นายสมพล รุ.งเรือง
63143013097 นางสาวอรวรรณ เจ9าย.าน
63143013098 นางสาวอรวรรณ บุญคงทอง
63143013099 นายธวัชชัย พลชะนะ
63143013100 นางสาวจันทร�จิรา โพธิกุล
63143013101 นางสาวนิตยา บุระชัด
63143013102 นางสาวสุดารัตน� สิ้นทุกข�
63143013103 นางสาวมลฤดี สินชัย
63143013104 นางสาวดรรชนี ใจกระจ.าง
63143013105 นางสาวนัทธิดา สุวรรณมณี
63143013106 นางสาวธิดารัตน� เรืองเทพ
63143013107 นางสาวศิริประภา จันทร�สังสา
63143013108 นายอภิวัฒน� ปานแก9ว
63143013109 นางสาวปรียากรณ� บัวเผียน
63143013110 นางสาวเสาวลักษณ� ขวัญเมือง
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63143013111 นางสาวจิราพร แดงสุวรรณ
63143013112 นางสาวอภิรติ ชุมขุน
63143013113 นางสาวธิดาศิริ อักษรทิพย�
63143013114 นางสาวสวรส เที่ยงธรรม
63143013115 นางสาวลัดดาพร ครองนุช
63143013116 นางสาวพรพิมล มะสุวรรณ
63143013117 นายสุทธิพงศ� แปSนจันทร�
63143013118 นางสาวโสมชบา พลชักซ9าย
63143013119 นางสาวตรีชฎา อักษร
63143013120 นางสาวสรรพสิริ บุญที่สุด
63143013121 นายอนุชิต บัวแย9ม
63143013122 นางสาววิภารัตน� หอมหวล
63143013123 นางสาวชนัญญา ดาศรี
63143013124 นางสาววิราวรรณ ประพันธ� บัณฑิต 
63143013125 นางสาวศศิธร โสอินทร�
63143013126 นางสาวชลิตา จรเขต
63143013127 นายนันทกร จันทรนาคมูสิก
63143013128 นางสาวรติวรรณ มีทอง
63143013129 นางสาวเบญจมาศ สิงห�ลอ
63143013130 นางสาวพิราวรรณ นุ9ยย.อง
63143013131 นางสาวปาลิวัลย� รุ.งบาล
63143013132 นางสาวปาริชาติ เจริญศรี
63143013133 นางสาวณัฎฐริณีย� หม่ืนภักดี
63143013134 นางสาวธัญญลักษณ� นาคคง
63143013135 นายพสิษฐ� ศรีเมฆ
63143013136 นางสาวศนิชา ลิ่มวงศ�
63143013137 นายเกรียงไกร โรจน�โมสิข
63143013138 นางสาวอรวรรณ มโนการ
63143013139 นางสาวณัฐธิดา ด9วงดํา
63143013140 นางสาววาริศา ชูแก9ว
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63143013141 นางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร�
63143013142 นางสาวสุพัตรา ชาติวุฒิ
63143013143 นางสาวเสาวลักษณ� โอยสวัสด์ิ
63143013144 นายวีระพงศ� รองแก9ว
63143013145 นางสาวธนาภรณ� พิทักษ�สุข
63143013146 นางสาวเบญจมาศ ปรีดาศักด์ิ
63143013147 นายธนาวัฒน� รัตนพล
63143013148 นายวุฒิชัย คตเชลรัตน�
63143013149 นายจักรพงษ� วิพรรณะ
63143013150 นางสาวจิรัตติกาล จันทร�หอม
63143013151 นางสาวภารฎี แก9วเรือง
63143013152 นายธนสาร คุณะชล
63143013153 นางสาววิริษา ไชยภักดี
63143013154 นางสาวลัดดาวัลย� อินทสร
63143013155 นางสาวชณิษกาญจน� เกตุงาม
63143013156 นายพลวัชระ ชูศรี
63143013157 นางสาวรุสนีย� สาแม
63143013158 นางสาวอรอุษา จันทร�ศรีบุตร
63143013159 นางสาวพรรษสิรินทร� ปานทอง
63143013160 นายมงคล บุตรหลํา
63143013161 นางสาวจุฑามาศ พจน�จําเนียร
63143013162 นางสาวฐิฏิกาญจน� เล็กแก9วเก้ือ
63143013163 นายสัจพร บริบูรณ�
63143013164 นายอัครพล ชูแก9ว
63143013165 นางสาวกุลธิดา ดํานิล
63143013166 นางสาวธิดารัตน� ขาวนาขา
63143013167 นายจตุภูมิ มานะกิจ
63143013168 นางสาวเสาวลักษณ� หงอสกุล
63143013169 นางสาวเบญจวรรณ ตุลารักษ�
63143013170 นางสาวศินีนาฏ อารีราษฎร�
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63143013171 นางสาวปนิดา บุญสิน
63143013172 นางสาวจุฑามาศ ด.านปรีดานันท�
63143013173 นางสาวธุมวดี ทองเดิม
63143013174 นายสัญไชย จิตรามาศ
63143013175 นางสาวอนัญชนา พุฒศรี
63143013176 นายกรวุฒิ มนินทร
63143013177 นายสุทธิรักษ� ชูทอง
63143013178 นายภูพาวัฒน� ดําหม.อง
63143013179 นายภูวนัย สุขดํา
63143013180 นางสาวเมวดี เผือกแย9ม
63143013181 นางสาวรัชณีย� ศรีชุมพวง
63143013182 นางสาวอรุชา สมปรีดา
63143013183 นางสาววิภารัตน� หนูสาย
63143013184 นางทิพาภรณ� จันทมา
63143013185 นางสาวศไลทิพย� บุญนิธิ
63143013186 นางสาวสิริมา รอดพันธ�
63143013187 นางสาวเพ็ญนภา วงค�ปนทอง
63143013188 นางสาวอรอุมา ชํานาญเวช
63143013189 นางสาวณิชนันทน� จันสุภเสน
63143013190 นางสาวยศกร เทียนขาว
63143013191 นายภูชนะ บุญมี
63143013192 นายเกริกสกุล ทองไชย
63143013193 นางสาวกรกนก พัดสุวรรณ
63143013194 นางสาววรรณวิภา บัวสหมัด
63143013195 นายนัสรุต เกษม
63143013196 นางสาวพิชญาภา จุลมูล
63143013197 นางสาวปNยนารถ บัวศรี
63143013198 นางสาวนาฐอนงค� สมประสงค�
63143013199 นางสาวนวลจันทร� วัฒนเดช
63143013200 นางสาวอรนภา จันทรังษี
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63143013201 นางสาวสุธิดา บุญเทพ
63143013202 นางสาวนันทกานต� ซุยสกุล
63143013203 นางสาวมณีรัตน� เพชรเมืองกุล
63143013204 นางสาวบุษยพัชร� เกลี้ยงเกลา
63143013205 นางสาวสุทธิดา ชูรัตน�
63143013206 นายธัญพิสิษฐ� ผันผ.อน
63143013207 นางสาวเพ็ญพักตร� อินทร�ทองช.วย
63143013208 นายสมพงค� แพนเดช
63143013209 นายสุธานนท� กรเเก9ว
63143013210 นางสาวฐิตยาภรณ� ทองส9ม
63143013211 นายปรัตถกร เอ.งฉ9วน
63143013212 นางสาวศศิธร ภู.ดอก
63143013213 นางสาวศุภวรรณ ด.านเกสรสิริกุล
63143013214 นางสาวเกศสุวรรณ ชูอนนท�
63143013215 นางสาวกมลวรรณ นกเพชร
63143013216 นายอนุพงศ� ก่ิงทอง
63143013217 นางสาวป;ญชลิกา รัตนพันธ�
63143013218 นางสาวผกาทิพย� ติเยาว�
63143013219 นางศุภมาศ นมฤทธ์ิ
63143013220 นางสาวธัญลักษณ� หลักแหลม
63143013221 นางสาวชานากานต� พัศมุณี
63143013222 นางสาวนัสญา เทศอาเส็น
63143013223 นางสาวชนกสุดา แซ.เต่ียว
63143013224 นางสาวพรทิพย� หมวดเมือง
63143013225 นางสาวกฤชวรรณ อินทร�โสม
63143013226 นางสาวศันสนีย� ไสยสุวรรณ
63143013227 นางปาลิดา ทองสุวรรณ
63143013228 นางสาวสุทธิดา สุวรรณปราการ
63143013229 นางสาวณัฐวรา เทพสุทธ์ิ
63143013230 นางสาวพัชราภรณ� ทิพย�ครองราช
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63143013231 นางสาวลลิตา สินไชย
63143013232 นายปกรณ� พริ้มขจีพงศ�
63143013233 นางสาวศันสนีย� สุขตะโก
63143013234 นางสาววริษฐา คงศักด์ิ
63143013235 นางสาวเกวลิน ซ.อมแก9ว
63143013236 นายพิเชฐ ทิพยชิต
63143013237 นายเอกลักษณ� โมราศิลปY
63143013238 นางจงใจ ด.านอนันต�
63143013239 นายอนุชิต ดําสุข
63143013240 นางสาวธิดารัตน� จุติมูสิก
63143013241 ว.าที่ ร.ต.ปฏิพัทธ� เพชรศรี
63143013242 นางสาวกรรณิกา รักษากิจ
63143013243 นางสาวปุญณิชาวีร� สูเหตุ
63143013244 นางสาวดารารัตน� วรรณวงศ�
63143013245 นางสาวอัญญานี รักษ�จันทร�
63143013246 นางสาวธารินี รักษาวงศ�
63143013247 นางสาวจุไรรัตน� สงเคราะห�
63143013248 นางสาววรรณวรา หวานสนิท
63143013249 นางสาวสุนิสา กาญจนะ
63143013250 นางสาวจักวาล หัสจักร
63143013251 นางสาวขนิษฐา อุดมศรี
63143013252 นางสาวกมลรัตน� หวังรังสิมากุล
63143013253 นางสาวกฤติมา วงค�แดง
63143013254 นายธวัชชัย ดิษฐ�เดช
63143013255 นางสาวจันทกานต� ไกรปราบ
63143013256 นางสาวธัญวรรณ พูนจันทร�
63143013257 นางสาวจรัญญา วัฒนสุนทร
63143013258 นายกิตติศักด์ิ สอนนุชา
63143013259 นางสาววีรภัทรา ชุมประยูร
63143013260 นายจิรวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
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63143013261 นางสาวณัฐชญา สุขศิริ
63143013262 นายเทพบุตร สุวรรณรัตน�
63143013263 นายวรวิช พุทธํารงค�
63143013264 นายภควัฒน� ทองมาก
63143013265 นางสาวมณัญชยา เผือกเนียม
63143013266 นางสาวกนกลักษณ� แดงสกุล
63143013267 นายกฤษฎา ทองคํา
63143013268 นายเจ>ะอาติบ ปะดุกา
63143013269 นายไพบูลย� พรหมทอง
63143013270 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีสุขใส
63143013271 นางสาวศศิพิมพ�ปภา แง9เจริญกุล
63143013272 นางสาวนิตยา ลิ่มเรืองกุล
63143013273 นางสาวดนยา ชูรังสฤษด์ิ
63143013274 นายคมกฤษณ� อรุณพานิช
63143013275 นางกาญจนาภรณ� ทองทิพย�
63143013276 นางสาวกรอุมา หอมเดช
63143013277 นางสาวสุณัฎฐา บารมีวุฒิ
63143013278 นางสาวอัจฉราวดี คงแก9ว
63143013279 นางสาวอารีย� จิตต�หลัง
63143013280 นายอนุวัฒน� คงทิพย�
63143013281 นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจีกร
63143013282 นางสาววรรณิกา เกิดสมศรี
63143013283 นางสาววชิราภรณ� เห็นพร9อม
63143013284 นางสาวเสาวนีย� ศรีใหม.
63143013285 นายศักดิธัช อินทร�แก9ว
63143013286 นางสาวนิชานันท� สมัยอยู.
63143013287 นางสาวนุชติมา ศิริเกตุ
63143013288 นางสาวจิรภา พรายอินทร�
63143013289 นายพัชร ใจตรง
63143013290 นางทิพย�ทิภา มิเดหวัน
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63143013291 นายรวิสุต นิลสังข�
63143013292 นางสาวภานุสนาถ ด9วงเสน
63143013293 นางสาวจุฑามาศ ดําแก9ว
63143013294 นางสาวกรชินี ศรีรักษา
63143013295 นางสาวกาญจนา นิลชัย
63143013296 นางสาวน้ําฝน ชายภักด์ิ
63143013297 นายเรวัฒน� พลายแก9ว
63143013298 นางสาวสุปรียา อินพรม
63143013299 นางสาวกมลภา ทองประไพ
63143013300 นางสาวปวีณา อนุกูล
63143013301 นายสถาพร แสงบุญ
63143013302 นายศิวพงศ� สุชาติ
63143013303 นายกรวิชญ� สังข�ทอง
63143013304 นางสาวนันทิชา ศรีแก9ว
63143013305 นางสาวสุนิษา แคล9วรบ
63143013306 นายกิตติพงศ� สืบพันธ�
63143013307 นายฐิติภูมิ ไสยเกิด
63143013308 นางสาวมณฑิชา เซ่ียงอึ่ง
63143013309 นางสาวศิริวรรณ ด9วงทองกุล
63143013310 นางสาวเมธาวดี คล9ายป;กษี
63143013311 นางสาวเกศกนก อภิโมทย�
63143013312 นางสาวจารุวัฒน� พุ.มทอง
63143013313 นายโสภณ เกษบุรี
63143013314 นางสาวอนงเนตร พันฤทธ์ิดํา
63143013315 นายรักษ�พงษ� ศิริรัตน�
63143013316 นางสาวสุชฎาพรรณ มีใหญ.
63143013317 นายอรรถพล บุญส.ง
63143013318 นายกิจจา จันทร�นาม
63143013319 นายณัฐนันท� แปSนสุข
63143013320 นางสาวณัฐณิชา รักษ�ยศ
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63143013321 นางสาวพัชรินทร� วรรณนุรักษ�
63143013322 นายปNติภัทร ไตรศรี
63143013323 นางสาวจุฑามาส บัวผิน
63143013324 นายศักดา คลองยวน
63143013325 นางสาวปวีณา บัญญัติ
63143013326 นายณัฐพงษ� คีรีธาร
63143013327 นางสาววรินพร ภู.สุรัตน�
63143013328 นายวงศธร สุขศรีเพ็ง
63143013329 นางสาวนิกษ�นิภา แก9วมี
63143013330 นายณัฐพัฒน� ศรีธารา
63143013331 นายฬกรณ� พัชระอากูร
63143013332 นายแวมูฮัมหมัดฮามีน เบ็ญฮาวัน
63143013333 นางสาวสมฤทัย มาก
63143013334 นางสาวสุธิมา นุ.มนวล
63143013335 นางสาวเจนจิรา รอดูแก9ว
63143013336 นางสาวอมรรัตน� โลหะพงษ�
63143013337 นางสาวปลื้มกมล สิทธิรักษ�
63143013338 นางสาวสิดาพร ภิรมย�
63143013339 นางสาวปรียาววรรณ ลักษณะแพ.ง
63143013340 นางสาวจุไรรัตน� จิตจํา
63143013341 นางสาววราภรณ� แก9วผ.อง
63143013342 นายวิลาศ ม.วงแก9ว
63143013343 นางสาวสุภารัตน� นวลเฉย
63143013344 นางสาวสุกัญญา นาคหวัง
63143013345 นายเจษฎา สุวรรณวัชรกูล
63143013346 นางสาวตรีอนุส มาแก9ว
63143013347 นางสาวอรัญญา อินทรมาตย�
63143013348 ว.าที่ ร.ต.สราวุฒิ พรมวิน
63143013349 นางสาวสุพัตรา พุ.มวัง
63143013350 นางสาวพรรณพนัช เตียวฉ้ิม
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63143013351 นางสาวฐิตินันท� ชูรัตน�
63143013352 นางสาวจิราพร นาคะเวช
63143013353 นางสาวณัฐวดี พ่ึงเทียน
63143013354 นางสาวภัทรพร วงศาโรจน�
63143013355 นายกานต� เตชะไชยชนะ
63143013356 นางสาวพัณณิตา จิตสงค�
63143013357 นางนฤมล คุ9มตัว
63143013358 นางสาวลีลา ปานราม
63143013359 นางสาวกัญญานิษฐ� สุทธิกวินพงศ�
63143013360 นางสาวปNยาภรณ� เลี่ยนแก9ว
63143013361 นางสาวมาริตา หะระหนี
63143013362 นางสาวสาวิตรี โอชาพงษื
63143013363 นางสาวสุดารัตน� ขันเอียด
63143013364 นางสาวจิดาภา วังสีรัง
63143013365 นางสาวดรุวรรณ ทองมาก
63143013366 นายรัชณพล พรหมกําเหนิด
63143013367 นางสาวอุษณีย� ชุมศรี
63143013368 นางสาวช.อผกา เสนี
63143013369 นางสาววิภาวี สุทธิพงศ�
63143013370 นางสาวโสธิดา งามเพียร
63143013371 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนิภาพร อินทร�อOอง
63143013372 นางสาวดรัลรัตน� ขุนนุ9ย
63143013373 นายชุมพร ล9วนเส9ง
63143013374 นางสาวปรีญาบุษ หมายดี
63143013375 นางสาวสุนิสา พุ.มพะเนิน
63143013376 นางสาวสุธานิธ์ิ ตันกุล
63143013377 นางสาวกุลธิดา หนูแก9ว
63143013378 นางสาววิยะกาณจน� แขวงเสวียด
63143013379 นายบุญถาวร รักษาเพชร
63143013380 นางสาวรัตติยา อนันตวงษ�
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63143013381 นางสาวอรสา ขุนพิทักษ�
63143013382 นางสาวภัททิยา รติกร
63143013383 นางสาวอุมาพร แอโสะ
63143013384 นางสาวฟารีดา สะดียา
63143013385 นางปาริชาต สวัสดิวงศ�
63143013386 นายจักรพงค� ศรีทองฉิม
63143013387 นางสาวกรรณิการ� ทองสัมฤทธ์ิ
63143013388 นายเดชาธร สุทธินุ9ย
63143013389 นางสาวมลวิภา กมลนรากิจ
63143013390 นางสาวธัญญาเรศ คงฤทธ์ิ
63143013391 นางสาวพิมพ�พรรณ ชัยรงค�
63143013392 นางสาวลลิตา ธรรมวิเศษ
63143013393 นางสาวพรรณพิมล กล.อมแก9ว
63143013394 นางสาวณัฏฐ�รดา รัตนวิโรจน�
63143013395 นางสาวกรกช เล9าพยอม
63143013396 นายณัฐพงศ� ศรีเปาระยะ
63143013397 นางจันทร�เพ็ญ ทองจันทร�
63143013398 นางสาวเยาวดี กุลทอง
63143013399 นางสาวพรศิริ ธานี
63143013400 นายวัฒนะ ก่ิงเล็ก
63143013401 นางสาววราภรณ� อารีเมตตาคุณ
63143013402 นายเสฏฐ�วุฒิ ดํารักษ�
63143013403 นางสาวเสาวลักษณ� แก9วรัตน�
63143013404 นางสาวสิริวรี ทับทวี
63143013405 นายอรรถพล ศุภกาญจน�กุล
63143013406 นางสาวรัชญา บุญญาธิการ
63143013407 นางสาวสือนะ สาและ
63143013408 นายภาณุพงศ� ทองสงค�
63143013409 นางสาวฟาติญา หนูเอียด
63143013410 นายธนาธิป วารีศรี
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63143013411 นางสาวสุพิชญา อนุมาศ
63143013412 นางสาวพัชรภรณ� เนียมมูสิก
63143013413 นายวิทวัส หนูจันทร�
63143013414 นางสาวเมวดี ทองเกล็ด
63143013415 นางสาวกุลนันทน� จุลอักษร
63143013416 นายศิวนันท� นิลกรรณ�
63143013417 นางสาวกนก เกตุชาญวิทย�
63143013418 นางสาวทัตติยา พงศ�เผ.านิลศิลา
63143013419 นางสาวรอสีตา หวังจิ
63143013420 นางสาวภัทรสุดา ทรัพย�ชุ.มชื่น
63143013421 นางสาวปNยะนันท� จุ9ยสุข
63143013422 นางสาวพัชราภา หนูคงนุ9ย
63143013423 นางสาวณฐภรณ� ธราพร
63143013424 นางสาวพิชญ�สินี เลาหภักดี
63143013425 นางสาวแคทลียา มณีอ.อน
63143013426 นายสิริศักด์ิ แดงเพ็ง
63143013427 นางสาวพิชญา เกกินะ
63143013428 นางสาววรัญญา แสงแปSน
63143013429 นางสาวเบญจวรรณ คงเกลี้ยง
63143013430 นางสาวสุภารัตน� ศรีไสล
63143013431 นางสาวปองขวัญ บัวทอง
63143013432 นายนพดล ก.งเซ.ง
63143013433 นางสาวเจ>ะสารา มานูนดาหวี
63143013434 นางสาวณัฐชยา ว.องมงคลเดช
63143013435 นายเมธา มะหมัด
63143013436 นางสาวจุฑาทิพย� อธิคมานนท�
63143013437 นายธรรมนูญ นิลกําแหง
63143013438 นางสาวรัตนา อ.าวลึกเหนือ
63143013439 นายคณัฐกานต� แก9วประดิษฐ�
63143013440 นางสาวปNยวรรณ พัฒน�เขียว
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63143013441 นางสาวณิชาพัฒน� ผดุงกิจอนันต�
63143013442 นายนันทวัฒน� อ.อนชื่นจิตร
63143013443 นายปฐมพงค� ไชยฉิม
63143013444 นายอนุพงศ� คชฤกษ�
63143013445 นายณัฐพงศ� บัวทอง
63143013446 นายเทพรส สงวนพร9อม
63143013447 นางสาวกุลฐิตา หลงสะ
63143013448 นายภาณุมาศ สายทองอินทร�
63143013449 นางสาวทิราภรณ� อุ9ยเว9ง
63143013450 นางสาวสกุลกานต� มติธรรม
63143013451 นางสาวพิชญา ภูมิมาศ
63143013452 นางสาววรรณนิษา โมสุภาพ
63143013453 นางสาวรัชนก มณีรัตน�
63143013454 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทะโร
63143013455 นางสาวสุภาภรณ� หยังกุล
63143013456 นางสาวปวีณ�สุดา กาญจนธานี
63143013457 นางสาวธนพร ศรีสุระ
63143013458 นายสมโภชน� แท.นนาค
63143013459 นางสาวเบญจวรรณ ชูพรม
63143013460 นายภูธเนศ สมิง
63143013461 นางสาวพัชราพรรณ แซ.ขวาย
63143013462 นางสาวสุนิสา เสนเจ9ย
63143013463 นางสาวภัทรวดี รัตนสว.างวงศ�
63143013464 นางสาวพรรธิภา รักมล
63143013465 นางสาวธนัชพร ชูคง
63143013466 นางสาวรักษิณามนต� วงศ�โภไคย
63143013467 นางสาวชลิตา นุ.นเศษ
63143013468 นางสาววิภาวดี เพ็ชรสุข
63143013469 นายเจษฎา พูลสวัสด์ิ
63143013470 นายสุเมธ วิเชียรสถาพร
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63143013471 นายวัชระ แซ.เฮ.า
63143013472 นางมณีนุช รัตนพันธ�
63143013473 นางสาวแพรพรรณ ทองปรุง
63143013474 นางสาวหวันฮารียา ปะดุกา
63143013475 นางสาวณัฐฏินาถ นารีเลิศ
63143013476 นายถิรธน รัตนไชย
63143013477 นางสาวนิสากร แสนกัลปY
63143013478 นางสาวณัฐนนท� ซุ.นสั้น
63143013479 นางสาวเสาวลักษณ� กาดรัมย�
63143013480 นายคงศักด์ิ เพ็ชรโสม
63143013481 นางสาวธิดารัตน� เทพวาที
63143013482 นางสาวกวินนา นุกูล
63143013483 นางสาวพัตร�พิมล เพ็งจันทร�
63143013484 นางสาวพิมลวรรณ หนูเล็ก
63143013485 นางสาวสกุลวดี ต9นกันยา
63143013486 นางสาวปนัฐฐา อภัยภักดี
63143013487 นางสาวญานิกา ส.อสืบ
63143013488 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมทับ
63143013489 นางสาวกมลวรรณ เกิดขุมทอง
63143013490 นายรุจิภาส ประทักษากุล
63143013491 นางสาวพิมพ�ผกา แก9วคงเมือง
63143013492 นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว
63143013493 นางสาวนพวรรณ คงจันทร�
63143013494 นางสาวศิริพรหม ตัณฑัยย�
63143013495 นางสาวศวิตา อินทระ
63143013496 นางสาวธนัตถ�นันท� หนูเหมือน
63143013497 นางสาวกติกา ไชยราช
63143013498 นายอนุกูล นันทพุธ
63143013499 นางสาวณัฐรินีย� สมวงค�
63143013500 นายศิริพงศ� ริยาพันธ�
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63143013501 นางสาวปาลิตา ฉิมสําโรง
63143013502 นางสาวอนุภา นาเกลือ
63143013503 นางสาวอรพรรณ พรศรี
63143013504 นางสาวเกวลี แสนคํา
63143013505 นางสาวเย็นจิตต� อุ.นเรือน
63143013506 นางสาวชุติกาจน� ดวงบุเหล.
63143013507 นางสาวอารีญา บุญส.ง
63143013508 นายธีรวุฒิ จันทร�ส.งแสง
63143013509 นางจันจิรา พร9อมมูล
63143013510 นายพงศ�พัฒน� พูลพิพัฒน�
63143013511 นางสาวรังศิณีย� ธูปสูงเนิน
63143013512 นายศราวุธ หนูรุ.น
63143013513 นางสาวฐิติปวีย� สพานรัตน�
63143013514 นางกันต�รมณ เสาวิไล
63143013515 นางสาวปNยรัตน� พูลเกิด
63143013516 นางสาวรัตนา อินทร�แก9ว
63143013517 นางสาวสุชาดา จุฑาภูวดล
63143013518 นางสาวกมลวรรณ ชิณวงศ�
63143013519 นางสาวณัฐรัตน� บัวแก9ว
63143013520 นางสาวกนิษฐา ชูเรือง
63143013521 นายวรฤกษ� วาเรศ
63143013522 นางสาวกชพร โกงเหลง
63143013523 นางสาวดวงสมร หินลอย
63143013524 นางสาวณัฏฐาพร อินทรโยธา
63143013525 นางสาวกฤติกา เพชรตีบ
63143013526 นายณัฐพล นวลมะโน
63143013527 นางสาวอุษมา แสงระวี
63143013528 นายวันปNยะ รุ.งเรือง
63143013529 นางสาวเกวลิน คงเอียด
63143013530 นางสาวฟาตีเมาะ หมัดหมะ
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63143013531 นายวันชนะ ชนะนคร
63143013532 นายสมเกียรติ แซ.ฉ่ัว
63143013533 นางสาวอุษณีย� รักเดช
63143013534 นางสาวธนพร ศรีสุข
63143013535 นายสุภรอน หะเล>าะ
63143013536 นางสาวจริยา ด9วงฉุย
63143013537 นางสาววชิตา รอดพันธ�
63143013538 นายขจร สีผม
63143013539 นางสาวฐิติรัตน� เจริญศิลปY
63143013540 นางสาวชนิสรา บัวศรี
63143013541 นางสาวณุวัชจิรา บุญรงค�
63143013542 นางสาวสุกัญญา เหมเด็น
63143013543 นางสาวนวรัตน� สาระมาศ
63143013544 นางสาวกนกวรรณ ชัยสิทธ์ิ
63143013545 นางสาวอุบลรัตน� เฉิดฉ้ิม
63143013546 นางสาวสุวดี แก9วเนียม
63143013547 นางสาวฐิตารัตน� ไชยอมรสิทธ์ิ
63143013548 นางสาวจิราพร ปูเต>ะ
63143013549 นางสาวรัชนก มีเดชา
63143013550 นางสาวสุณิสา ทองมีแสง
63143013551 นางสาววรณิศร� กลางวัง
63143013552 นายณรงค�ทรรศน� พรมชาติ
63143013553 นางชฎาพร คชเวช
63143013554 นางสาวอรุณี เพ็ชรดําเนิน
63143013555 นางสาวทิพย�กมล สังข�กรด
63143013556 นางฑิมศ�พิกา เถาจู
63143013557 นายพงศ�พันธุ� แพรกทอง
63143013558 นางสาวอมรรัตน� สุขขะ
63143013559 นายศุภโชค ชูสวัสด์ิ
63143013560 นายชาญณวิชญ� สุริยชน
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63143013561 นายฐาปนะ นุ9ยสอน
63143013562 นางสาววรรณนิศา ปานสีใหม
63143013563 นางสาวอาธิญา ศรีคชา
63143013564 นางสาวจาลินี แปSนนาบอน
63143013565 นายอัครชัย แก9วรัตน�
63143013566 นางพิรพร บุญพัฒน�
63143013567 นางสาวเบญจวรรณ ติดการนา
63143013568 นางสาวศิรินันทน� สุขเอียด
63143013569 นางสาวนิธิกาญจน� พัฒสุวรรณ
63143013570 นางสาวจารุณี เพ็ญชัย
63143013571 นางสาวอังคณา มัฐกุล
63143013572 นางสาวสุริษา หนูทอง
63143013573 นางสาวอุไรวรรณ แปSนคง
63143013574 นางสาวสายฝน สกุลผอม
63143013575 นางสาววิชุตา จันทรมาศ
63143013576 นายเจตนิพัทธ� ภักดีชน
63143013577 พันจ.าเอกวรวิทย� วังจํานงค�
63143013578 นายสันติชัย แก9วเพชร
63143013579 นางสาวศิริลักษณ� กล่ําเจริญ
63143013580 นายราเชนทร� รอบคอบ
63143013581 นางสาวสาวิณี บุญผลึก
63143013582 นางสาวสุพัตรา สุขใส
63143013583 นางสาวดารารัตน� ภักดี
63143013584 นางสาวรมิตา ทองบริสุทธ์ิ
63143013585 นางสาวสุนิตา บุญมา
63143013586 นางสาวพัณธิตรา สายพัทลุง
63143013587 นางสาวมนธิรา ธาณี
63143013588 นายนิติพัฒน� วังปรีชา
63143013589 นางสาวกมลชนก ปานบุญ
63143013590 นายเอกลักษณ� ชูสกุล
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63143013591 นางสาวเจนจิรา พฤกษ�พนม
63143013592 นางสาวปณิดา วังขุนหรพม
63143013593 นางสาวลีลาวดี วุ.นบัว
63143013594 นางกมลศรี โพธ์ิวิทยาการ
63143013595 นายณัฐพล ยกฉวี
63143013596 นางสาวกมลชนก มุสิกะเจริญ
63143013597 นายธนพล ทองมุสิก
63143013598 นางสาวอัจฉรียา เริงสมุทร
63143013599 นายศิริวัฒน� เขียวขํา
63143013600 นายอาทิตย� พรหมมาก
63143013601 นางสาวปารีนันท� ประโยชน�ชล
63143013602 นางสาวเสาวณีย� นวลวัฒน�
63143013603 นางสาวขวัญจิตรา เอียดจุ9ย
63143013604 นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มซ้ิว
63143013605 นายวรวิทย� อบเทียน
63143013606 นางสาวปรียวรรณ รินเกลVืVอน
63143013607 นายอัสรัน ปะจู
63143013608 นางสาวรุสวานี มูบารานิง
63143013609 นายอภิศักด์ิ บุญสอาด
63143013610 นางสาวอมรรัตน� หัตถา
63143013611 นายสิทธิพงษ� หมวดเพ็ง
63143013612 นางสาวจิตตินันท� กายทอง
63143013613 นางสาวลัฎธิกา ขนอม
63143013614 นางสาวธนิฏฐา รัตนพันธุ�
63143013615 นางสาวนุชนารถ ถลาง
63143013616 นายธนพล เจียมพงศ�ไพศาล
63143013617 นางสาวนันทิยา เพชรไชยา
63143013618 ว.าที่ ร.ต.พนิดา ปลอดคง
63143013619 นางสาวศกุณตลา สั่นสะท9าน
63143013620 นางสาวอัจฉริยา ลอยชูศักด์ิ
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63143013621 นางสาวสุรัญญา เทพทอง
63143013622 นางสาวณัฏฐ�ชฎา ทักขภิวัตน�
63143013623 นายธนวัฒน� สิงโหพล
63143013624 นางสาวศิริพร เมืองไทย
63143013625 นางสาวมุกดาวรรณ ทองนุ.น
63143013626 นางสาวลัชมี มาหะดะ
63143013627 นางสาวกรกมล ชูบัวทอง
63143013628 นางสาวศิวนาถ รักษาพล
63143013629 นางสาวลดาวัลย� รักษาพล
63143013630 นางสาวจันทร�จิรา นามอาษา
63143013631 นางสาวจารีวัน แก9วมณี
63143013632 นางสาวศุภิสรา ณ พัทลุง
63143013633 นางระพีพร รัตนพันธ�
63143013634 นางสาวอศัลยา สิงหบํารุง
63143013635 นางสาวศิวาภรณ� พลเดช
63143013636 นางสาวกนกวรรณ โยธินวัฒนบํารุง
63143013637 นางสาวทิพยรัตน� เพ็ชรรัตน�
63143013638 นางสาวปNยะดา เหลือแดง
63143013639 นายณัฐพงศ� ธํารงผลธีรภาพ
63143013640 นางสาวอามร พยัคฆา
63143013641 นางสาวนลพรรณ เพ็งสกุล
63143013642 นางสาววารีรัตน� พุ.มพวงทอง
63143013643 นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา
63143013644 นางสาวชมพูนุช เภาทอง
63143013645 นางกิตติยา ช.วยมาก
63143013646 นางสาวสาวิตรี ทองรักษ�
63143013647 นางสาวสายานิง เจ>ะตู
63143013648 นางสาววนิดา ชูระบํา
63143013649 นางอรอุมา เรืองจุ9ย
63143013650 นายสรรชัย สุคนธ�สุนทร
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63143013651 นางสาวศริญภัทร สิทธี
63143013652 นางสาวพติมา เดิมคลัง
63143013653 นายสุทธินันท� ศรีสุจริต
63143013654 นางสาวสุธิสา พิมพ�โคตร�
63143013655 นายวรวุฒิ สืบสาย
63143013656 นายศิรวิทย� คีรินทร�
63143013657 นางสาวกนกวรรณ สุขอนันต�
63143013658 นางสาวธยาทิพย� รองเมือง
63143013659 นางสาวสุนิต9า ลักลํา
63143013660 นางสาวณัฏฐิดา พัฒนเวช
63143013661 นายอภินัทธ� หัตถประดิษฐ�
63143013662 นางสาวสุคนธา ทองมณี
63143013663 นางสาววนิดา เสนาคง
63143013664 นางสาวสุดารัตน� จันทร�สวี
63143013665 นางสาวสุทธิลักษณ� เจริญ
63143013666 นายสิทธิพล บุญอินทร�
63143013667 นางสาวพิมลพรรณ เพชรกําเนิด
63143013668 นางสาวณัฐนิช เกษแก9ว
63143013669 นางสาวมณฑิกานต� แต.งงาม
63143013670 นางสาวเพชรัตน� รัตนรังษี
63143013671 นางสาวรัตนาภรณ� ทองเนื้องาม
63143013672 นางสาวอัญชลี หนูนุ.ม
63143013673 นางสาวชไมพร ทองย.อย
63143013674 นายปฏิภาณ สกุลกิจ
63143013675 นางสาวกมลวรรณ พรหมศรี
63143013676 นายธนพัฒน� ณ สงขลา
63143013677 นางสาวปาริชาติ สิงหารุณ
63143013678 นางสาวสุกานดา สีสุข
63143013679 นายเจนณรงค� ชอบผล
63143013680 นายสงกรานต� ประกอบมูล
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63143013681 นางสาวกวินทิพย� ย่ิงขจร
63143013682 นางสาวสินิทธา พรหมเเช.ม
63143013683 นายณัฐพงศ� ดวงคงทอง
63143013684 นางสาวเด.นนภา คงศรีรัตน�
63143013685 นางสาวจริญา อายุสุข
63143013686 นางสาวเจนจิรา นิลวิเชียร
63143013687 นางสาวรัชนีกร ชุมสวัสด์ิ
63143013688 นางสาวสุรีลักษณ� จิตรละเอียด
63143013689 นางสาวณัฐณิชา ศรีฟSา
63143013690 นายศักรภพน� วรภัณฑ�วิศิษฎ�
63143013691 นางสาวสุวิษา กุลวงษ�
63143013692 นางสาวอารยา ขุนจิตร
63143013693 นางสาวกัญญาพัชร มีสวัสด์ิ
63143013694 นางสาวธัญญรัตน� นาคร
63143013695 นายชาครีย� แก9วรัตน�
63143013696 นายกฤษณะ พูลชื่น
63143013697 นายเสกสรร สมแสง
63143013698 นายณัฐสิทธ์ิ ฤกษ�มาก
63143013699 นายจิระศักด์ิ อิสโม
63143013700 นางสาวอลิษา ชูวงศ�
63143013701 นางสาวชนากานต� นุชอิฐ
63143013702 นายทวีวัฒน� ธรฤทธ์ิ
63143013703 นางสาวณัฐภัสสร ทองคํา
63143013704 นางสาวสุภาวดี พากเพียร
63143013705 นางสาวจิรวรรณ มีเดช
63143013706 นางสาวรัตติยา อําไพรัตน�
63143013707 นางสาวชมพูนุท วัฒนพันธุ�
63143013708 นางสาวกัญญาภัค ทองฤทธ์ิ
63143013709 นางสาวภคินี ปNยะพันธ�
63143013710 นางสาวนุชนารถ จิตชุ.ม
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63143013711 นายผดุงเกียรติ คนชม
63143013712 นางสาวสมฤดี ศรด9วง
63143013713 นางสาวศันสนีย� รักหอม
63143013714 นายสถิรทัต อินทร�บัว
63143013715 นางสาวชนิตา เพ็ชรจรูญ
63143013716 นางสาวอนัญพร จันทร�น9อย
63143013717 นางสาวอาตีกะ เปาะจิ
63143013718 นางสาวกชามาศ อOองท.อ
63143013719 นางสาวธิดารัตน� อินทรพงษ�
63143013720 นายทนงศักด์ิ บุญปลอด
63143013721 นางสาวกนกณิการ� แซ.ฮ.อง
63143013722 นางสาวศิริรัตน พรหมแก9ว
63143013723 นางสาวสุกัญญา จีนจ้ิว
63143013724 นางสาวเสาวลักษณ� นาคเสน
63143013725 นายศราวุฒิ ตังสุรัตน�
63143013726 นายพีรเดช ขวัญนา
63143013727 นางสาวสุวิมล แคล9วแก9ว
63143013728 นายจิรเมธ ศรีโชติ
63143013729 นางสาวสุนิสา บุญล้ํา
63143013730 นายปราโมทย� แก9วมี
63143013731 นางสาวนกกมล แสงแก9ว
63143013732 นางสาวสุนิษา สวัสดี
63143013733 นางสาวอรัญญา อินทร�พุ.ม
63143013734 นางสาวมารีน.า หัสสะ
63143013735 นายนัฐพล ลีละพงศ�วัฒนา
63143013736 นางสาวสุดารัตน� นพรัตน�
63143013737 นางสาวสุธิดา พะยังเค
63143013738 นางสาวจารุวรรณ ผ.านพินิจ
63143013739 นางสาวศิริลักษณ� นนทสิริภาคิน
63143013740 นางสาววาสนา ณ.สุโหลง
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63143013741 นางสาวกัตติกา ผันแปรจิต
63143013742 นางสาวศิริขวัญ ศรีศักด์ินา
63143013743 นางสาวอทิตยา วิโรจน�
63143013744 นางสาวสุไลยา มูซอ
63143013745 นางสาวสุนิสา แก9วแพง
63143013746 นายสิทธิธรรม คงมีสุข
63143013747 นางสาวนฤมล สุทธานี
63143013748 นางสาวอัสมา หวังน>ะ
63143013749 นางสาวอนุสรา สมจิต
63143013750 นางสาวกนกวรรณ วังเมือง
63143013751 นายณัฐวุฒิ พรหมน9อย
63143013752 นายธาราวุฒิ เหมมัน
63143013753 นายฐาปกรณ� เจ>ะแหล9
63143013754 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ทอง
63143013755 นายสุพัฒน� สุขพรมา
63143013756 นายเชาวลิตร ช.วยเลื่อม
63143013757 นางสาวจุฑามาศ เรืองไชย
63143013758 นางสาวน้ําเพชร แก9วทอง
63143013759 นางสาวศศิกานต� นพมณเฑียร
63143013760 นายกรณัฐ ชูเนตร
63143013761 นางสาวพัสตราภรณ� สามสี
63143013762 นางสาวสุภาวดี วิเชียร
63143013763 นางสาวชัญญานุช แก9วสุกใส
63143013764 นางสาวทัศนีย� จ๋ิวสุวรรณ
63143013765 นางสาววาสิฏฐี บุญมูสิก
63143013766 นางสาวธิดารัตน�V มณีรัตน�
63143013767 นางสาวณัฐริกา ศรีพัฒน�
63143013768 นางสาวศิรินันท� ปะหนัน
63143013769 นางสาวมนทกานต� ยศเมฆ
63143013770 นายนรวิทย� พูนแก9ว
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63143013771 นายจิรศักด์ิ สิทธิรักษ�
63143013772 นายภาณุวัฒน� ปานสิทธ์ิ
63143013773 นายชัยณรงค� ต9นปSอ
63143013774 นางสาวกนกวรรณ อินทร�คง
63143013775 นางสาวชุติกาญจน� รัตนวิไลย
63143013776 นางธัญญารัตน� เดชมณี
63143013777 นางสาววิรัลพัชร คงทอง
63143013778 นางสาวจิราภา นันทนรุ.งโรจน�
63143013779 นายสันติพร จันทร�เจ9า
63143013780 นางสาวบุษรินทร� ภักดี
63143013781 นางสาวศิริยา นาคขาว
63143013782 นางสาวชฎาพร มาศชาย
63143013783 นางสาวชนัณญา สาระโชติ
63143013784 นางสาวจิรัญญา มณีราย
63143013785 นางสาวกมลชนก ลือแผ.
63143013786 นางสาวธนารักษ� ขวัญเมือง 
63143013787 นางสาวปทิตญา อวยศิลปY
63143013788 นางสาวหทัยพร วรรณสิโรตม�
63143013789 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอารีรัตน� หนูเอียด
63143013790 นางสาวธัญลักษณ� ช.วยรอด
63143013791 นางสาวอารีรัตน� เเก9วพลอย
63143013792 นางสาวศิริรัตน� สุขแก9ว
63143013793 นางสาวศศิมาศ สายบุญ
63143013794 นางสาวสุภัสสร สงคง
63143013795 นางสาวศิริพร ธรรมณี
63143013796 นางสาวณัฐณิชา เลกากาญจน�
63143013797 นางสาวผุสรัตน� สิทธิดํารงค�
63143013798 นางสาวอรจิรา เพ็ชรไพย�
63143013799 นายสมพงศ� หลําพรม
63143013800 นางสาวศรัญญา รัตญา
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63143013801 นางสาวสุทธิพร หมาดเส็ม
63143013802 นางสาวสีตลา จิตบรรเจิด
63143013803 นางสาวสุภาพร คณะครุฑ
63143013804 นางสาวปNยธิดา สําลี
63143013805 นางสาวณัฐวดี มีสุข
63143013806 นางสาวธารทิพย� หนูสอน
63143013807 นายกฤษณะ ด9วงสิน
63143013808 นายทวีศักด์ิ โมลีโต
63143013809 นายนันทวุธ บุญประกอบ
63143013810 นางสาวภาวิตา เส9งย.อง
63143013811 นางสาวสกุณา สรรเพ็ชร
63143013812 นางสาวรัชนีกร ปูเงิน
63143013813 นางสาวพัชรีภรณ� อินทรศวร
63143013814 นายธัญธร ประทีป
63143013815 นางสาวปNยพร เทพรักษา
63143013816 นางสาวจารุวรรณ หนูสาย
63143013817 นางสาวจิราวรรณ ฝอยทอง
63143013818 นางสาวปNยวรรณ อุดมดี
63143013819 นางสาวทิพรัตน� สอนนอง
63143013820 นางสาวลักขณา นาคประดิษฐ�
63143013821 นายไกรสร ศรีทองฉิม
63143013822 นางสาวธาราทิพย� ทองหวาน
63143013823 นางสาวกนกวรรณ อุ9มชู
63143013824 นางสาวนิภาภรณ� คงทองดี
63143013825 นางสาวชนัญชิดา อินทรงาม
63143013826 นายวิรัตน� รัตนะ
63143013827 นางจิราพร เก้ือแก9ว
63143013828 นางสาวชนาพร อุดโหล
63143013829 นางสาวนภสร พิวัฒน�
63143013830 นางสาวธนัญญา หีบแก9ว
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63143013831 นางสาวพิชฎา ปลั่งกลาง
63143013832 นายณัฐพงษ� หมวกเขียว
63143013833 นายสูรียา อาแว
63143013834 นางสาวพัชรีภรณ� วงษ�พนม
63143013835 นางสาวเรณู จันทร�ร9อย
63143013836 นางสาวสุภาณีย� ศรีดํา
63143013837 นางสาวคอรีเย>าะ คงศรีวีรพันธ�
63143013838 นายธรรมจักร แก9วบันดิษฐ
63143013839 นางสาวทิพวรรณ ทิพย�รัตน�
63143013840 นางสาวปณัฐติยา เหมหา
63143013841 นางสาวอินทุอร บ.อหนา
63143013842 นางสาวสุพัตรา พรหมทอง
63143013843 นายอนุชิต เอมโอฐ
63143013844 นางสาวศิริพร บุญดี
63143013845 นางสาวลลิตา สุรามิตร
63143013846 นางสาววัจนพร อยู.ข9วน
63143013847 นางสาวปNยนาฏ สุวรรณนิตย�
63143013848 นายภูริณัฐ บั่นย่ีเฉ9ง
63143013849 นายรุสมันต� มะแซ
63143013850 นางสาวพัสตราภรณ� เดชบุญญาภิชาติ
63143013851 นางสาวสวมน เที่ยงธรรม
63143013852 นางสาวลัดดาวัลย� สุดสิน
63143013853 นางสาววิพรรัตน� รักษาศรี
63143013854 นางสาวมาริสา อธิกิจรุ.งเรือง
63143013855 นายธนาธิป คําฟอง
63143013856 นางสาวรุนณดา ศุภรส
63143013857 นางสาวยุวดี เรืองเทพ
63143013858 ว.าที่ ร.ต.หญิงเสาวภา ช.วยแก9ว
63143013859 นางสาวชนัญญา สร9างโพธ์ิ
63143013860 นางสาววันวิสาข� ทองโต
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63143013861 นางสาวจารุภา รอดทุกข�
63143013862 นางสาวอมรรัตน� ขุนสนิท
63143013863 นางสาวจารุวรรณ เทพศักด์ิ
63143013864 นางสาวอาภรณ� วิลาวัณย�
63143013865 นายณัฐศิษฏ� อินทชัย
63143013866 นายปNยวัฒน� นุ9ยศรี
63143013867 นางสาวโสภิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63143013868 นางสาวรุ.งกานต� หว.อง
63143013869 นางสาวปณิสา สังข�ทอง
63143013870 นางสาวเสาวลักษณ� ทุ.ยอ9น
63143013871 นางสาวกาญจนา หนูภัยยันต�
63143013872 นางสาวปNยรัตน� พรหมณะ
63143013873 นางสาววรัญญา แก9วคง
63143013874 นางสาวชญานิศ ชมบุญ
63143013875 นางกมลทิพย� คาระวะ
63143013876 นางสาวสุนิษา ศรีสุทธ์ิ
63143013877 นายภาณุพงศ� เนียมมาลัย
63143013878 นางสาวชนกนาถ ทองดีแล9ว
63143013879 นางสาววิรดา ทองเหลา
63143013880 นางสาวเมธาวี ซัมวุ9ง
63143013881 นางสาวอรณิช เส็มสัน
63143013882 นายจิรภัทร มัคจิตร
63143013883 นายสุวิจักขณ� ช.วยจันทร�
63143013884 นางสาวพิมภรณี ยกย.อง
63143013885 นางสาวฐานวีร� ไชยสุระปวีร�
63143013886 นางสาวรัชดาภร มณีวัง
63143013887 นางสาวมณีจันทร� รุ.งเพชรรัตน�
63143013888 นางสาวสาวิกา กลางณรงค� 
63143013889 นางสาวอารุณรัตน� บุบผา
63143013890 นางสาวภัทราวดี เอียดทอง
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63143013891 นางสาววันวิสา โหมดทอง
63143013892 นายรุจิภาส ขวัญยืน
63143013893 นายภาณุพงศ� มณีบางกา
63143013894 นางสาวอรสา สารทิพย�
63143013895 นางสาวเกษร ทองคํา
63143013896 นางสาวศุมินตรา เก้ือกูล
63143013897 นางสาวขวัญศิริ ศรีสุวรรณ
63143013898 นายกัมปนาท ศักรางกูล
63143013899 นางสาวนุชจิรา ชูมนุษย�
63143013900 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีแก9ว
63143013901 นางสาวภาวินี เพชรทอง
63143013902 นางสาวสวรินทร� สุขเจริญ
63143013903 นางผกามาศ ศรีอักษร
63143013904 นายฟ;ยซอล อุมา
63143013905 นางสาวนันทิยา แสงนพรัตน�
63143013906 นางสาววรรณพร เขียดน9อย
63143013907 นายณัฐพล วิบุลศิลปY
63143013908 นางสาวนุชรินทร� อินทร�วิเศษ
63143013909 นางสาวชลนันท� สุวรรณจันทร�
63143013910 นางสาวศรัณยา สันหาด
63143013911 นางสาวกมลวรรณ กลีบแก9ว
63143013912 นายสนธยา แนวหาด
63143013913 นางสุวิมล ราชรักษ�
63143013914 นางสาวเจวลี ครูพิมาย
63143013915 นายสุรินทร� ชุมทอง
63143013916 นางสาวพัชราภรณ� ไชยมงคล
63143013917 นางสาวปวริศา แซ.ลิ้ม
63143013918 นางสาวกฤษณา ภัคคเทพบํารุง
63143013919 นางสาวกัญญามาศ ศรีเพชร
63143013920 นางสาวกชนันท� จ่ันตอง
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63143013921 นางสาวกัญญาณัฐ พิริยะสถิตย�
63143013922 นางสาวไปรณัฐฐา ช.วยเกิด
63143013923 นางณัฐวดี จันทลักษณ�
63143013924 นางสาวสิรินารถ นิลรัตน�
63143013925 นางสาวไลลา มะติ
63143013926 นายณัฐชนน เบ.าอุบลย�
63143013927 นางสาวกิดาการ นิคมประศาสน�
63143013928 นายธิปก ตู9บรรเทิง
63143013929 นายบุญฤทธ์ิ ลือลั่น
63143013930 นางสาวรุ9งลาวัลย� วิภาคพจนกิจ
63143013931 นางสาวพิมพ�ชนก บริพันธุ�
63143013932 นายธนเดช เจ>ะหล9า
63143013933 นายวิชยุตม� คนเรียน
63143013934 นางสาวปNยธิดา เขียวคราม
63143013935 นายพัฒน�ภูมิ ทองพบ
63143013936 นางสาวศศิวิมล ศรีประจันทร�
63143013937 นายกฤษฎา แสงเหมือนคง
63143013938 นางสาวเพ็ญสุดา โภคผล
63143013939 นางกุลทนันทน� ชูมณี
63143013940 นางสุรีรัตน� ทองมาก
63143013941 นางสาวพัชริน จันทรา
63143013942 นางเพ็ญศิรี แก.นทอง
63143013943 นางสาวพนิดา หนูมี
63143013944 นางสาวกานต�นรี มโนวราวุฒิ
63143013945 นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
63143013946 นางสาวนุชจรี อาจกิจ
63143013947 นางสาวอุไรรัตน� ชูกําเหนิด
63143013948 นางสาวธัญชนก ปานโบ
63143013949 นางสาวกรรณิกา เฉลียวกลาง
63143013950 นางสาวจารุวรรณ โฉมทอง
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63143013951 นางสาวพิชญ�สินี ดําแก9ว
63143013952 นายธนากร ศรีสุขใส
63143013953 นางสาวสุพิชฌาย� สวาหลัง
63143013954 นางสาวปลิตา พรหมพันธุ�
63143013955 นายอภิวัฒน� เตียอินทรี
63143013956 นางสาวนิโลบล อาภรณ�ศรี
63143013957 นางสาวกัลยา ไล.กสิกรรม
63143013958 นายสมภพ ทองหวาน
63143013959 นายชนาธิป สองเมือง
63143013960 นางสาวกาญจนา โย9จ้ิว
63143013961 นางสาวญาณิภา ชุมพล
63143013962 นางสาวอําภรณ� คงคล9าย
63143013963 นางสาวจิรฐา เมียนเพ็ชน�
63143013964 นางสาวรังสิมา พันธมาศ
63143013965 นางสาวทิชารี ป;ญญโชติกุล
63143013966 นางสาวอติกาล บุตรา
63143013967 นายภานุพงศ� พะโยม
63143013968 นางสาวพรภักดี รัชชะ
63143013969 นางสาวอาจารี ติดแดง
63143013970 นางสาวธิดารัตน� จันทะนา
63143013971 นางสาวจินตนา สวนแก9ว
63143013972 นางสาวจันวิไล ชัยสุทธ์ิ
63143013973 นางสาวกาญจนี ใฝ_ขวัญ
63143013974 นายหัสนัย พรหมมาน
63143013975 นางสาวปIยานุช ผลเจริญ
63143013976 นางสาวแพรวา กอก.อคง
63143013977 นางสาวสิริวดี โมราศิลปY
63143013978 นางสาวพิมพ�พญา เเสงเเก9ว
63143013979 นางสาวกัญฐิมา ลาภถึง
63143013980 นางสาวอรวรรณ แซ.อุ9ย
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63143013981 นางสาวกัญจนพร ยุวเศวต
63143013982 นางสาว.มนันท�ญา ท.องวิถี
63143013983 นายพิสุทธ์ิ รุจิวิวัฒนกุล
63143013984 นายอภิวิชญ� จิวะนันทประวัติ
63143013985 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สมประสงค�
63143013986 นายพิรุฬห� สุขขา
63143013987 นางสาวรัชเกล9า สุวรรณภักดี
63143013988 นายพงษ�พิชญ� ธิติสรณ�
63143013989 นางสาววาลี ถ่ินเขาน9อย
63143013990 นางสาวกมลนิตย� พลนิกร
63143013991 นางสาวสกุลพลอย ปาลานุสรณ�
63143013992 นางสาวนิลมล สุวรรณรักษา
63143013993 นางสาวกรรณิการ� เล็กน9อย
63143013994 นางสาวจิตรกัญญา สว.างวงศ�
63143013995 นางสาวพิมลรัตน� นวลล.อง
63143013996 นายอับดุลฮากีม ย.าหลี
63143013997 นางสาวกชพร เอี้ยงปาน
63143013998 นางสาวแคทรีดา ยะนาย
63143013999 นางสาวพิมลพันธ� บุญมี
63143014000 นายอภิชัย เสนคง
63143014001 ส.ต.ท.ธิติวัฒน� เพชรปาน
63143014002 นางสาวจันณภา เพชรหรีม
63143014003 นางสาวสิริลักษณ� รักกะเปา
63143014004 นางสาวสุนิสา ช.วยจํานงค�
63143014005 นายจิรยุทธ� แก9วสงวน
63143014006 นางสาวอุมาพร ช.วยหนู
63143014007 นางสาวศิริลักษณ� ศรสมศักด์ิ
63143014008 นางสาวเกศรินทร� สว.างแสง
63143014009 นางสาวชณิภา ตันบํารุง
63143014010 นางสาวพาขวัญ เดชอรัญ
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63143014011 นางสาวพาตีเม>าะ ตะมะละ
63143014012 นางสาวสายบัว ซ9ายพัฒน�
63143014013 นายพงศ�ศิริ หะนนท�
63143014014 นางสาวจันทร�จิรา ใจคํา
63143014015 นางสาวปรียาพร หมวดช.วย
63143014016 นางสาวอันตรา บุญประกอบ
63143014017 นางสาวพรพรรณ รัตนนุพงษ�
63143014018 นางสาวพรปวีณ� ยังแก9ว
63143014019 นางสาวสุธิศา ช.วยอุปการ
63143014020 นางสาวเบญญทิพย� ฮ.างเต็ก
63143014021 นางสาวกมลชนก เอกชน
63143014022 นายพงศกร โอฬาร�พฤกษ�
63143014023 นางสาวสุภาวดี ฤทธ์ิมนตรี
63143014024 นายตาวฟNร มะ
63143014025 นางสาวญดาภา เผือกภูมิ
63143014026 นางสาววงศ�สิริ ยกเศษ
63143014027 นางสาวภาวิณี ช.วยพัทลุง
63143014028 นางสาวธรรศญา พัฒนศรีรารัตน�
63143014029 นางสาววิมลณัฐ ศรีสัมพุทธ
63143014030 นางสาวพรทิพย� ซ่ือตรง
63143014031 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�แก9ว
63143014032 นายนิวนาท จันทร�ปทิว
63143014033 นางสาวจุฬาลักษณ� จินดาเพ็ชร�
63143014034 นางสาวนัทธ�ฐภัค ชํานาญกิจ
63143014035 นางสาวกาญจนา มาศพิทักษ�
63143014036 นายปSอมเพชร ผุดสุวรรณ
63143014037 นางสาวปฐมาพรรษ� ศรีตาแสน
63143014038 นายวรากร ไพโรจน�
63143014039 นางสาวอรวรรณ จันทร�พุ.ม
63143014040 นางสาวรัชนี อําลอย
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63143014041 นายอภิชาติ พฤคฌาญาณ
63143014042 นายวัชระ ลูกหยี
63143014043 นางสาวเจนจิรา หลีเจ้ียง
63143014044 นายวรสิทธ์ิ สงัดศรี
63143014045 นางดวงใจ ม่ิงขวัญ
63143014046 นายศุภกาญจน� ส9มแก9ว
63143014047 นางสาวจุรีรัตน� บุญเมือง
63143014048 นายธีรพล เดโชชัยสกุล
63143014049 นางสาวนฤมล ตัดสมัย
63143014050 นางสาวสุดธิดา เบ็ญจธรรมรักษา
63143014051 นางสาวจรินทิพย� บัวเกตุ
63143014052 นางสาวณัฐฑริกา ทิพย�เดช
63143014053 นายสุรบดี จริตงาม
63143014054 นางสาวเกษกมล เจริญอินทร�
63143014055 นางสาวพัสนัน�นท� รักภู.
63143014056 นางสาววรัตน�ชดา ชูภาพ
63143014057 นายภัคธร ศรีศักด์ิ
63143014058 นายวงศกร เอ9งฉ9วน
63143014059 นางสาวธัญญ�รวี วัชชนะ
63143014060 นางสาวพณิตา ชิตชลธาร
63143014061 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�สุทัศน�
63143014062 นางสาววรรณกร ออพัฒนกุล
63143014063 นางพรภิมล กิตติณรงกร
63143014064 นางสาวอรณัญธ� ณ ระนอง
63143014065 นางสาวศรัณยา ศรีสวัสด์ิ
63143014066 นางสาวจุฑามาศ กุนหลัง
63143014067 นางสาวชุตินันท� พัฒน�เขียว
63143014068 นางสาวภัสราภรณ� พรหมอ.อน
63143014069 นายณัฐพงค� กุลสวน
63143014070 นางสาวสรชา กายนิตย�
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63143014071 นางสาวปริยากร ธรรมวัฒน�
63143014072 นางสาวณัฐชาดา วิวัฒนพิทยาวุฒิ
63143014073 นางสาวศุภวรรณ งามเพียร
63143014074 นางสาวมลธิชา ทองเอียด
63143014075 นายสุรวิชช� สงวนทรัพย�
63143014076 นางสาวรติกร แย9มกระจ.าง
63143014077 นางสาววัชราภรณ� ปรีชานุรักษ�
63143014078 นางสาวเกษศิรินทร� ป;ญญาดี
63143014079 นายชัยพร สินทรัพย�
63143014080 นางสาววรัญญา เกิดเอียด
63143014081 นายปรเมษฐ� เฟ8Lองฟู
63143014082 นางสาวนภัสสร บานกระจาย
63143014083 นางสาวอารียา ใจม่ัน
63143014084 นายศุภชัย จันทร�เสถียร
63143014085 นายกัสกร ฉายาวิก
63143014086 นางสาวชนากานต� บุญชูช.วย
63143014087 นางสาวโสภิดา ส9มเขียวหวาน
63143014088 นายวีรศักด์ิ รอดเกิด
63143014089 นางสาวจันทิมา เสวกวัง
63143014090 นางสาวน้ําเพชร หม่ืนราช
63143014091 นางสาวพรปวีณ� ปานสวี
63143014092 นางสาวพัชรินทร� สิทธิยุโณ
63143014093 นางสาวอังคณา ศรีสุวรรณ�
63143014094 นายเศรษฐกิจ สร9างดํารงคุณ
63143014095 นางสาวศุภศจี ใจห9าว
63143014096 นางสาววิไลพร ดวงมณี
63143014097 นายบุญฤทธ์ิ เกตุนุวัฒน�
63143014098 นางสาวนิรมล เก้ือคราม
63143014099 นายสุพศิน ไชยบุญ
63143014100 นายพีระพงศ� ชํานาญกิจ
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63143014101 ว.าที่ ร.ต.คนินทร เทพสถิตย�
63143014102 นางสาวอัฟเฟIย บือราเฮง
63143014103 นางสาวธันยพร คงประสม
63143014104 นางสาวอรอนงค� บุญรัตน�
63143014105 นางสาววรรณดี อินทร�จันทร�
63143014106 นางสาวชนิกา พิกุลทอง
63143014107 นางสาวปวีณา แนวหาด
63143014108 นางสาวสุรีพร สังหนู
63143014109 นางสาวสุนิศา จามจุรี
63143014110 นายปNยณัฐ ลลิตมงคล
63143014111 นายธีรกานต� บุญพัฒนาภรณ�
63143014112 นางสาวสุรางคนา เปIยกบุตร
63143014113 นายรัฐวุฒิ ศักด์ิปูชนียกุล
63143014114 นางสาววรรณิภา ปราบแก9ว
63143014115 นางสาวพิชาพัทธ� กุลวัฒน�ธนศิริ
63143014116 นางสาวโชติกา หม่ืนศรีรา
63143014117 นางสาวกนกวรรณ จรูญพงษ�
63143014118 นายราวี เลิศไกร
63143014119 นายจรัญ เพชรอาวุธ
63143014120 นางสาวจิดาภา กลิ่นพยอม
63143014121 นางสาวเกศสุดา หมุนรอด
63143014122 นายอภิมุข อินทรวงศ�
63143014123 นางสาวนุชจรินทร� สีใส
63143014124 นางสาวสุภารัตน� เทียมยม
63143014125 นางสาวจิตติมา รับไทรทอง
63143014126 นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน�
63143014127 นางสาวกษมา โคสุวรรณ�
63143014128 นางสาวปทิตตา ไชยณรงค�
63143014129 นางสาวกิรณา เมฆม.วง
63143014130 นายณัฐพนธ� ขวัญทอง
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63143014131 นายพงศ�พิสุทธ์ิ หาญสุวัฒน�
63143014132 นางสาวศุธาทิพย� ปรีชารัตน�
63143014133 นางสาวสุภาวดี สุวภา
63143014134 นางสาวณัฏฐา มะหมัด
63143014135 นางสาวปนิตา ชูปาน
63143014136 นางสาวณัฐรุจา คงสันต�
63143014137 นางสาวกาณชญา ประกลปYกรณี
63143014138 นายเอกสรรค� จันดาชาติ
63143014139 นางสาววรารัตน� รัตนา
63143014140 นายณรงค�ฤทธ์ิ นุ.นทอง
63143014141 นางสาวณัฏฐวี ขุนประดิษฐ�
63143014142 นายวิษณุ บุญศิริ 
63143014143 นายอนิวัต สุวรรณ
63143014144 นางสาวชไมพร ฉายวิเชียร
63143014145 นางสุภาวดี ประดิษฐสาร
63143014146 นางสาวกฤติยาภรณ� ทวีวงศ�
63143014147 นายชัยวัฒน� ฉิมสกุล
63143014148 นางสาวอิงทิวา สองแก9ว
63143014149 นางสาวณัฐกานต� นาคีเภท
63143014150 นายมนตรี สุวรรณรัตน�
63143014151 นางสาวกมลวรรณ ทองปIX
63143014152 นางเบญจพรรณ หนูคง
63143014153 นายธวัชชัย บุตรฤทธ์ิ
63143014154 นางสาวชณิตนันท� สุวรรณพงศ�
63143014155 นายศรชัย ทองอุ.น
63143014156 นางสาวศิริพร อยู.ปรีชา
63143014157 นายธรรมรัตน� ชนะคช
63143014158 นายพรเทพ นิยมพงษ�
63143014159 นางสาวศศิณา คงเหลือง
63143014160 นางสาวกมลพร ศรีอ.อน
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63143014161 นางสาววารีรัตน� นวลรุ.ง
63143014162 นางสาวยุวากร แสงอุส.าห�
63143014163 นายเกียรติศักด์ิ อุไรกุล
63143014164 นางสาวอัจฉรา ทองมีเพรช
63143014165 นางสาวสุดารัตน� จิตตารมย�
63143014166 นางสาวกนกวรรณ แดงเพชร
63143014167 นายณัฐพล ฤทธิกุล
63143014168 นางสาวธีราภรณ� คงแปSน
63143014169 นางสาวณัฐธิดา ชุมศรี
63143014170 นางสาวสุวิสุทธ์ิ สุขขาว
63143014171 นายวัชระ สร9อยหอม
63143014172 ว.าที่ร.ต.ธรรมรัตน� สายสวัสด์ิ
63143014173 นางสาวปาลิดา อร.ามอารีรักษ�
63143014174 นางสาวปฏิญญา จราฤทธ์ิ
63143014175 นางสาวณัฐยา เศรษฐกุล
63143014176 นายไชยพงษ� สันติวรพงศ�
63143014177 นางสาวสุธินี ชูฉิม
63143014178 นางสาวนาถยา คงผลาญ
63143014179 นายสิทธิพงศ� ใจห9าว
63143014180 นางสาวศุภนิภา วรรณะ
63143014181 นายวริศสพล ศรีจันทร�
63143014182 นางสาวทัศนียา เก้ือบุตร
63143014183 นางสาวอลิษา สมใจ
63143014184 นางสาวสมฤทัย ขํานุรักษ�
63143014185 นางสาวธนัชพร จิตเพ็ง
63143014186 นางสาวปNยะมาศ ศิลปวิสุทธ์ิ
63143014187 นางสาวจิรนันท� คุ.มเค่ียม
63143014188 นางสาวนันท�กมล พรหมทองนุ.น
63143014189 นางสาวสิริประภา จิตรละม9าย
63143014190 นายณัฐพงศ� กลางนาค
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63143014191 นางสาวพิชชาอร ช9อยประเสริฐ
63143014192 นางสาวสุชานาถ สุขแดง
63143014193 นางสาวปริชญา สฤษดิสุข
63143014194 ว.าที่ร.ต.พัชรพล ปานมาตย�
63143014195 นางสาวหัถยา โพธ์ิเซ.ง
63143014196 นางสาวกนกวรรณ พิทักษ�ศรีทอง
63143014197 นางสาวรวิสรา สนิทธิเวทย�
63143014198 นายธวัชชัย รักษ�เกลี้ยง
63143014199 นายพิพัฒน�พล ทองรุด
63143014200 นางสาวอภิญญา ไชยรัตน�
63143014201 นางสาวปNยนุช ฤกษ�ดี
63143014202 นางสาวนันทิกานต� ปะดุกา
63143014203 นางสาวศิวิกรณ� นันทะโก
63143014204 นางสาวนิดาวรรณ ศุภนิกรณ�
63143014205 นางนงลักษณ� วรรณเผือก
63143014206 นายสุเชาว� บุญล9อม
63143014207 นางสาวกาญจนา วรรณจิตร�
63143014208 นายณัฐพงค� โอชารส
63143014209 นางสาวนราทิพย� สีเสน
63143014210 นางสาวภิยรัตน� ทองขาว
63143014211 นางสาวพิชชาญา สมประสงค�
63143014212 นางสาวอัจฉรา ทองปาน
63143014213 นายชิติพัทธ� กาญจนนุกูล
63143014214 นางสาวจิราภรณ� แซ.โค9ว
63143014215 นางสาวนฤมล จําเริญศิริ
63143014216 นายฟารอน หัตถประดิษฐ�
63143014217 นายสมพร ภิญโญ
63143014218 นางสาวภานทิพย� นวลจันทร�
63143014219 นายธีระยุทธ เพชรสังข�
63143014220 นางสาวมุกรวี ขาวสนิท
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63143014221 นางสาวณัฐสิมา นวลเพชร
63143014222 นางสาวปNยวดี สมจริง
63143014223 นางสาวปรางค�วไล เพียรกิจ
63143014224 นางสาวนุสรา เวชวิมล
63143014225 นายฐปพณ จิตจง
63143014226 นางสาวแสงเดือน อารีชน
63143014227 นายปNยพงษ� กมลภิวงศ�
63143014228 นางสาวเสาวลักษณ� สุตราม
63143014229 นางสาวภัสสร จันทร�ทอง
63143014230 นางสาวยัสมิน มักตาร�
63143014231 นางสาววรรณนิษา พัฒนประดิษฐ
63143014232 นางสาวยลวรรณ วิทวัสสุนทร
63143014233 นางสาววิภาวี ศิริวรรณ
63143014234 นายจีรณัฐ เพ็ชรทิพย�
63143014235 นางสาวกรรณิกา สถิตย�กุล
63143014236 นางสาวสุวพัชร เดชสุวรรณ�
63143014237 นางสาววนัชนันท� สว.างคีรี
63143014238 นางสาวรุ.งทิวา โพธ์ิทอง
63143014239 นางสาวศุภลักษณ� วรรณศิลปY
63143014240 นางสาวอังคณา สงย9อย
63143014241 นางสาวเปรมฤทัย เลิศสุวรรณเสรี
63143014242 นางสาวเสาวรส ไร.ใหญ.
63143014243 นางสาวณัฐริกา หนูเขียว
63143014244 นายวีรวัฒน� เมืองมณี
63143014245 นางสาวสุพรรณี ศรีรัตน�
63143014246 นางสาวกมลรัตน� พรมมี
63143014247 นางสาวโชติกา พลทองพัท
63143014248 นางสาวอริยารัตน� ล.าหมีน
63143014249 นางสาววรารัตน� เหล.ารอด
63143014250 นางสาวสาลามีย>ะ สํามะเนี๊ยะ
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63143014251 นางสาวอารีรัตน� แสงจันทร�
63143014252 นางสาวเบญจมาศ ศรีสง.า
63143014253 นางสาวสุนิตตา นาคีเภท
63143014254 นายเจษฎาพร ศิริโภคา
63143014255 นางสาวมณีดาว ชูเทพ
63143014256 นางสาวมณฑาทิพย� พฤษพันธ�
63143014257 นายธานินทร� ไชยพิคุณ
63143014258 นางสาวปNยรัตน� ราชนิยม
63143014259 นายฤทธิเดช พรหมสกุล
63143014260 นางสาวรัชนก สายแก9ว
63143014261 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
63143014262 นายชัยรัตน� น้ําแก9ว
63143014263 นางสาวปาริชาด คําแหง
63143014264 นายวายุทิตย� ฉํ่าสาตร�
63143014265 นางสาวพัชรา ชูภู
63143014266 นายมนต�ชัย ทองด9วง
63143014267 นางสาวอรุณรักษ� ชัยเมืองชื่น
63143014268 นางสาวปวรพัชร อุมารี
63143014269 นางสาวสิริวรรณ� ทองเจือ
63143014270 ว.าที่ร.ต.ปNยะ ศรีบาล
63143014271 นางสาวธนาภรณ� สัจจาพันธ�
63143014272 นายวีรพงศ� ด9วงเชี่ยว
63143014273 นายทวีวงศ� มาเจริญ
63143014274 นางสาววราพร เชนแก9ว
63143014275 นางสาวสิริมา กาญจนไชย
63143014276 นางสาวโศภินัศ เก้ือนุ9ย
63143014277 นางสาวพัชราวรรณ จินดา
63143014278 นางสาวณัฐญิกา กาหลง
63143014279 นางสาวจตุพร อาจหาญ
63143014280 นายธนาวุธ อินทร�ธานี
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63143014281 นางสาวจิรกุล พวงงาม
63143014282 นางสาวทัศนีย� โอ.ทอง
63143014283 นายชยางกูร จงเจริญ
63143014284 นายวุฒิศักด์ิ อธิกูล
63143014285 นางสาวพัชรา ช.อผูก
63143014286 นางสาววรรณิดา เทพารักษ�
63143014287 นายธีระวัฒน� วิจาราณ�
63143014288 นายสิทธิชัย คงนคร
63143014289 นางสาวกุลณัฐ ช9างกลาง
63143014290 นางสาวจาฏ\พัจน� เหร.เด็น
63143014291 นางสาววราภรณ� ประดิษฐการ
63143014292 นางสาวกาญจณี คงทรัพย�
63143014293 นางสาวแพรพิไล บุญช.วยแก9ว
63143014294 นางสาวอรมาศ พรหมบัว
63143014295 นางสาวชฏาพร จีนุพงศ�
63143014296 ว.าที่ ร.ต.จารุ มากอ9น
63143014297 นางสาวขวัญนภา พลายด9วง
63143014298 นางสาวนริญญา ลูกหยี
63143014299 นางสาวกัญลักษณ� ธูปสวัสด์ิ
63143014300 นางสาวอนงค�นาฎ ช.วยจันทร�
63143014301 นางสาวชนกานต� แก9วประเสริฐ
63143014302 นายธิติ แสงวิมาน
63143014303 นางสาวอนุชสรา แก9วทอง
63143014304 นางเบญจมาศ รอดเจริญ
63143014305 นางสาวมลธีรา คงทองเก้ือ
63143014306 นางสาวรัชญา รัตนบุรี
63143014307 นายพิพัฒน�พงศ� สนิทไชย
63143014308 นางสาวรุจิรา พ.วนอุ9ย
63143014309 นางสาวโศภิยา พงศ�จันทรเสถียร
63143014310 นางสาวกมลวรรณ ขินล.อง
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63143014311 นางสาวจันทร�จิรา จานแก9ว
63143014312 นายพงษ�ศิริชัย พรหมสุวรรณ�
63143014313 นางสาวอัจฉรา สมตน
63143014314 นางสาวภาพิมล ว.องทั่ง
63143014315 นางสาวจันทร�จิรา เกิดทอง
63143014316 นางสาววชิรา เครือเง9า
63143014317 นางสาวพรรณนิตารัตน� ย9วนเศษ
63143014318 นางสาวณัฐธันยาพร เสนาคง
63143014319 นางสาวพัชรี มณีโชติ
63143014320 นายสถาพร จันทฤทธ์ิ
63143014321 นางสาวป;ทมา เพชรพันธ�
63143014322 นายภูวดล ทับชุม
63143014323 นางสาวณัฐนรี วิบูลย�
63143014324 นางสาววรัญญา พรมมิจิตร�
63143014325 นางสาวฉัตรฑริกา เทพทอง
63143014326 นางสาวกุลทิยา ไชยมุด
63143014327 นางสาวสุขฤดี  �พิชัยรักษ�
63143014328 นางสาวพรชนก มากชูชิต
63143014329 นางสาวชณุตพร แดงสุภา
63143014330 นายอัชอารีย� มะห่ําหมาด
63143014331 นางสาวพุทธิดา สุวรรณเนาว�
63143014332 นายพลังชัย นาเสียว
63143014333 นางสาวอรนันท� สุกาญจนกุล
63143014334 นายสิทธินนท� แก9วเกาะสะบ9า
63143014335 นายทวีสิน ระวิโรจน�
63143014336 นางสาวเทพินท� แวอุมา
63143014337 นางสาวศศิรัตน� ขุนเสถียร
63143014338 นางพรรณี อาศัยนา
63143014339 นางสาวจิรภัทร� หว้ันหนู
63143014340 นางสาวทนัดฐา บูละ
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63143014341 นางสาวจันทร�วรรณ ว.องเมธากุล
63143014342 นางสาวกุลธิดา ประวงศ�
63143014343 ว.าที่ร9อยตรีปณต สุธีกาญจโนทัย
63143014344 นางสาวเพ็ญพิชชา เทพศรี
63143014345 นายธนดล ทองอุปการ
63143014346 นางสาวนุชจรินทร� บัวเกิด
63143014347 นางสาวณัฐกานต� นะวานิตย�
63143014348 นางสาวเบญจวรรณ จรูญพงษ�
63143014349 นางสาวสุพิชญา ศรีรักษา
63143014350 นางสาวจุฑารัตน� นนทามิตร
63143014351 นางสาวรมยเนตร ใจธรรม
63143014352 นางสาวพรพิมล ศรีสุขใส
63143014353 นายลิขิต ศรีเจริญ
63143014354 นางสาวณัฐวีณา ไข.มุกข�
63143014355 นางสาวเบญจมาภรณ� นาคสุวรรณ
63143014356 นางสาวพัชนิยา ณวะสกุล
63143014357 นางสาวนัฐริกา ปานแก9ว
63143014358 นางสาวกมลวรรณ เงินนุช
63143014359 นางสาวสุพัฒตรา ทรัพย�ส.ง
63143014360 นายศิวรักษ� วังบุญคง
63143014361 นางสาวศศิวิมล เมืองแมน
63143014362 นายวราดล บุญสุข
63143014363 นางสาวนุชจรี ทองสีดํา
63143014364 นางสาวนารีรัตน� มีสาคร
63143014365 นางสาวอัจฉรา คงกัณฑ�
63143014366 นายสุรศักด์ิ เพ็งบูลย�
63143014367 นายโสวิรัตน� ศิลปYพรหมมาศ
63143014368 นายอนวัช วงศ�ทําวิชาติ
63143014369 นางสาวอนงค�นาถ ศิริ
63143014370 นางสาวฉัตรติกา ฤทธิVVหมุน
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63143014371 นางสาวอรัญญา วันนะ
63143014372 นางสาวจิราภรณ� แดงเรือง
63143014373 นางสาววิลัยลักษณ� กันอุน
63143014374 นางสาวจมาพร หม่ืนชนะ
63143014375 นางสาวพนิตพักตร� ประสารพันธ�
63143014376 นางสาวจันจิรา แจ.มพิศ
63143014377 นายพัฒนชัย โสธารัตน�
63143014378 นายเฉลิมพล ก่ีสุ9น
63143014379 นายนัทธพงศ� โต>ะเหม
63143014380 ส.อ.สราวุฒ หนูเเก9ว
63143014381 นางสาวชุตินันท� เพชรขุ9ม
63143014382 นางสาวแพรวดาว แสงสว.าง
63143014383 นายกิตติศักด์ิ จีนไทย
63143014384 นายฤทธิรงค� วงศ�สกุล
63143014385 นางสาวบริมาส สงเเก9ว
63143014386 นางสาวสรสิชา ชนะแก9ว
63143014387 นางสาวณัฐชา สายชล
63143014388 นายสุวิทย� ดารากัย
63143014389 นางสาวสุป;ญญา เศสสระ
63143014390 นายนนณพัฒน� ศรีนวลแก9ว
63143014391 นายพรพงษ� งามสุทธ์ิ
63143014392 นางสาวพัชราภรณ� ภุมศรี
63143014393 นายวีรยุทธ เซ.งตง
63143014394 นางสาวรสสุคนธ� ขวัญแก9ว
63143014395 นายณัฐภัทร ราชแก9ว
63143014396 นางสาววันทนี ทองชนะ
63143014397 นางสาวศิริลักษณ� สังคปาล
63143014398 นางสาวฟาริดา บัวเชย
63143014399 นางสาวกาญจนา เรืองทอง
63143014400 นายพงศ�ภูมิ ทองสุข
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63143014401 นางสินีนาฎ ประทานชวโน
63143014402 นางสาวนันทิชา ไสวพันธ�
63143014403 นางสาวสรัลนุช ทองปรุง
63143014404 นางสาวพิชชาพร เจษฎานนท�
63143014405 นางสาวพิมรตี นิภัสตรา
63143014406 นางสาวเกียรติมณฑา นุภักด์ิ
63143014407 นางสาวจริยา แสงจันทร�
63143014408 นางสาวภัทราภรณ� โรจนประทีป
63143014409 นางสาวนัศรา พิทักษ�คุมพล
63143014410 นางสาววัชราภรณ� หมัดเหย.
63143014411 นายศุภฤกษ� วัชระป;นตี
63143014412 นายเกษมสันต� กอภูเก็ต
63143014413 นางสาวนฤมล เอี่ยมสุข
63143014414 นางสาวรวินท�นิภา ชูไกรไทย
63143014415 นายทศพร จันทร�เพ็ชรสี
63143014416 นางสาวเสาวลักษณ� เเก9วกาญจน�
63143014417 นางสาวนิตย�รดี เบญจกุล
63143014418 นายเลอพงศ� เจริญสุข
63143014419 นายไชยพงษ� โพธ์ิแก9ว
63143014420 นายอรุณ สมบัติทอง
63143014421 นางสาวภัชฎา หม่ืนแก9วทอง
63143014422 นายณัฐพล บุญฤทธ์ิ
63143014423 นางสาวศศินันท� ขุนทอง
63143014424 นายภูมินทร� ชูมี
63143014425 จ.าอากาศโทจิรพงศ� แสงแก9ว
63143014426 นางสาวเก็จมณี ชํานิการ
63143014427 นายนันทวัฒน� เถ่ือนจันทร�
63143014428 นางสาวบุษยมาศ แปSนประจุน
63143014429 นางสาวเพ็ญสิริ พะโยม
63143014430 นางสาวปวรภา โตเดชาอนันต�
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63143014431 นางสาวศศิธร อัดเส็น
63143014432 นางสาวสุวนันท� จันทร�นวล
63143014433 นายซาบรี เจะย>ะ
63143014434 นางสาวนิตยา จันทร�ชาตรี
63143014435 นางสาวรัตนาภรณ� ย.องบุตร
63143014436 นางสาววนิดา ขาวพิมล
63143014437 นางสาวพัชรีภรณ� สุทธิเกิด
63143014438 นายจิรภัทร แก9วกัญญาติ
63143014439 นายพงศกร เปIยกบุตร
63143014440 นางสาววิภาวดี เพ็ชร�สุทธ์ิ
63143014441 นางสาวบุษกร ทันพิสิทธ์ิ
63143014442 นางสาวจุฬางค�พัฒน� สินธุรงค�
63143014443 นายวรพัฒน� เพ.งบุญ
63143014444 นางสาวสมัชชา สันหาด
63143014445 นางสาวเกษราภรณ� ไกรนรา
63143014446 นางสาวขนิษฐา สังข�งาม
63143014447 นางสาวพรยมล ฉิมพลี
63143014448 นายอับดลเลาะ บาโงสะตู
63143014449 นายปพนธีร� เกตุแก9ว
63143014450 นายสราวุธ สานุรักษ�
63143014451 นายสิงหนาท ริยาพันธ�
63143014452 นายสุทธิรักษ� ชุมศรี
63143014453 นางสาวจุฑารัตน� นาควิรัช
63143014454 นางสาวอรัญญา เมฆสุข
63143014455 นายนิพนธ� คุ9มตะก่ัว
63143014456 นางสาวมนธิชา โพธิราช
63143014457 นายอดิศักด์ิ โอทอง
63143014458 นางสาวนันทิดา อินนาปา
63143014459 นางสาววัลยา ประธานนนท�
63143014460 นางสาววราภรณ� เพ็งสุวรรณ�
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63143014461 นางสาวสุภาพรรณ แก9วเพ็งกรอ
63143014462 นางสาวชนิดา บุญแก9ว
63143014463 นางพนิดา นวลขาว
63143014464 นางสาวอรพินท� ตุลบุตร
63143014465 นายจักรกฤษณ� ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143014466 นางสาวกวินนา นิยมจิตร
63143014467 นางสาวปุณิกา สินกัน
63143014468 นางสาวพรทิพย� นวลไทย
63143014469 ส.ต.ท.ธนาเด.น สกุลจือเจริญ
63143014470 นางฅชกอน เพ.งกิจ
63143014471 นางสาวสุพรรษา แก9วใจจง
63143014472 นางสาวทัศนีย� เข็มทอง
63143014473 นางสาวกมลทิพย� บริโท
63143014474 นายอัฏฮา เย็ง
63143014475 นางสาวกลิ่นผกา กลิ่นจันทร�
63143014476 นายสกล ดวงแก9ว
63143014477 นายภูวฤทธ์ิ ทองในแก9ว
63143014478 นางสาวณัฐริกา พ.วงแม.กลอง
63143014479 นายภูเมศร� ช.วยนาเขต
63143014480 นางสาวอลิษา สายวารี
63143014481 นายนันทชัย สดากร
63143014482 นายอัลฮาฟNซ เจ>ะมูซอ
63143014483 นายเลอศักด์ิ ธนบัตร
63143014484 นางสาวอฤทัย คงกลับ
63143014485 นางสาวนิธิพร ช.วยมาก
63143014486 นางสาวภัทรกันย� ก9าหรีมล>ะ
63143014487 นางสาวอิศราภรณ� พิศแลงาม
63143014488 นางสาวธัญญา แซ.หลิม
63143014489 นางสาววรรณิภา สอนขํา
63143014490 นางสาวธัญญา เพ็ชรนิล

หน9า 483 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143014491 นางสาวรัตนพร แก9วมาก
63143014492 นายนิติศาสตร� ผสม
63143014493 นางสาวจุฑามาศ วิเศษแก9ว
63143014494 นางสาวฐิติพร นุ.นสังข�
63143014495 นางสาวกัญญารัตน� ปล9องฉิม
63143014496 นางสาวภัทราวดี อัลยุฟรี
63143014497 นางสาวรัตนา แต.งต้ัง
63143014498 นางสาวภัคพิชา นาคนุ.น
63143014499 นางสาวมัลลิกา บุญพะหุลา
63143014500 นายกรกริช ปรียากร
63143014501 นางสาวป;ทมา เพชรคลังสวน
63143014502 นางสาวนารีรัตน� ปรีชายุทธ�
63143014503 นางสาวชญาณินท� วัชรกาฬ
63143014504 นายยุทธพงษ� สายดวง
63143014505 นางสาวพิรัลภัสร� จันทร�แดง
63143014506 นางสาวศิริพร บุญประกอบ
63143014507 นางสาวจีรนันท� เอียดแก9ว
63143014508 นางสาวอามีนะห� แยนา
63143014509 นางสาวกัลยา เพ็ชรถัด
63143014510 นางสาวฟารีดา สมันเอี่ยม
63143014511 นางสาวมรกต แมลงภู.ทอง
63143014512 นางสาวโซเฟIย มะแซ
63143014513 นายจีรยุทธ� จินากุลวิพัฒน�
63143014514 นางสาวชลิตา สุวรรณชาตรี
63143014515 นางสาวณิชากุล แดงละอุ.น
63143014516 นางสาวอลิษา สามารถ
63143014517 นางสาวชิดชนก พุ.มจันทร�
63143014518 นายวัชระ แคนถา
63143014519 นายภิญWู ชูประดิษฐ�
63143014520 นายกิติพงษ� แก9วงาม
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63143014521 นางสาวนริศรา บุญมณี
63143014522 นางสาวจุฑารัตน� แดงนวล
63143014523 นางสาวเสาวนีย� ชูบัว
63143014524 นางสาวอริศรา เอ9งล.อง
63143014525 นางสาวชนากานต� ศิริจินา
63143014526 นางสาวมัฑนา เรือทอง
63143014527 นางสาวม่ิงขวัญ อําไพ
63143014528 นางสาวน้ําผึ้ง เสาทอง
63143014529 นางสาวธนิษฐา จันทาโยธิน
63143014530 นางสาวธนธรณ� นุ9ยบุตร
63143014531 นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ
63143014532 นายกิตติพันธุ� พัฒชู
63143014533 นางสาวปนัดดา ผลผลา
63143014534 นางสาวสุธิตา สุบาโกย
63143014535 นายอาทิตย� ทอมาก
63143014536 นางสาวสุนิสา พรัมรัตนพงศ�
63143014537 นางสาวเบญจมาศ เกิดจันทร�
63143014538 นางสาวเบญจมาภรณ� สิทธิแดง
63143014539 นายอดิศร เหมบุตร
63143014540 นางสาวภัทราวดี เทพสง
63143014541 นางประพาภรณ� รัตนสุวรรณ
63143014542 นางสาววิมลทิพย� อั้นเต9ง
63143014543 นายวีรพล เจริญวงศ�
63143014544 นางสาวอรศรี เจริญสุข
63143014545 นางสาวคชาภรณ� พัฒน�สีทอง
63143014546 นางสาวฐิติมา แซ.ลี้
63143014547 นายพิทักษ� พันพล
63143014548 นางสาวพรชนก กาละสังข�
63143014549 นางสาวมัทวัน เกตุกินทะ
63143014550 นายจักรพงศ� สุดสิน
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63143014551 นางสาวน้ําทิพย� เจริญรูป
63143014552 นางสาวฮาลาวาตี สาและ
63143014553 นางสาวสุชาดา คงเกิด
63143014554 นางสาวศิริลักษณ� รักนาย
63143014555 นางสาวปNยนุช นิสภา
63143014556 นางสาวเบญจวรรณ ขําจิตร
63143014557 นางสาวเมธ�รดี ไตรพิทักษ�
63143014558 นางสาวนิศานาถ วงศ�สุบรรณ
63143014559 นางสาวสิริวรรณ ทองจิตร
63143014560 นายจิตต�กวี ประสานพจน�
63143014561 นางสาวนัฎฐิกา แก9ววารี
63143014562 นายอัษฎาวุฒิ บุศนุกูล
63143014563 นางพรรณิดา หนูพุก
63143014564 นางสาวอรอุมา ทองเจริญ
63143014565 นางสาวนิศรา ศรีสะอาด
63143014566 นางสาวอภิชญา ดาราฤกษ�
63143014567 นางสาวอมรวรรณ แซ.เจียว
63143014568 นางสาวรติกาล นวลจันทร�คง
63143014569 นายณัฐนันท� จันทร�สุด
63143014570 นางสาวองค�ชนิตา มัฎฐาพันธ�
63143014571 นายคทายุทธ์ิ ชูเรือง
63143014572 นายภานุวัฒน� มากสวัสด์ิ
63143014573 นางสาววรรณลิกา เพ็ชรประพันธ�
63143014574 นางสาวศันสนีย� ปรีชา
63143014575 นางสาวสายสุนี ก9าวพัฒนกิจ
63143014576 นางสาวนภัทร ไชยรัตน�
63143014577 นายเอกวิทย� สุเหร็น
63143014578 นายสุรัตน� พรหมวิหาร
63143014579 นางสาวปNยะมาศ ชัยนาคิน
63143014580 นางสาวพณารัตน� บุญเรือง

หน9า 486 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143014581 นายธีรพล ชูเก้ือ
63143014582 นายพรพิทักษ� ขาวอ.อน
63143014583 นางสาวกรรณิการ� เพ็ชรสุวรรณ�
63143014584 นายอมรเทพ เอียดชะตา
63143014585 นางสาวริญญาภัทร� ดารากุล
63143014586 นายสันติสุข สุขใส
63143014587 นางสาวอลิสา วงศ�พิศาล
63143014588 นางสาวจารุวรรณ ทวีแก9ว
63143014589 นางสาวปNยดา เกลี้ยงสุวรรณ
63143014590 นางสาวพรกนก ชุมศรี
63143014591 นางสาวปNLนป;ก รักณรงค�
63143014592 ว.าที่ ร.ต.วัชรินทร� ใยฤทธ์ิ
63143014593 นางสาวอรนิษา สมสุข
63143014594 นายสดายุ ขวัญนิมิต
63143014595 นายคมสันต� รุ.งเรือง
63143014596 นางสาวสุพัตรา คงถ่ิน
63143014597 นางสาวอนุสรา แท.นเกิด
63143014598 นางสาวอรทัย แท.นดี
63143014599 นางสาวภิญญาพัชญ� สงวนทรัพย�
63143014600 นางสาวศิริพร จงจิตร
63143014601 นายสุรเชษฐ� คงรอด
63143014602 นางสาวปารมิตา สมบัติ
63143014603 นางสาวอรุณี ด9วงเผือก
63143014604 นางสาววาสนา หมัดล.าเตะ
63143014605 นางสาวสุพัตรา พุทธสุขา
63143014606 นางสาวปIย�วรา ศรีประจันต�
63143014607 นางสาวปริชาต คงนุ.น
63143014608 นางสาวณัฐธิดา แก9ววิลัย
63143014609 นางสาววิภารัตน� พูลสุด
63143014610 นางสาววรรณฤดี แก9วปนทอง
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63143014611 นางสาวหนึ่งฤทัย ไขยขาว
63143014612 นางสาวทิพวัลย� พูลสวัสด์ิ
63143014613 นางสาวฟาอีสา เสะ
63143014614 นางสาวนันทิดา บ.อหนา
63143014615 นางสาวศิลารัตน� จันทรชนะ
63143014616 นางสาวพิมพ�ผกา พิมพการ
63143014617 นางสาวนิจฉรา จันทร�หอม
63143014618 นางสาวชนิกานต� ศรีสว.าง
63143014619 นางสาวนิศารัตน� วิจักขณ�สาสน�
63143014620 นางสาวรัตติมา พิมพ�ลอย
63143014621 นายอนุวัฒน� พรมจันทร�
63143014622 นางสาวปNยธิดา แซ.ด.าน
63143014623 นางสาวสุจิตรา วรรณเผือก
63143014624 นางสาวจิณัฏฐิตา แขดสันเที๊ยะ
63143014625 นางสาวสุภาภรณ� อินฉํ่า
63143014626 นางสาวกัญญารัตน� รอดรู9
63143014627 นางสาวจิราพา ปาละกุล
63143014628 นางสาวเพชราภรณ� รุ.มจิตร
63143014629 นายสุริยา กุมารจันทร�
63143014630 นางสาวจินดาพร หวดสวัสด์ิ
63143014631 นางสาวอัญมณี ชัยศรี
63143014632 นายกริชชนะ อินริสพงศ�
63143014633 นางสาวพรนภัส จันจําปา
63143014634 นางสาวดรุณวรรณ พงศ�สวัสด์ิ
63143014635 นางสาวพัชรี ทองเพ่ิม
63143014636 นางสาวปฐมาวดี หาญชนะ
63143014637 นางสาวกาญจนา สุขเจริญ
63143014638 นางสาวนิรมล ถึงเสียบญวน
63143014639 นางสาวรอฮานิง สะอิ
63143014640 นางจุไรวรรณ เหมือนมาศ
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63143014641 นางสาวทัศนีย� เกกินะ
63143014642 นางสาวณัฏฐนันท� เกษรจันทร�
63143014643 นางสาวณัฐมล ออสันตินุตสกุล
63143014644 นางสาวเพ็ญโสภา บุญกล.อม
63143014645 นางสาวอรทิวา คงศักด์ิ
63143014646 นางสาวแวววดี แซ.เลี้ยว
63143014647 นางสาวสุดารัตน� สังวาลย�ทอง
63143014648 นางสาวอัจฉราพร ศรีสุขแก9ว
63143014649 นายปNยะฉัตร เดชศรี
63143014650 นายนัครินทร� วิเชียร
63143014651 นางสาวศิรินันท� บุตรสมัน
63143014652 นางสาวอรวรรณ บุญไทย
63143014653 นายอวิโรธน� ศรีสุข
63143014654 นางสาวอมรรัตน� เพชรรัตน�
63143014655 นางสาวศุภวรรณ ห.อบุตร
63143014656 นางสาวพันธ�ทิพย� สวัสดิรักษา
63143014657 นายกิตติพงษ� สุดด9วงแก9ว
63143014658 นายอนิรุต บุญคง
63143014659 นางสาวอรอุมา หวานแก9ว
63143014660 นางสาวเกษมณี เนียมสม
63143014661 นางสาวสินีนาถ พงษ�พานิช
63143014662 นางสาวอรอินทุ� งามพงศ�ศานต�
63143014663 นางสาวอ9อยทิพย� พรหมรักษา
63143014664 นางสาวชาลิสา รอดคุ9ม
63143014665 นางสาวธมกร ภู.รุ.งฤทธ์ิ
63143014666 นางสาวจิรนาฎ เก้ือเดช
63143014667 นางสาวทวิตียา ต๋ิวตระกูล
63143014668 นางสาวกชกานด� ไกรสิทธ์ิ
63143014669 นางสาวพุธิตา วัฒนาศรีโรจน�
63143014670 นางสาววนิดา ดินหมิน
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63143014671 นางสาวจินันท�ญา ย้ิมปรั่ง
63143014672 นางสาวนาซีเราะ ยือโร>ะ
63143014673 นางสาวธิดารัตน� แก9วศรี
63143014674 นางสาวอรวรรณ รัตนพันธ�
63143014675 นางสาวภูษณิศา ต9องเสรีกุล
63143014676 นายศุภชัย วรรณฉวี
63143014677 นายพลวัชร จินา
63143014678 นางสาวโศภากร ศรีสุวรรณ
63143014679 นายศิวะวุฒิ นุชชาวนา
63143014680 นางสาวศุภรัตน� จันทร�มณี
63143014681 นางอลิสา ทวีรัตน�
63143014682 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�สกุล
63143014683 นางสาวณัฐพร ไทยปาล
63143014684 นายณัฐวุฒิ บุญเจริญ
63143014685 นางสาวกัลยรัตน� พราหมเอม
63143014686 นางสาวแพรวพร โชติช.วง
63143014687 นางสาวกัณฐิกา กลมละคร
63143014688 นางสาวชนากานต� ณ นคร
63143014689 นางสาวจรัสศรี รักษศรี
63143014690 นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ�
63143014691 นางสาวอาริสา พันธุสะ
63143014692 นายประสพโชค แพวิเศษ
63143014693 นายณัฐดนัย จันทร�ทับทิม
63143014694 นางสาวอมรรัตน� อินทรทอง
63143014695 นางสาวศิรินทิพย� หนูอุไร
63143014696 นางสาวญาณิศา สังข�ทอง
63143014697 นางสาวศิรินรัตน� อารีการ
63143014698 นายธนบดี สินประเสริฐ
63143014699 นายวัชรินทร� ชูชัย
63143014700 นายทศพล เนาวนัด
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63143014701 นางสาวจริยา ทองใบ
63143014702 นางรุจิรา ฤทธ์ิช.วย
63143014703 นายอภิชาติ เพชรสาย
63143014704 นางสาวปาริฉัตร กังแฮ
63143014705 นางสาวกวิสรา เสริมศรี
63143014706 นางสาวจุฑารัตน� ประชุม
63143014707 นายภานุชิต จันทรมุณี
63143014708 นางสาวนลินี ต9อยแก9ว
63143014709 นางสาวพัทธมน วิทยะพงศ�
63143014710 นางสาวเสาวณี แสงชาตรี
63143014711 นายอธิก เทียบพุทธ
63143014712 นายเอกตะวัน สรรเสริญ
63143014713 นายทศพล ธรรมจินดา
63143014714 นางสาวชนิสรา สามารถ
63143014715 นางสาวญาดา พิณแช.ม
63143014716 นางสาวสุพัตรา เดชสถิตย�
63143014717 นายชาญวิทย� เหล.าจก
63143014718 นายจีรศักด์ิ เจริญยศ
63143014719 นางสาวณัฏฐณิชา ภวิศโภคิน
63143014720 นายพงศกร เพียงจันทร�
63143014721 นางสาววิมลรัตน� อ.อนสนิท
63143014722 นายปNยะวัฒน� เส9งหนู
63143014723 นางสาวโสรยา แก9วศรีจันทร�
63143014724 นางสาวเสาวรักษ� เรืองช.วย
63143014725 นางสาวดุษยากรณ� ดําแก9ว
63143014726 นางสาวสุรีย�พร ศรีรัตน�
63143014727 นายณัฐกานต� ส9มผล
63143014728 นางสาวดาวนภา สุพมิตร
63143014729 นายนราธิป บุญเจริญ
63143014730 นางสาวองศา รามัญวงษ�
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63143014731 นางสาวปนัดดา เปIยยก
63143014732 นางสาววาสนนันท� คลังจันทร�
63143014733 นางสาววารีนา ก9าหรีมการ
63143014734 นางสาวอัญธิดา อินทร�สุวรรณ
63143014735 นายปกปSอง เมืองสง
63143014736 นางสาวไอมี มูซอ
63143014737 นางสาวศิริรัตน� สมแก9ว
63143014738 นายจักรกฤษณ� สุขมี
63143014739 นายพงศ�พิพัฒน� ปาลานุสร
63143014740 นางสาวชุติมา ภู.ร9อย
63143014741 นางสาวทยา กลิ่นสุวรรณ
63143014742 นางสาวศุภลักษณ� แก9วกระจก
63143014743 นายฤทธิพร ช.วยชนะ
63143014744 นางสาววาสนา ชัยเนตร
63143014745 นางสาวณัฐสุดา ชูดวง
63143014746 นางสาวจารุพร สุวรรณ�รัตน�
63143014747 นางสาวกมลวรรณ แก9วพูน
63143014748 นายกมลวิทย� วารีนาค
63143014749 นายรัชชานนท� สันติวิริยวงศ�
63143014750 นางสาวกมลนัทธ� บัวทอง
63143014751 นางสาวอุมาพร มณีนิล
63143014752 นางสาววนิดา กูลกิจ
63143014753 นางสาวปริณา อุดมผลชัยเจริญ
63143014754 นายแสงชัย ชูจิตต�
63143014755 นางสาวยุภาวดี เขียวสุวรรณ
63143014756 นางสาวฐิติมา วักชัยภูมิ
63143014757 นายวรพงษ� นวลขาว
63143014758 นางสาวอภิชญา ศรีใส
63143014759 นางสาวพชรกมล คงกุล
63143014760 นายณัฐพร พุฒิกุลบวร
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63143014761 นายวงศธร คงชื่น
63143014762 นางสาวประไพวัลย� ศรีสวัสด์ิ
63143014763 นางสาวอรัญญา แสงทอง
63143014764 นางสาวอัญชลี ฤกษ�ดี
63143014765 นางสาวจินตนา ขําเล็ก
63143014766 นางสาวพัชรี ผลรัตนไพบูลย�
63143014767 นางสาวภรณ�ทิพย� ต้ันแจ9ว
63143014768 นายกิตติศักด์ิ ตามชู
63143014769 นายแทนไท รอดทับ
63143014770 นางสาวธิติญา มีแต9ม
63143014771 นางสาวมาลีวัลย� ถมมาลี
63143014772 นางพิมพ�ประไพ เพชรคง
63143014773 นายเขตต�อารัญ ปลอดรักษ�
63143014774 นางสาวพิชญาภา ใจแน.
63143014775 นางสาวสุนิสา อรุณโชติ
63143014776 นางสาวกรรพิชา ทัศน�พันธ�เพ็ช
63143014777 นางสาวสุมาลี ทองสีดํา
63143014778 นางสาวสรสิชา อินทชาติ
63143014779 ว.าที่ร9อยตรีศุภชัย อมศิริ
63143014780 นายชินวัตร เพชรไชย
63143014781 นางสาวณัฐพร เพราพันธ�
63143014782 นางสาวสรัณยา เกลี้ยงเกลา
63143014783 นางสาววิไลพร กาหลง
63143014784 นายบรรดาศักด์ิ แก9วเพ็ชร
63143014785 นางสาวอมรรัตน� ทองอ.อน
63143014786 นางสาวสุพรรษา นาคจันทร�
63143014787 นางสาวมาริษา อินณรงค�
63143014788 นายโกวิท เพ็ชรเล็ก
63143014789 นายกัมปนาท ขาวอร.าม
63143014790 นางสาวสุกัญญา กาญจนสุวรรณ
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63143014791 นางสาวปวีณ�สุดา เกตุแก9ว
63143014792 นายชํา- นาน พน- กะ-เสด
63143014793 นางสาวจิตรา วิจิตรโสภา
63143014794 นายวรรณ�วิศิษฐ์ิ บาลจ.าย
63143014795 นางสาววราพร ชาญพล
63143014796 นางสาวอรุณวรรณ ชลธี
63143014797 นางสาวสุธิมา บัวเพชร
63143014798 นายศุภวัต ศิริรัตน�
63143014799 นางสาวอรอุมา อาหม>ะ
63143014800 นางสาวสุภาวดี แก9วยอดเขา
63143014801 นางสาวภริดา ทองแซม
63143014802 นางสาวอารียา วงศ�ขึง
63143014803 นางสาวพิชญ�สินี แก9วสุวรรณ
63143014804 นางสาวศุภนารี มุสิกสาร
63143014805 นายอรรถพล คงมาก
63143014806 นายจตุรงค� ธนบัตร
63143014807 นางสาวภาวิณี หาญกล9า
63143014808 นางสาวอาทิตยา บัวทอง
63143014809 นางสาวรังษิมา พัฒนราช
63143014810 นางสาวชฎารัตน� เพชรยัง
63143014811 นางสาวบุปผา เรืองรอด
63143014812 นางสาวสุนิสา พรายเสน
63143014813 นายจักรพงษ� คิวเจริญ
63143014814 นางสาวกาญจนา เพชรประสงค�
63143014815 นางสาวพจนีย� อนันต�
63143014816 นางสาวสุนิกานต� ณ นคร
63143014817 นางสาวณัฐสุดา ห.อกุล
63143014818 นางสาวอาริตา แก9วช.วย
63143014819 นางสาวจุฑามาศ ศรียาภัย
63143014820 นางสาวทิพาวรรณ ปรีชา
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63143014821 นางสาวปรารถนา พันนุมา
63143014822 นางสาวฝนทิพย� เพ็งขวาง
63143014823 นางสาวสุธาทิพย� สงวนคํา
63143014824 นางสาวสนธิยา กิติชัย
63143014825 นางสาวมุกดา วงษ�ศรีแก9ว
63143014826 นางสาวช.อลิดา จินุพงศ�
63143014827 นางสาวสุพัดชา กันทะง่ิน
63143014828 นางสาวชุติภา สิมประดิษฐ�พันธ�V
63143014829 นายศิรวิทย� บางพิเชษฐ�
63143014830 นางสาวสุกัญญา วราสินธุ�
63143014831 นางยุพา ชูรักษ�
63143014832 นางสาวพิมพ�ผกา เกาะสมัน
63143014833 นายสรรเสริญ ณ นคร
63143014834 นางสาวปาณิสา ดามพวรรณ
63143014835 นางสาววรรณิศา โพธ์ิสุวรรณ�
63143014836 นางสาวธนิกา ตันสกุล
63143014837 ว.าที่ร.ต.ธนะศักด์ิ คู.มณี
63143014838 นางสาวบุษกร โยธาศิริ
63143014839 นางสาวสายทอง มุสิกาวัน
63143014840 นางสาวกฤติยา กรายแก9ว
63143014841 นางสาวปรียาภรณ� ยะโส
63143014842 นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐ
63143014843 นางสาวณัฐณิชา ชูมี
63143014844 นางสาวหฤทัย ทองขาว
63143014845 นางสาวกมลา จันทร�วงศ�
63143014846 นางสาวอาภรณ�รัตน� เยาว�ดํา
63143014847 นางสาวเบญญา แคล.วคล.อง
63143014848 นางสาวอัฉรา เรืองพรหม
63143014849 นางสาวนันทวรรณ พรหมสุวรรณ�
63143014850 นางสาวพัทธนันท� จิตนฤมิต
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63143014851 นางสาวอามัลนี สะแอ
63143014852 นางสาวอําพร ใจกล9า
63143014853 นางสาวเบญจวรรณ ภูมิสถิตย�
63143014854 นางสาวธัญญาลักษณ� สุวรรณโณ
63143014855 นางสาววนิดา นะประสม
63143014856 นายสุรชาติ ชูทอง
63143014857 นางสาวปริฉัตร� ขําสุข
63143014858 นายณัฐชนน แสงศรี
63143014859 นางสาวจุฑารัตน� สีแก9ว
63143014860 นางสุนิสา หนูวงค�
63143014861 นายเทพนิมิต ปานสังข�
63143014862 นางสาวหัตติยา สูหลํา
63143014863 นายราชพฤกษ� เผ.าเพ็ง
63143014864 นางสาวธัญญารัตน� ปฏิบัติ
63143014865 นายกนก ชูทอง
63143014866 นายเมธวัฒน� สงพัฒน�แก9ว
63143014867 นางสาวสลิลทิพย� ปรีชา
63143014868 นายชํานิ บุตรชํานิ
63143014869 นางสาวจิราพร เรืองศรี
63143014870 นางจิตติมา กิจธิคุณ
63143014871 นางสาวปนัดดา ศรีรักษ�
63143014872 นางสาวโสรยา เหร.บุตร
63143014873 นางสาวณัฐณิชา โต>ะยี
63143014874 นางสาวจิราวรรณ ยะโกบ
63143014875 นายจิรายุ ชัยชนะ
63143014876 นางสาวสุกัญญา สุขแก9ว
63143014877 นางสาวสุทธิภากรณ� หนูปลัด
63143014878 นางสาวแสงจันทร� จงรักษ�
63143014879 นางสาวสุทธิวรรณ ไชยเดช
63143014880 นางสาววัชรีพร เพชรรักษ�
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63143014881 นางสาวสุภาภรณ� ประจงค�
63143014882 นางสาวปารตรี พูลศรี
63143014883 นางสาวอภิชญา เชาวน�เสฏฐกุล
63143014884 นางสาวณัฏฐพัชร� บุญชู
63143014885 นางสาวนภัสวรรณ คชรักษ�
63143014886 นางสาววราวรรณ พัฒน�จีน
63143014887 นายกฤษฎา ไชยประยา
63143014888 นางสาวสุภาภรณ� ทองสุข
63143014889 นายทินกฤต ป;ญนะ
63143014890 นางสาวธนาภรณ� ชิลวรรณ�
63143014891 นางสาววรรณฤดี โต>ะขวัญแก9ว
63143014892 นายอุดมศักด์ิ จิตต�ประสงค�
63143014893 นายธีรภัทร อรุณเกตุ
63143014894 นางสาวพัทธนี บัวแก9ว
63143014895 นางสาวฐิธราภรณ� สุขใส
63143014896 นางสาวปNยะทัย บุญรักษา
63143014897 นางสาวจุฑาทิพย� สังเมฆ
63143014898 นางสาวอรณิชา พิมพการ
63143014899 นางสาวภาวินี พิมพ�ลอย
63143014900 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอัจฉรา สุขกลั่น
63143014901 นางสาวนาตยา ศรีชุมจันทร�
63143014902 นางอุสา ศรีนาค
63143014903 นายอโนชา เพ็ชรรัตน�
63143014904 นางสาวกานต�ธิดา แก9วนพรัตน�
63143014905 นางสาววรางคณา ช.วยทอง
63143014906 นางสาวกุสุมา กอปรกิจงาม
63143014907 นางสาวขวัญตา บุตรน้ําเพ็ชร
63143014908 นายวัชรพงษ� วิจักขณ�รัตนะ
63143014909 นางสาวอัมพกา สะบู.ม.วง
63143014910 นายจิรายุ เทพทุ.งหลวง
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63143014911 นางสาววีรัฐา วงศ�เสรี
63143014912 นางสาวอารญา หนูขวัญ
63143014913 นายธนาชาต โต>ะหลี
63143014914 นางสาวศุภรัตน� เรืองทอง
63143014915 นางสาวจันทกร ทองทะไว
63143014916 นางสาวรอชีด>ะ หมัดปาน
63143014917 นายวีรศักด์ิ เส9งประถม
63143014918 นายจิตขจร สิรพัฒนพิพัฒน�
63143014919 นางสาวซําซูณี หมีนเส็น
63143014920 ว.าที่ ร.ต.อนิรุต โสลิกี
63143014921 นางสุภาภรณ� แกซิ
63143014922 นางสาวฐิติรัชต� ทรายทอง
63143014923 นางสาวสุมาลี มหารักษ�
63143014924 นางสาวจิตติมา พวงแก9ว
63143014925 นางสาววริยา แก9วเหล็ก
63143014926 นางสาวปวริศา เที่ยงตรง
63143014927 นายวิศิษฐ� กําพวน
63143014928 นางสาวดวงกมล ปลองภัย
63143014929 นางจุรีรัตน� ช.วยสง
63143014930 นางสาวอชิรญา คําปูนเปรียบ
63143014931 นายกรวิชญ� บรรจงศิริ
63143014932 นางสาวอรชิตา บุญรัตน�
63143014933 นางสาวณัฐพร ผลอินทร�
63143014934 นางสาวกุลจิรา มากทอง
63143014935 นางสาวพรจันทร�ทรา คํานวณ
63143014936 นางสาววชิราภรณ� เจริญพร
63143014937 นางสาวดวงใจ หิมโสภา
63143014938 นางสาวรุ.งทิวาพร เกลี้ยงแก9ว
63143014939 นางสาวจีรวรรณ สิทธิเชนทร�
63143014940 ว.าที่ ร.ต.กฤษณะ วงศ�สกุล
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63143014941 นางสาวสุวินันท� หมวดสุข
63143014942 นายพัฒนา คีรีอร.ามรัศมี
63143014943 นางสาวปNยนาถ ธาระพันธุ�
63143014944 นายกานต� อุดมลาภ
63143014945 นายกิตติสานต์ิ หงษ�มณี
63143014946 นางสาวชลิตา คงสําราญ
63143014947 นางสาวน้ําฝน ภูมิสากล
63143014948 นางสาวกนกวรรณ ผลกล9า
63143014949 นางสาววรรณิกา รอดสม
63143014950 นางสาวสุกัญญา พรหมทอง
63143014951 นางสาวรัศมี มหาพงค�
63143014952 นางสาวอารียา ช.วยไทย
63143014953 นางสาวมุกนิล มงคลศิริ
63143014954 นายคุณากรณ� แก9วประดิษฐ�
63143014955 นางสาวสุภัสตรา บุญระเบียบ
63143014956 นายนราธิป แสงเดช
63143014957 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนิรมล สกุลแพทย�
63143014958 นางสาววราภรณ� อินทราเมศร
63143014959 นางสาวรัตนา สุนาพจน�
63143014960 นางสาวป;ญนรี หีตนาแค
63143014961 นางกรรณิกา สวัสดี
63143014962 นายกิตติภพ มณีชัย
63143014963 นางสาวนฤภร ณ พัทลุง
63143014964 นายทิวัตถ� สะบู.ม.วง
63143014965 นางสาวกุสุมา ใบระหมาน
63143014966 นางสาววลัยลักษณ� บุญทอง
63143014967 นางสาววริษา ทองในแก9ว
63143014968 นางสาวภคญาณิน อุ.ยตระกูล
63143014969 นางสาวชุติมณฑน� ปานจินดา
63143014970 นางสาวมลพิมาญ ขวานทอง
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63143014971 นางสาวจันทรา เหล.ากูล
63143014972 นางสาวมิรันตี เรืองศรี
63143014973 นางสาวอรุณวรรณ มาศนิยม
63143014974 นายศิวณัฐ เป^ดสุวรรณ�
63143014975 นางสาวอริญชย�พิษา มงคลสถิตย�พร
63143014976 นางสาวสาธิมน คําเจริญ
63143014977 นายสุพัฒน� คงเมือง
63143014978 นางสาวกมลชนก สงผัด
63143014979 นางสาวจิตรณัฐ สุขบําเพิง
63143014980 นางสาวสุชาดา อุ.นใจ
63143014981 นางสาวกนกกุล เพชรอุทัย
63143014982 นายนัทธพงศ� อินทอง
63143014983 นายธเนศ พรหมทอง
63143014984 นางสาวกนกวรรณ เกลี้ยงมณี
63143014985 นางสาววิมพ�วิภา บุญส.ง
63143014986 นายธันว�นฤน พิมเสน
63143014987 นางสาวสศิกาญจน� จิตติศักด์ิ
63143014988 นายฤทธิเกียรติ ทองสีทอง
63143014989 นายจิรชีพ บุญทอง
63143014990 นางสาวจตุพร หนูบุตร
63143014991 นางสาวกรรณิการ� ส.งท.ามะพลา
63143014992 นางสาวณัฏฐกฤตา อนันตพันธ�
63143014993 นายธีรภัทร นาแพง
63143014994 นางสาวอุมาพร สันโต
63143014995 นายนิรุตต� ศรีละมุล
63143014996 นายวิทยา ชูตรัง
63143014997 นางสาวณัฐวดี เดชดี
63143014998 นางสาวญาณินท� ทับเที่ยง
63143014999 นางสาวสุนันพร เพ็งหนู
63143015000 นางสาวชฎาธาร ปานแก9ว

หน9า 500 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015001 นางสาวหรัญญา ชัยสิทธ์ิ
63143015002 นางสาวสุทริษา รอดบุตร
63143015003 นางสาวอนงค� บุญชูดํา
63143015004 นางสาวพรสุดา ไชยรักษ�
63143015005 นางสาวเสาวภาคย� โกศลกาญจน�
63143015006 นางสาวศศินา เชี่ยวชํานาญ
63143015007 นายธนานันท� มีกุล
63143015008 นางสาวอทิตยา พริ้มแก9ว
63143015009 นางสาวลดาวัลย� เก้ือบรรจง
63143015010 นางสาวศรสวรรค� พิเศษศิลปY
63143015011 นางสาวภณิชชา สุวรรณ�
63143015012 นางสาวชนม�นิภา เวชประสาร
63143015013 นางสาวกัลยาณี ทองจันทร�
63143015014 นางสาวอรอุมา ธานิพงศ�
63143015015 นายกิตติธัช เชาวลิต
63143015016 นางสาวบุญธิดา บุญเหลือ
63143015017 นางสาวสุวิมล รัตนอุไร
63143015018 นางสาวอสมาภรณ� คีรีนะ
63143015019 นางสาวพรเพ็ญ ไชยผล
63143015020 นางสาววิรุณกาญจน� นิยมไทย
63143015021 นางสาวนพมาศ ศรีพฤกษ�
63143015022 นางสาวนันทิกานต� บุญอิ่ม
63143015023 นางสาวจารวี อ9นเขาวงศ�
63143015024 นางสาวรัตติกาล ณ พัทลุง
63143015025 นางสาวสุนิสา จงจิต
63143015026 นายธีรพงศ� สกาวรรณ�
63143015027 นายธนภัทร� แสงศรี
63143015028 นางสาววิยะดา จันทร�ทอง
63143015029 นายวิทวัส รอดสวัสด์ิ
63143015030 นางสาวปNยวรรณ ชูรัตน�

หน9า 501 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015031 นางสาธิตา สุขจันทร�
63143015032 นายสํารวย มะลิวงค�
63143015033 นางนิศรา ปูเต>ะ
63143015034 นายวีระศักด์ิ บุญมา
63143015035 นางสาวนิติยา ชิณศรี
63143015036 นางสาวแพรวพราว วิชัยดิษฐ
63143015037 นางสาวพรชิตา กรดศรีไหม
63143015038 นางสาวฐานิศา นนทิโกมล
63143015039 นางสาวพรสรวงสุดา ธิมาบุตร
63143015040 นางสาวขวัญฤดี เพ็ชรวงค�
63143015041 นางสาวขวัญชนก พุฒิกรดุรงค�
63143015042 นางสาววิภาภรณ� อOองเจริญ
63143015043 นางรติกาญจน� พงศ�ทองเมือง
63143015044 นายคธาวุฒิ ศรศิลปY
63143015045 นายธนพร นิ่มแสงธรรม
63143015046 นางสาวอธิติยา คงราช
63143015047 ว.าที่ ร.ต.หญิงชัญญนันท� นพสุวรรณ
63143015048 นายธิปมนัส รัตนนุพงค�
63143015049 นายนิพนธ� เพ็ญจํารัส
63143015050 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีสงคราม
63143015051 นางสาวเฉลิมขวัญ คงแก9ว
63143015052 นายวรวิทย� เส็นขาว
63143015053 นายธวัชชัย ด9วงเอี่ยม
63143015054 นางสาวอริสรา เอียดทวน
63143015055 นางสาวอมรรัตน� คงสุวรรณ
63143015056 นางสาวณัฐมณี โรจน�สุจิตร
63143015057 นายวีระพงษ� ชูแสง
63143015058 นางสาวปาลป;กศ� เขียวปากพนัง
63143015059 นายกิตติพงศ� สุวรรณฤทธ์ิ
63143015060 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทอง

หน9า 502 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015061 นางสาวซัซวานี ดือราแม
63143015062 นางสุกัลญา หลานหาด
63143015063 นายจิรพงษ� ชุ.มแก9ว
63143015064 นางมนนภา นาวาทอง
63143015065 นายธิติวัฒน� ไชยกิจ
63143015066 นางสาวนนทิยา แพละออง
63143015067 นางสาวกมลรัตน� มิดหน.อย
63143015068 นางสาววริยา โกศัย
63143015069 นางสาวฮานีส ยูโซะ
63143015070 นางสาวปาราวดี เอียดคงนาน
63143015071 นางสาวปรีบานุช พรเลิศอนันต�
63143015072 นางสาววีรภัทรา วิทยา
63143015073 นางสาวขวัญมนัส เต็มไพโรจน�
63143015074 นางสาวอุบลวรรณ หนูสวัสด์ิ
63143015075 นางสาวจอมขวัญ ขําแก9ว
63143015076 นายขจรพงศ� รัตนวิจิตร
63143015077 นางสาวณัฐวรรณ นฤมิตร
63143015078 นางสาวสายชล ชูรักษ�
63143015079 นางสาวอารียา ยังมี
63143015080 นางสาวเสาวลักษณ� เครือสาย
63143015081 นายวิระพงค� กงแก9ว
63143015082 นางชลธิชา จริภักด์ิ
63143015083 นางสาวพินศรี ปานแดง
63143015084 นายเทิดพงษ� ลําพล
63143015085 นายอมรเทพ อินทร�แก9ว
63143015086 นางสาวภาวินี นาวาทอง
63143015087 นางสาวนริศรา ต.างสุขสม
63143015088 นางสาวปNยธิดา กาลาสี
63143015089 นายวีรัช เพชรนุ.น
63143015090 นางสาวทิตติยา อินทวิมล

หน9า 503 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015091 นางสาวภุมริน ช.อผูก
63143015092 นางสาวจารุวรรณ สงคงคา
63143015093 นางสาวสาลี หยาหลี
63143015094 นายอดิสร จันทร�บ.อน9อย
63143015095 นางสาวจิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ
63143015096 นางสาวประภานัน กันภัยชร
63143015097 นายวีระยุทธ เต็มรัตน�
63143015098 นางสาวนิจสุภา รอดภัย
63143015099 นางพัลลภา หีตช.วย
63143015100 นางสาวมนันยา ศรีใหม.
63143015101 นายจงรักษ� จิโสะ
63143015102 นายชัยยุติ แคล.วคล.อง
63143015103 นางสาวกาญจนา คงแก9ว
63143015104 นายกิตติภูมิ รอดศรีนาค
63143015105 นายณัฐวุฒิ ด9วงสีเกาะ
63143015106 นางสาวศศิกมล พรหมเพศ
63143015107 นายภวิชญ� ยศเมฆ
63143015108 นางสาวกิดากาน นาทอง
63143015109 นางสาวหทัยกาญจน� อ.องสอาด
63143015110 นายปNยะวิชญ� สุขสวัสด์ิ
63143015111 นางสาวกนกวรรณ สนธิเศวต
63143015112 นางสาวนฤมล สีทน
63143015113 นางสาวทัศญา บัวทองคํา
63143015114 นางสาวอุทุมพร ทศวิชิต
63143015115 นางสาวกชมน ชัยศรี
63143015116 นายชานนท� แสนเสนา
63143015117 นางสาวลัดดาวัลย� คําเถ่ือน
63143015118 นางสาวธนารัตน� งามประดิษฐ�
63143015119 ว.าที่ร9อยตรีกิตติพงษ� รัตนแก9ว
63143015120 นางสาวธนาภรณ� แก9วคง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015121 นางสาวกมลวรรณ สอนทอง
63143015122 นางสาวจุรีพร จิตสมพงศ�
63143015123 นายวงศ�สุวรรณ ศรีเรือง
63143015124 นางสาวบุษยา ทองชาติ
63143015125 นางสาววิภารัตน� ชูแสง
63143015126 นายสุริยา ขําหัวเตย
63143015127 นางสาวปาริชาต แสวงสุข
63143015128 นางสาวมารีแย จารง
63143015129 นางสาวสุนิสา เต็งมีศรี
63143015130 นางสาวกัญภร พัฒน�แก9ว
63143015131 นางสาวชิราพรรณ ใจสว.าง
63143015132 ว.าที่ ร.ต.เอกชัย เรืองจันทร�
63143015133 นายอรรถชัย ทองเสน
63143015134 นายภาณุวัฒน� ทองทิพย�
63143015135 นายศักด์ิดา ชัยณรงค�
63143015136 นางสาวพงษ�นภา เพชรคงทอง
63143015137 นางสาววสภรณ� สมวงศ�
63143015138 นางสาวจิระพร เทอดสุวรรณ
63143015139 นางสาวนิรัชชา ถาวรพร
63143015140 นางสาวมัณฑวรรณ กลิ่นโลกัย
63143015141 นางสาวบัณฑิตา วิเชียรสราง
63143015142 นางสาวอัญธิญา เมียนทอง
63143015143 นายจักรรัตน จักรานนท�
63143015144 นางสาวมูรีนี ดอเฮง
63143015145 นางสาวพวงเพชร เพชรด9วง
63143015146 นางสาววรรณิศา ชัยฤทธ์ิ
63143015147 นางสาวขวัญฤทัย ตะเหยง
63143015148 นายพงศกร ยายี
63143015149 นางสาวปNยมาศ มิตรศรี
63143015150 นางสาวสมฤดี เย่ียมศิริ

หน9า 505 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015151 นางสาววรกานต� สุขบําเพิง
63143015152 นางสาวรุ.งมณี ขันลา
63143015153 นางสาวภัทธิรา โพธ์ิเพชร
63143015154 นางสาวสุภาวินี มีวงศ�
63143015155 นายศิวกร แก9วอนันต�
63143015156 นายวรโชติ จังศิริวิทยากร
63143015157 นางสาวณัฐฐา หีตทิม
63143015158 นางสาวชนิดาภา แซ.อุ.ย
63143015159 นางสาวปริศนา จงจิตร
63143015160 นายเถลิงศักด์ิ ประดู.
63143015161 นางสาวอัฟนาน สะมาลอ
63143015162 นายจตุพร สถิน
63143015163 นายจิรายุส วงค�สวัสด์ิ
63143015164 นางสาวปรมาภรณ� ระลึก
63143015165 นางสาวปริษา ไฝบุญจันทร�
63143015166 นางสาวพนิดา บุญศรี
63143015167 นางสาววิภาตรี จิตรหลัง
63143015168 นายวรวุฒิ โสมมาก
63143015169 นางสาวสุนารีย� จิตราภิรมย�
63143015170 นางสาวสุรัญญา ยอดพิจิตร�
63143015171 นางสาวกนกวรรณ เลิศพูลผล
63143015172 นางสาวธนภรณ� ทองทวีวิวัฒน�
63143015173 นางสาวสุพรรณี พรหมบุญทอง
63143015174 นางสาวอลิสา ใจเที่ยง
63143015175 นายหัสนัย ชุมพล
63143015176 นายสุริยา นวนุ.น
63143015177 นายกมลพงศ� เพ็งสมมุติ
63143015178 นายกฤตเมธ วีแก9ว
63143015179 นางสาวจิรวรรธนันท� ชุมคง
63143015180 นายจิรายุส มุณีพรหม

หน9า 506 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143015181 นายอดิเทพ วงศ�วิวัฒน�
63143015182 นางสาวรัตนาวดี ศรีเลิศ
63143015183 นางสาวพรชนก สุพร
63143015184 นางสาวจุฬาลักษณ� ดํามี
63143015185 นางสาวอรวรรณ สายหล9า
63143015186 นางสาวนัฎฐา อักษรเงิน
63143015187 นายพีรพงษ� พงศ�ธนาพาณิช
63143015188 นางสาวหนึ่งฤทัย เมียนแก9ว
63143015189 นายชนินทร� บรรดา
63143015190 นางสาววรรณภา ชาพิมล
63143015191 นายสันติสุข เกิดมุสิก
63143015192 นางสาวสุรางคนา นวลสะอาด
63143015193 นางสาวจิราวรรณ ศิริโท
63143015194 นางสาวปฐมาวดี ยอดดนตรี
63143015195 นางสาวกนกพร คงมี
63143015196 นางสาวนุชนาถ สมสมัย
63143015197 นางสาวพิมพ�ชนก นิลพันธ�
63143015198 นางสาวกมลวรรณ สวัสดิวงศ�
63143015199 นางสาวสุภธิณี หีดเสน
63143015200 นางสาวธัญณัฐ สุภาผล
63143015201 นางสาวสุภาวดี หวังสป
63143015202 นางสาวสุพัตรา พรหมเพ็ชร
63143015203 นางสาวกุลธิดา ศักด์ินุกูล
63143015204 นายปริวรรษ สิทธิเชนทร�
63143015205 นางสาวศิวพร โอษฐ�ฤทธ์ิ
63143015206 นางสาวฟารีดา หวังดี
63143015207 นางสาวกชกร ชฎารัตน�
63143015208 นางสาวนารีรัตน� ตะถากูร
63143015209 นายมงคลชัย กองรัตน�
63143015210 นางสาวอมรรัตน� ขวัญสุวรรณ
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63143015211 นางสาวศรินดา เทพละออง
63143015212 นางสาวนุสรี สามะแก
63143015213 นางสาววรรณนิสา รัตนะรัตน�
63143015214 นางสาวชนิภา พรหมจรรย�
63143015215 นางสาวจันทนา ธาตุศรีนุช
63143015216 นางสาวเจริญตา คงทอง
63143015217 นางสาวดารารัตน� สุวรรณรัตน�
63143015218 นางสาวณัฎฐาพร ชุมนุม
63143015219 นางสาวศุภรัตน� วัฒมี
63143015220 นางสาวณัฐธิดา ทิพย�สุวรรณ
63143015221 นายพุทธิพงศ� เครือแพ
63143015222 นายธนากร หลVัVงน้ํา
63143015223 นายถิรวิทย� รอดบํารุง
63143015224 นางสาวภาสุณีย� จิตรหม่ัน
63143015225 นางสาวกาญจนา สว.างศรี
63143015226 นางสาวสุธัดตา กําลัง
63143015227 นางสาวสโรชา เพ็ชรน้ําแดง
63143015228 นายอรุณพร สหุนิล
63143015229 นางสาวชุติกาญจน� แสงศรี
63143015230 นายอรรถพล บ9านนบ
63143015231 นางสาวนฤมล ฤทธิพรัด
63143015232 นางสาวกฤษฎาพร ศรีเสน
63143015233 นายสินธุ�ชัย มนชะติน
63143015234 นางสาวอทิตา เพชรพิรุณ
63143015235 นางสาวศุภากร แสนภักดี
63143015236 นางสาวชนัญญา หอมชื่น
63143015237 นางสาวจันทรามาศ เพราแก9ว
63143015238 นายจิตติวัฒน� ณ ระนอง
63143015239 นางสาวจีรภรณ� กาเด็น
63143015240 นางสาวปNยะมล ราชบุรี
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63143015241 นางอรอนงค� แต.งแก9ว
63143015242 นางสาวปวิณ�ธิดา เพ็ชรหัวบัว
63143015243 นางสาวลัดดาวัลย� ณะรินทร�
63143015244 นางสาวจิราพร ณ ศสุวรรณ
63143015245 นางสาวกนกวรรณ หลีเจ้ียง
63143015246 นายกฤติกร มณีรัตน�
63143015247 นายวรพงศ� ขนาดผล
63143015248 นางสาวสุดาทิพย� บัวยง
63143015249 นายสัมฤทธ์ิ แว.นแก9ว
63143015250 นายภัทรพงษ� นวลขาว
63143015251 นางสาวนิตยา สันหมุด
63143015252 นางอารยา สักพุทธ
63143015253 นางสาวกิตติพร อินทสมบัติ
63143015254 นางสาวจุรีรัตน� แซ.ฮ.อ
63143015255 นางสาวประภัสสร มักย้ิม
63143015256 นายณฐวรรธน� แสงเหมือนคง
63143015257 นางสาวมณีโชติกา อัลภาชน�
63143015258 นางสาวณัฐกฤตา จินาวงศ�
63143015259 นายนันทวัฒน� แก9วแสงสด
63143015260 นายณรงค�ศักด์ิ ขาวมะลิ
63143015261 นางสาวฉมศิกานต� อภิภัทรเกียรติ
63143015262 นางสาวจุฑารัตน� ปานพุ.ม
63143015263 นางสาวสุริษา เปาะทองคํา
63143015264 นางสาวภัทรวดี กลับศรี
63143015265 นางวรรณิศา เทพทุ.งหลวง
63143015266 นายทิเบธร� ภักดี
63143015267 นางสาวธารทิพย� เต้ียวซ่ี
63143015268 นางสาวจิรัชยา ซุยโพธ์ิน9อย
63143015269 นางสาวสุธิดา แก9วมล
63143015270 นางสาวสุนิสา หนูนวล
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63143015271 นางสาวพัชรี เต>ะแห
63143015272 นายอัครวิทย� ดอกกฐิน
63143015273 นางสาวนรานุช เงินเปIย
63143015274 นางสาวอรวรรณ ประดิษฐ�
63143015275 นายอุทิศ สารานิตย�
63143015276 นางสาวนิลินธร บวรสาโชติ
63143015277 นายธรานันท� คงกะพันธ�
63143015278 นายธนภัทร สุทธิอุดมรัตน�
63143015279 นางสาวธัญญ�วรัชญ� เรือนปานันท�
63143015280 นางสาวชนิศา ค9าไกล
63143015281 นางสาวสุชาดา วิริยะบุปผา
63143015282 นางสาวพัชรีรัตน� ทองจันทร�
63143015283 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธ์ิธิกุน
63143015284 นางสาวพนิดา แก9วรุ.งเรือง
63143015285 นางสาวขวัญฤทัย จันทรโชตะ
63143015286 นางสาวสุนิสา มุ.งกิจ
63143015287 นางสาวสุกัญญา วารินสะอาด
63143015288 นางสาวเสาวรส สุรัสวดี
63143015289 นางสาวนิศา ตระกูลภักดี
63143015290 นางสาวรุ.งนภา สามารถ
63143015291 นางสาวสิรินดา สอนสวัสด์ิ
63143015292 นายอภิวิชญ� กิจจะ
63143015293 นางสาวอรวรรณ จันทร�อักษร
63143015294 นางสาวกนกวรรณ อําลอย
63143015295 ว.าที่ร9อยตรีหญิงฑีราภัค คงแคล9ว
63143015296 นายรณชัย ขาวปาน
63143015297 นายรัชพล มัทธุจัด
63143015298 นายสุทธิพงษ� ชัยช.วย
63143015299 นางสาวปNรฉัตร รัตนมาศ
63143015300 นางสาวษาวิตรี ทองคํา

หน9า 510 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015301 นายสันติ รักษาพราหมณ�
63143015302 นางสาวชนัญชิดา มธุสรศักด์ิ
63143015303 นางสาวกนกกาญจน� ยึดลั่น
63143015304 นางสาวเจนจิรา ศรีศิริ
63143015305 นางสาวนรีรัตน� อิฎฐผล
63143015306 นางสาวอัจฉรา จันทระ
63143015307 นายสิทธิพร แก9วกระจาย
63143015308 นางสาวอารียา คงสง
63143015309 นางสาววนิศราพร ศรีเทพ
63143015310 นางสาวพรศิริ ลื้มพิพัฒธนากุล
63143015311 นายอภิยุทธ ชูศรี
63143015312 นางสาวโชติรส สุวรรณรัตน�
63143015313 นางสาวสุทธิดา ชามทอง
63143015314 นางสาวโสรยา ปูทอง
63143015315 นายสหโชค เดชอรุณ
63143015316 นางสาวมาริยา หมัดสู
63143015317 นางสาวกชกร สุวรรณวงค�
63143015318 นายสิทธิศักด์ิ ศรีชะนันท�
63143015319 นายอรรถสิทธ์ิ ลูกไม
63143015320 นางสาวนิภาพร เบ9าคํา
63143015321 นางสาวเนตรนภา หลิบแก9ว
63143015322 นางสาวแพรววนิต ชูแก9ว
63143015323 นางสาวสโรชา สร9างเมือง
63143015324 นายพรเทพ จินา
63143015325 นายอิสมาแอล บ.าวสหัด
63143015326 นางสาวศิริพร นวลสุวรรณ
63143015327 นางสาวธนนันท� ตุกังหัน
63143015328 นางสาวนิฮาฟIซะห� บินนิมุ
63143015329 นายกิตติศักด์ิ ฤทธิกัน
63143015330 นายปฏิพัทธ์ิ สุขอโณทัย
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63143015331 นางสาวช.อผกา เชิงไกรยัง
63143015332 นางสาวทิพย�มณี ป;Xนทอง
63143015333 นางสาวสุกัญญา ทองพริ้ม
63143015334 นางสาวอรอุมา ชัยสอาด
63143015335 นางสาวฤทัยกานต� สักกุณา
63143015336 นางสาวพรรณทิพย� ยันเจริญ
63143015337 นางสาวกุลธิดา วาระเพียง
63143015338 นางสาวสุวิมล เทพมณี
63143015339 นางสาวกันต�กนิษฐ� ส.งแสง
63143015340 นางสาวจารุวรรณ หมาดอะดํา
63143015341 นางสาวนัฎติยา สมบัติอักษร
63143015342 นายนนทวัฒน� เพ็ญรัตน�
63143015343 นางสาวสุชานุช จิตตประกอบกุล
63143015344 นางสาวสุภาวดี หนูเนตร
63143015345 นายจาฏ\พัจน� นาคสันต�
63143015346 นางสาวเสาวลักษณ� ถ่ินท.าเรือ
63143015347 นางสาวสุกัญญา ปรีชา
63143015348 นางสาววิภารัตน� อินทร�ประสิทธ์ิ
63143015349 นางสาวดรรชนี กาญจนะ
63143015350 ว.าที่ ร.ต.จตุรงค� ปานมาศ
63143015351 นางสาวสิริวรรณ เเพชนะ
63143015352 นายรุ.งทิวา แก9วพิชัย
63143015353 นางอณิษฐา คงมีชัย
63143015354 นายวรวุฒิ พุทธวรคุณ
63143015355 นางสาวสุกัญญา เนตรบุตร
63143015356 นางสาวสุดารัตน� พรหมเพ็ชร
63143015357 นางสาวอัญชริกา เจริญรูป
63143015358 นายขจรศักด์ิ จิรสันติกุล
63143015359 นายปฏิพล ศักพันธุ�
63143015360 นายสุนทร จันทิปะ
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63143015361 นางสาวศตนันท�น สุทธิเสริม
63143015362 นายธีรเจต เเซ.เเต9
63143015363 นางสาวมารีนา เชื่องยาง
63143015364 นางสาวทิพย�รัตน� ดัชนี
63143015365 นางสาวทิพวัลย� ไตรรัตน�
63143015366 นายกษิดิศ หลําแซ.อิ่ม
63143015367 นางสาววรรณวิสา มัยกูล
63143015368 นายวีรภัทร ชูสงดํา
63143015369 นายธีรยุทธ� เทพบํารุง
63143015370 นายสิงหนาท พูลสวัสด์ิ
63143015371 นางภัทรวดี สุวรรณเรืองศรี
63143015372 นางสาวนพรัตน� แก9วอําไพ
63143015373 นางสาวชลธิชา อินทรกําเหนิด
63143015374 นางสาวทิพา สัจมาศ
63143015375 นางสาววริยา นวลนุช
63143015376 นายธรรมรัตน� ไชยวิจิตร
63143015377 นางสาวจิราภรณ� แซ.ลิ่ม
63143015378 นางสาวณัฐชา จันทร�เพ็ง
63143015379 นางสาวสุภาพร ภูกาสอน
63143015380 นางสาวรสิกรณ� รูปายี
63143015381 นางสาววันอนงค� ถือทอง
63143015382 นางสาวนพมาศ เมฆโพยม
63143015383 นางสาวเกษราภรณ� หนูสุข
63143015384 นางสาววริษา สมาธิ
63143015385 นายพรชัย แก9วกุล
63143015386 นายสุริยา คงทิม
63143015387 นางสาวสุมาลินี หนูกุล
63143015388 นางสาวอรยา ทวีทรัพย�
63143015389 นางสาวแพรววนิต ถ่ินนคร
63143015390 นางสาวณัฎฐนิช หนูเนียม

หน9า 513 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015391 นางสาวอารียา รําเพย
63143015392 นางศุภกาญจน� สินวัชราภรณ�
63143015393 นายปรมัชญ� อุ.ยถาวร
63143015394 นางสาวธัญเรศ วรศานต�
63143015395 นางสาวสุมิตรา เรืองทองเมือง
63143015396 นางสาวจันทร�ติมา ภิรอด
63143015397 นายขจรศักด์ิ กิติลิ่มตระกูล
63143015398 นางสาวศิริลักษณ� พระภายไชย
63143015399 นางสาวสุจิตรา ศรีเจริญ
63143015400 นางสาวสุธาทิพย� วิเชียรวงค�
63143015401 นางสาวมะลิวรรณ เหวียดแปSน
63143015402 นางสาวปวันรัตน� หนูหีต
63143015403 นางสาวดารารัตน� เมฆเจียม
63143015404 นายวีรชัย ศิริอินทร�
63143015405 นางสาวซามีนา เจ>ะแวกุนิง
63143015406 นางสาวอัญชิสา ม่ันคง
63143015407 นางสาวชนาภัทร เธียรอุทก
63143015408 นางสาวรพีพัฒน� ทองคํา
63143015409 นางสาวอรัญญาทิพย� จิตรภูษา
63143015410 นางสาวทัพพ�ปฤษฏ� แซ.เอียบ
63143015411 นางสาวจันทนิภา ปากหวาน
63143015412 นางสาวอัซมี สาเมาะ
63143015413 นางสาวปวีณา ศักด์ิสูง
63143015414 นางสาวกัลยา ศรีทอง
63143015415 นางสาวสุนทรี เพชรขาว
63143015416 นางสาวสุภาวรรณ ชูชัย
63143015417 นางสาวจิราวรรณ ผิวเหมาะ
63143015418 นางสาวกรุณา สถิตคุณากร
63143015419 นางสาวธนพร เจนจบเขตร
63143015420 นางสาววรรณิสา รสทิพย�
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63143015421 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณรัตน�
63143015422 นางสาวธัญวรัตม� ประเสริฐ
63143015423 นางสาวอัซวาณีย� โตะอุง
63143015424 นายศักด์ิณรงค� จิตติศักด์ิ
63143015425 ว.าที่ ร.ต.นิธิพัฒน� สฤษดิสุข
63143015426 นางสาวจันจิรา นิลนิยม
63143015427 นายพันธกานต� วงศ�คําพันธ�
63143015428 นางสาวสุไนลา หลานหาด
63143015429 นางสาวอัญชิสา เส9งว่ัน
63143015430 นางสาวพนารัตน� ไชยโย
63143015431 นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ�
63143015432 นางสาวณัฐกานต� หีตเพ็ง
63143015433 นางสาวรวิสรา เชาว�พ9อง
63143015434 นางสาวอาภาศรี รักสม
63143015435 นายทัตเทพ ชูเทพ
63143015436 นางสาวจันทิมา จันทรศรี
63143015437 นางสาวสุนิสา ชูชุม
63143015438 นางสาววลัยลักษณ� เกษมเรืองสกุล
63143015439 นางสาวภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ�
63143015440 นายปฏิพัทธ� หนูนาวี
63143015441 นายกันตวรวัฒน� เกษรสิทธ์ิ
63143015442 นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
63143015443 นางสาวสิริวิมล เพชรน9อย
63143015444 นายภูษิต ประสมพืช
63143015445 นางสาวปกิตตา มหาวงศ�
63143015446 นายวุฒิไกร วรศรี
63143015447 นางสาวกมลชนก พูลภักดี
63143015448 นางสาวพันทิพา จ.าถ่ิน
63143015449 นายคณิศร ยอดราช
63143015450 นายสิรภพ จูฑามาตย�
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63143015451 นางสาวพัชรีรัตน� สมเชื้อ
63143015452 นายอดิศักด์ิ แก9วอ.อน
63143015453 นางสาวซอฝIย>ะ ยันติง
63143015454 นางสาวณัฐกานต� สุขช.วง
63143015455 นางสาวป;ทมาวรรณ มีบัว
63143015456 นายนคร มาชาตรี
63143015457 นายพงษ�ธิชัย บัวมาศ
63143015458 นางสาวพนิดา เพ็ชรสงค�
63143015459 นายชานน ยวนกะเปา
63143015460 นางสาวศิริพร แดงเพ็ง
63143015461 นายบุรวิช มณีรัตนโชติ
63143015462 นางสาวอินทุอร ฉวบพรหมอินทร�
63143015463 นางสาวลัดดาวัลย� ฮั่นตระกูล
63143015464 นายสิทธินันท� ภักดี
63143015465 นางสาวเสาวลักษณ� คงย่ิง
63143015466 นายธนพล แก9วพวง
63143015467 นางสาวกนกกาญจน� พานิช
63143015468 นางสาวสุจิรัตน� เฉลิมขวัญ
63143015469 นางสาวอัญจิรา จันทร�ขาว
63143015470 นางสาวมุทิตา สินโต
63143015471 นางสาวชไมพร คงสงค�VV
63143015472 นายคีตวัฒน� ทองนอก
63143015473 นางสาริณี ชูมนต�
63143015474 นายอรรถพร หนูนุ.น
63143015475 นางสาวพิมล�ลภัส แก9วขําขาว
63143015476 นางสาวฤทัยทิพย� จงชัยยุทธ�
63143015477 นางสาววราภรณ� ขมัน
63143015478 นางสาวบุษยา ปาณะพงศ�
63143015479 นางสาววาสนา เศรษฐีแสง
63143015480 นางสาวธิดารัตน� วาสินธ�
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63143015481 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีจันทร�
63143015482 นายรวีโรจน� ศรีทรัพย�
63143015483 นายคุณานนต� ขวัญเมือง
63143015484 นายสันทัต พลฤทธ์ิ
63143015485 นางสาวธัญญาภรณ� สารพันธ�
63143015486 นางสาวอาอีซะห� มะรอเส>ะ
63143015487 นายกิตติชัย เอ.งฉ9วน
63143015488 นางสาวภรรัชยา ภัคพรภัทรพบ
63143015489 นางสาวลักษิกา ว.องไว
63143015490 นางสาวอนุสรา เพชรอาวุธ
63143015491 นางสาวธีรญา จิตตารมย�
63143015492 นางสาวศรสวรรค� บัณฑิต
63143015493 นายนฤพนธ� โสภณ
63143015494 นายวรินทร ศรีนวลละออง
63143015495 นางนัชนันท� สุดปะก่ิง
63143015496 นายอมรเทพ กิจอํานวยโชค
63143015497 นายพัสกร ยอดตระกูล
63143015498 นางสาวสุภาพร วังสว.าง
63143015499 นางสาวจุฑารัตน� เพชรเพ็ง
63143015500 นายฮาฟNซ ดือเระซอ
63143015501 นางสาวณัฐจารวี ศิริรัตนพงษ�
63143015502 นายสมยศ ศรีบัว
63143015503 นายวัชรากรณ� รัตนละออ
63143015504 นางสาวซูไฮลา ดอเลาะ
63143015505 นางสาวมนฤทัย ผลาเลิศ
63143015506 นางสาวอัญธิกานต� แสนกล
63143015507 นายฤทธิชัย กลิ่นสุวรรณ
63143015508 นางสาวนาถชนก ครองนุช
63143015509 นางสาวหทัยรัตน� คงตุก
63143015510 นายกฤษนัส ประมวลศิลปY
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63143015511 นางสาวอติพร พูลชัย
63143015512 นางสาวสุธาสินี รอดนวล
63143015513 นางสาวปาลิตา จารึกเรียบ
63143015514 นางสาวอุไรรัตน� เสนชู
63143015515 นางสาวสุวีร� สุทธินุ9ย
63143015516 นางสาวอรณิชา สุวรรณโอภาส
63143015517 นางสาวรัตนาภรณ� ทองล9วน
63143015518 นายพชรพงศ� ศรีรัตนพันธ�
63143015519 นางสาวนัฐริกา โลหะจีรัง
63143015520 นายอลงกรณ� ศักด์ิศิริ
63143015521 นางสาวพัทธมนัส โชติมณีวัฒนา
63143015522 นางสาวนวชนม� แก9วบุญ
63143015523 นางสาวสุชาวลี อมรสิน
63143015524 นางสาวกานต�ศุจี ชูแก9ว
63143015525 นางสาวจรรยา ช.วยบุญส.ง
63143015526 นางสาวปรียาภรณ� มูสิกะ
63143015527 นางสาวจิณัชญ�ฏามน กาญจนันท�
63143015528 นางสาวณิชารีย� วีระพรชัยกุล
63143015529 ว.าที่ ร.ต.หญิงเขมจิรา พิเดช
63143015530 นางสาวรุ.งนภา ฤกษ�ดี
63143015531 นางสาวนัทธมน อักษรมี
63143015532 นายสุธรรม บุญยัง
63143015533 นางสาวสุดารัตน� เขียวภักดี
63143015534 นางสาวนิลาวรรณ จินดาพันธ�
63143015535 นายจิรกฤต หมกแดง
63143015536 นางสาวกัญญาณี ไชยะดิษฐ
63143015537 นายสุทธิรักษ� วาระเพียง
63143015538 นางสาวจุฑารัตน� ใจสว.าง
63143015539 นางอรหทัย อั้นทอง
63143015540 นางสาวขนิษฐา ผดุงกิจ
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63143015541 นายชวัลวิทย� ธีรโรจนวงศ�
63143015542 นางสาวขวัญประกาย เกิดมุสิก
63143015543 นางสาวศศิวิมล มากมี
63143015544 นางสาวสุมณฑา เสมอภาค
63143015545 นายสุริยา โต>ะลาวัล
63143015546 นางสาวกาญจนา ธานีรัตน�
63143015547 นางสาวิอรญา มานพ
63143015548 นายธงชัย ดําคุ9ม
63143015549 นางสาวเจนจิรา หม่ืนระย9า
63143015550 นางสาวรสศิรินทร� อินทร�ทอง
63143015551 นายณัฐดนัย เกตุแก9ว
63143015552 นางสาวทัณฑิกา หนูแบน
63143015553 นายจักริน เชื้อจักร
63143015554 นางสาวศิริญญา ชูสิทธ์ิ
63143015555 นางสาวรุสนานี โตะเจะ
63143015556 นางสาวนุตประวีณ� บัวชื่น
63143015557 นายวิชชา ดวงอักษร
63143015558 นางสาวภัทรวดี กฤตรัชตนันต�
63143015559 นางสาวอัจฉรา บางแก9ว
63143015560 นางสาวกชกร อังศุศตพรรษ
63143015561 นางสาวนัฐพร ผุดวัฒน�
63143015562 นางสาวฉลวย ช.วยพัทลุง
63143015563 นางสาวณัฐปภัสร� ขาวโอ
63143015564 นางโชติกา สุขศรีนวล
63143015565 นางสาวปวันญา รักษาถ9อย
63143015566 นายอมรเทพ เกิดชูกุล
63143015567 นายเอกพล จันดาชาติ
63143015568 นางสาวภูริชญา แก9วดํา
63143015569 นางสาวมัทนา เก้ือด9วง
63143015570 นางสาวนาฎอนงค� จะรา
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63143015571 นางสาวอมลวรรณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
63143015572 นางสาววลัยกรณ� หาลี
63143015573 นายปรินทร จันทร�เกลี้ยง
63143015574 นางสาวศิริณญา นนสีไพร
63143015575 นายวรกิจ ชมชื่น
63143015576 นางสาวไอลดา มิดุหมัด
63143015577 นางสาวนิศาชล ศรีแก9ว
63143015578 นางสาวชนากานต� ทัศนภูมิ
63143015579 นางสาวรุ.งทิวา แก9วมรกต
63143015580 นางสาวจันทราทิพย� ประคองเก้ือ
63143015581 นางสาวชฏาพร ดอกแย9ม
63143015582 นางสาวกนกวรรณ ทองสมจ.า
63143015583 นางสาวญาณิศา เกตุสิงห�
63143015584 นายฉันทัช มาลี
63143015585 นายปรินทร ย้ิมมาก
63143015586 นางสาวนัจกร อิสสภาพ
63143015587 นายนิรพล พรมศรี
63143015588 นางสาวอังคณา ช.วยชูใจ
63143015589 นางสาว9เกศสิณี รักงาม
63143015590 นางสาวมาซีตอห� ฮีแล
63143015591 นายชนานันท� ศยามล
63143015592 นางสาวกนกวรรณ นาคแก9ว
63143015593 ว.าที่ร.ต.อิทธิเดช พงศ�วัชร�
63143015594 นางสาวกาญจนา บุญคง
63143015595 นางสาวพรเพ็ญ จินโต
63143015596 นางสาวฐานียา สุวรรณกาญจน�
63143015597 นางสาวสุภาพรรณ ษัฏเสน
63143015598 นางสาวชุติมา ดีเจย
63143015599 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณวงค�
63143015600 นางสาวสุพรรษา สุพรรณพงค�
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63143015601 นางสาวธนาภรณ� เมืองเกิด
63143015602 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอัจฉราพรรณ ขวัญเมือง
63143015603 นายอับดุลเลาะ เจ>ะสู
63143015604 นางสุพันธ�ตรี ทองเจริญ
63143015605 นางสาวกัญญารัตน� ฤทธิรงค�
63143015606 นายสรรเพชญ ศรีน9อย
63143015607 นางสาวมณฑกาญจน� เพชรชุม
63143015608 นายภัทร ภัททิยากูล
63143015609 นางสาวมลทิพย� กองข9าวเรียบ
63143015610 นางสาวอรอนงค� เอียดศรี
63143015611 นายตราภูมิ ประสานสงค�
63143015612 นางสาวมณฑนา พรหมจันทร�
63143015613 นางสาวพรชนิตว� สุริยะรัชนี
63143015614 นางสาวสุทธิดา อัศนียวงศ�
63143015615 นางสาวอัญชลีภรณ� เรืองทอง
63143015616 นายพิฑูรย�วิช ยุวพันธ�
63143015617 นายอัศนัย รัตนบุรี
63143015618 นางสาวเอราวัณ สังข�ผุด
63143015619 นางสาวดวงพร รังษี
63143015620 นางสาวสุนิตา ทิพย�สุราษฎร�
63143015621 นายเกียรติศักด์ิ อ.อนแท9
63143015622 นางสาวสาลิณี จตุทอง
63143015623 นางสาวปณิชา เจ9าเพ็ง
63143015624 นางสาวพรกนก ชูแก9ว
63143015625 นายธนพงษ� คล9ายอุดม
63143015626 นายนฤนาท รักษาจันทร�
63143015627 นายนรินทร�ภัทร� ทิพย�วิเศษ
63143015628 นางสาวธัญญมาศ ทองขาวเผือก
63143015629 นางสาวปNยวรรณ ภักดีไทย
63143015630 นางสาวพรนภัส รัตนวรรณ
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63143015631 นางสาวสุดารัตน� เถาว�แดง
63143015632 นางสาวสุดารัตน� พิพัฒน�
63143015633 นางสาวศิริลักษณ� ช9างเผือก
63143015634 นางสาวศิริยากร ชัยสิทธ์ิ
63143015635 นางสาวธนภรณ� อดิเทพสถิต
63143015636 นางสาวอรพินท� พรหมวิเศษ
63143015637 นางสาวอัคริมา สงแปSน
63143015638 นางสาวกรรณิกา กาญจนวิวิญ
63143015639 นางสาวกนกกุล ซังปาน
63143015640 นางสาวธิติสุดา จุ9ยจุลเจิม
63143015641 นายรณวิทย� ทองคํา
63143015642 นายมะยูกี วาเด็ง
63143015643 นางสาวเบญจมาศ ชูจันทร�
63143015644 นางสาวจิรามาศ พรมโชติ
63143015645 นางสาวณัฐกานต� ย่ิงอุปการ
63143015646 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ เมตตาธรรม
63143015647 นายณัฐวัตร ทองเนื้อเก9า
63143015648 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ด9วงเรือง
63143015649 นายพุทธมนต� คงทอง
63143015650 นางสาวชภัสปญา ณ นคร
63143015651 นายนฤพล ชัยดิษฐอดุลย�
63143015652 นางสาวศิริณา สุขอ.อน
63143015653 นางสาวสิริพร ทองรอด
63143015654 นายวรายุทธ ทองงอม
63143015655 นางสาวอรปรียา สุขอนันต�
63143015656 นางสาวภวรัญชน� จันแสง
63143015657 นางสาวศศิมาภรณ� ศรีโสภณ
63143015658 นางสาววนิดา อินทร�นาค
63143015659 นางสาวเมทินี เทพแก9ว
63143015660 นางสาววนิดา สิทธิรักษ�
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63143015661 นางวิไลลักษณ� บัวแก9ว
63143015662 นางสาวขนิษฐา อาจหาญ
63143015663 นายศุภกร ทองคํา
63143015664 นายทวีวุฒิ เนระจุน
63143015665 นางสาวธนาภรณ� ลีฬหคุณากร
63143015666 นางสาวพิมพ�พจี แสงมณี
63143015667 นางอัจฉรา อิสรภาค
63143015668 นายณัฐพงศ� ภูผา
63143015669 นางสาวรุ.งทิวา สิทธ์ิมาก
63143015670 นางสาวชนิกานต� จําปา
63143015671 นางสาวเบญจมาภรณ� สวัสดิวงศ�
63143015672 นายเฉลิมลาภ ทองสกุล
63143015673 นายอดิศักด์ิ โตะดิน
63143015674 นางสาวกมลวรรณ กลับดี
63143015675 นางรักษ�วริญชน� ภูมิผักแว.น
63143015676 นางสาวศิรินันท� พรมเส9ง
63143015677 นางสาวฮอดีย>ะ ดีนายัง
63143015678 นายพีระพงศ� ชนะคช
63143015679 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลรัตน�
63143015680 นางสาวบงกช ชัชวาลย�
63143015681 นายทศพล ถ่ินระยะ
63143015682 นางสาวธนกมล สังข�ชาติ
63143015683 นางสาวพจนา ชูจันทร�
63143015684 นางสาวสุรัสวดี มาลาทอง
63143015685 นางสาวสุดาภรณ� มณีสาร
63143015686 นางสาวอริสา คงเจริญ
63143015687 นางสาวภัทราพร บวรธนสาร
63143015688 นายโชคดี หงษ�โต
63143015689 นายปNยะพจน� นาคบํารุง
63143015690 นางสาวจิราวรรณ ชัยมณี
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63143015691 นางสาวธิดารัตน� ชูทอง
63143015692 นางสาวภริตา ข9ามเขต
63143015693 นางสาวพรประภา หญีตน9อย
63143015694 นางสาวชลิตา เกลี้ยงขํา
63143015695 นางสาวกุลธิดา อินแปSน
63143015696 นายธานินทร� ชูปาน
63143015697 นางสาวอริสรา โคกชู
63143015698 นางสาวฐานิกา ผลทวี
63143015699 นางสาวสิริลักษณ� สายน้ํา
63143015700 นายเจษฎากร ไชยยะ
63143015701 นายวันเฉลิม นนทะภา
63143015702 นายภานุพงศ� ใจเย็น
63143015703 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองสูง
63143015704 นางสาวธัญพร เอียดจุ9ย
63143015705 นางสาวธัญญวรรณ� แท.นรัตน�
63143015706 นางสาวพิมพ�ศา เเสงเเก9ว
63143015707 นางสาวพัชราภรณ� เทพบุรี
63143015708 นางสาวศิริอําพร ทองมาก
63143015709 นางสาวปNยะดา ชุมเรือง
63143015710 นายนพดล แซ.ลิ่ม
63143015711 นางสาววนัชพร อินตาโสภี
63143015712 นางสาวศุภอักษร พินเศษ
63143015713 นายป;ญญากร โภคากรณ�
63143015714 นางสาวรัตนาวลี พุ.มรักชาติ
63143015715 นายธีรเดช พิณกุล
63143015716 นางสาวอินทิรา สุขอ9น
63143015717 นายวิวิทย� เอี่ยนเล.ง
63143015718 นายณัฐพงษ� นาคสงค�
63143015719 นางสาวสุพรรษา เพ่ิมชอบ
63143015720 นางสาวตติยา เทพพันธ�

หน9า 524 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143015721 นางสาวอนงค�ลักษณ� จันทร�บัว
63143015722 นายอรรธพล อนุญาติ
63143015723 นางสาวกาญจนา สมพร
63143015724 นางสาวทักษญา จินาอินทร�
63143015725 นายเฉลิมเกียรติ ขําทอง
63143015726 นายกรวิชญ� คงเมฆา
63143015727 นางสาวธมลวรรณ แสงมณี
63143015728 นางสาวอริญาพร แต9ซุ.นไล.
63143015729 นางสาวปฐมาวดี โปจุ9ย
63143015730 นางสาวชลิตา ศรีเกตุ
63143015731 นางสาวปNยะธิดา นวลปาน
63143015732 นายธีรยุทธ คีรีมา
63143015733 นายพงศกร ศรีสวัสด์ิ
63143015734 นางสาวกรรภิรมย� สุบรรณ�
63143015735 นางสาวพัชราวดี พัฒนสม
63143015736 นางสาวเสาวลักษณ� อินทรินทร�
63143015737 นางสาวสุภาณี พงษ�พิชิต
63143015738 นางสาวซูฟIยา เซะบิง
63143015739 นายศุภกฤต พันธวาที
63143015740 นางสาวพวงพิศ โอทอง
63143015741 นางสาวชุธิมาษ พยายาม
63143015742 นางสาวกรกมล เขาทอง
63143015743 นายชาญณรงค� จันทร�รุ.งเรือง
63143015744 นางประภาภรณO รื่นรวย
63143015745 นางสาวสุภาวรรณ ชัยศิริ
63143015746 นางสาวสริตา เทียนเต9ง
63143015747 นางสาวศุภมาส ใจสมุทร
63143015748 นายกิตติศักด์ิ ปNยะมิตร
63143015749 นางสาวรอหานา สะแม
63143015750 นางสาวชุฒินธร รุ.งเรือง
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63143015751 นางสาวกนกวรรณ ยินดี
63143015752 นางสาวสุธิดา บัวทอง
63143015753 นายพงษ�ศิริ ภาระพันธ�
63143015754 นางสุดารัตน� ทองส.งโสม
63143015755 นางสาวกมลชนก ปาลคะเชนทร�
63143015756 นางสาวพัทธนันท� ชูทอง
63143015757 นายชัยคุปต� สังข�ด9วงยาง
63143015758 นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงค�
63143015759 นางสาวนิชนันท�ทิพย� อินทรพล
63143015760 นางสาวกาญจนา สอนศรี
63143015761 นางสาวนิตยา ประยูร
63143015762 นางสาวรังสิตา ฮุ.นตระกูล
63143015763 นางสาวอาพิทยา คงรอด
63143015764 นายมูฮัมหมัดตามีซี ตาตา
63143015765 นางสาวนภาพร ใจเปILยม
63143015766 นางสาวพรธิดา ชดช9อย
63143015767 นายจิรายุส ฤทธ์ิลําเจียก
63143015768 นางสาวสุนิตา คงเล็ก
63143015769 นางสาวกนกพิชญ� ปวีณพงศ�
63143015770 นายณัฐกิตต์ิ ไชยบุญ
63143015771 นางสาวอัจฉรา แซ.บ9าง
63143015772 นายพลธาร บุญเจริญ
63143015773 นางสาวธนาภรณ� สุกใส
63143015774 นางสาวจุฑาวรรณ ธราพร
63143015775 ว.าที่ ร.ต.หญิงปริญชาน� ไถนาเพรียว
63143015776 นางสาวเกษริน เรืองประดับ
63143015777 นางสาวสุพิชฌาย� จามพัฒน�
63143015778 นางสาวจุฑารัตน� ไชยรักษ�
63143015779 นางสาวชฎาภา ขุนหนู
63143015780 นายกฤษดา มีสติ
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63143015781 นางสาวทิพวิมล ช.วยรอด
63143015782 นางสาวสุกัญญา แซ.โล.
63143015783 นางสาวการะเกด บุญแก9ว
63143015784 นางสาวนีรชา จันทร�สวี
63143015785 นางสาวนฤมล ตุ.มทอง
63143015786 นางสาวรุจิรดา ไกรวงศ�
63143015787 นางสาวปฐมาวดี สินธู
63143015788 นางสาวรัชญา มณีรัตน�
63143015789 นายพงษ�พิพัฒน� ส9มเกลี้ยง
63143015790 นางสาวสุดารัตน� ดวงสวัสด์ิ
63143015791 นางสาวดวงนภา สวัสด์ิมงคล
63143015792 นางสาวพัชญ�สิตา สุขแก9ว
63143015793 นางสาวณฐมน ใจหาญ
63143015794 นายจักรพงศ� เพชรรักษ�
63143015795 นางสาวสุธิดา มากมี
63143015796 นางสาวสิริพร แก9วสุข
63143015797 นางสาวชญานี เพ็ชรรัตน�
63143015798 นายนรากร กัลยา
63143015799 นายณัฐวัตร เกิดหิรัญ
63143015800 นางสาวปฐมา นกแก9ว
63143015801 นายณัฐพงศ� ไทยเสน
63143015802 นางสาวธิดารัตน� วงศ�จินะ
63143015803 นางสาวยุภาวรรณ ขุนสมุทร
63143015804 นายสุพัฒชัย ศรีรักษา
63143015805 นายพิทยุตม� ไทยเกิด
63143015806 นางสาววิภัชชา เกตุโรจน�
63143015807 นางสาวองค�อร รัตนพันธ�
63143015808 นางสาวสรัสวันต� อมรกล
63143015809 นายสิปปภาส ศรีใส
63143015810 นายพงศภัค สมาธิ
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63143015811 นายนพพร เดชป;ญญาพล
63143015812 นายธนวัฒน� จุทอง
63143015813 นางสาวไลลา อาแวลาเต>ะ
63143015814 นายนพฉัตร ชงัดเวช
63143015815 นางสาวมณีนุช ชูกะชั้น
63143015816 นางสาวอรสินี ฮั้นตระกูล
63143015817 นางสาววรญา ชูเดช
63143015818 นางสาวสุรัสวดี โตชนก
63143015819 นางสาวจิรนันท� จันทร�ทองอ.อน
63143015820 นางสาวธัญญลักษณ� นุ9ยสอน
63143015821 นายพรเทพ ดีอมรพันธ�
63143015822 นายคงศักด์ิ เเก9วอาสา
63143015823 นางสาวกัลยานิภรณ� เมืองนุ9ย
63143015824 นายอภิรักษ� ชูมี
63143015825 นางสาวจีระพร ชูชื่น
63143015826 นางสาวพัชรพร เทพจินดา
63143015827 นางสาวปรารถนา เซียหวัน
63143015828 นางสาวณัฏฐา ไชยป;ญญา
63143015829 นางสาวพรชีวิน จันทร�ปลี
63143015830 นายกรกฎ คงเอียด
63143015831 นางสาวศศิวรรณ สิงห�ชู
63143015832 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธ์ิ
63143015833 นางสาวสาวิกา พรมศรีธรรม
63143015834 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นวิเศษ
63143015835 นายอาดุลย� สามะ
63143015836 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีสมบัติ
63143015837 นางสาวประภัสสร ชูอินทร�
63143015838 นางสาวการะเกต บุญมาศ
63143015839 นางสาวกาญจนา ทรงศรีวิลัย
63143015840 นางสาวกาญจนพร ทองผ.อง
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63143015841 นางสาวมิญฐกาญจน� สินณรงค�
63143015842 นางสาวนาถติยาพร ชูรัตน�
63143015843 นายสรยุทธ� เขมะดุษฎี
63143015844 นายวัชรพงศ� ขวัญหวาน
63143015845 นางสาวสุวนัน สังข�ทอง
63143015846 นางสาวขวัญฤดี นุ.นชื่น
63143015847 นายธีระยุทธ� หนูนิล
63143015848 นางสาวเสาวลักษณ� ลิ่มศรีพุทธ�
63143015849 นางนงเยาว� บุญโท
63143015850 นายกิตติราช จันทร�พ9อ
63143015851 ว.าที่ร9อยตรีสมหมาย แก9วมณี
63143015852 นายณัทภัค วิบูลย�ศิลปY
63143015853 นางสาวหะลีมะฮ� เพชรสุวรรณ
63143015854 นางสาวสุทิศา ผิวอ.อน
63143015855 นางสาวนัชชา บัวแดง
63143015856 นางสาวมาริษา อังศุคราญ
63143015857 นางสาวอรวรรณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
63143015858 นางสาวมณีญา ทอดทิ้ง
63143015859 นางสาววาสนา จอมทอง
63143015860 นางสาวปวริศา แซงวงษ�
63143015861 นางสาวมณฑิตา อิ่นอ9าย
63143015862 นายธีระศักด์ิ ธระปราบ
63143015863 นางสาวปNยวรรณ บัวกิง
63143015864 นางสาวศิริมา ชูแนม
63143015865 นายเกษมสันต� คุ9มบ9าน
63143015866 นางสาวกฤตพร กาญจนะ
63143015867 นายณัฐวุฒิ ตุลยนิษก�
63143015868 นางสาวลาตีพ>ะ โดยหมะ
63143015869 นางสาวอนันต�ญา จันทร�ปาน
63143015870 นางสาวเสาวณีย� พันธภาพ
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63143015871 นางสาวกุลณดา รัตตพันธ�
63143015872 นางสาวกนกพร เสนนุ.ย
63143015873 นางสาวโชติมา นิลอรุณ
63143015874 นางสาวพันธกานต� รัตนพันธ�
63143015875 นางสาวอาทิตยา คงมณี
63143015876 นางสาวอสมา อ.อนน9อม
63143015877 นางสาววรรณรัตน� อินทร�นิมิตร
63143015878 นางสาวฤทัยชนก จิตรักษ�
63143015879 นายฉัตรชัย ชํานาญกิจ
63143015880 นายชัฏชณัฐ อ9อยแดง
63143015881 นายชาตรี ศรีชุม
63143015882 นางสาวเสาวภา หนูขาว
63143015883 นางสาวนารีมะห� สาและ
63143015884 นายนพรุจ วิเศษ
63143015885 นางสาวนัยณา รักเก้ือ
63143015886 ว.าที่ร9อยตรีณรงค�ศักด์ิ เล็กบางพง
63143015887 นางสาวสุวิมล หนูวงค�
63143015888 นางสาวณารี หาสกุล
63143015889 นางสาวขนิษฐา วัฒนะนุกูล
63143015890 นางสาวสุชาดา มาศโอสถ
63143015891 นายพิรุฬห� คงศรีแก9ว
63143015892 นางสาวกรกมล สัจจาเฉลียว
63143015893 นางสาวจุฑารัตน� สะเตโช
63143015894 นางสาวลัดดาวัลย� สมบัติ
63143015895 นายมนตรี ไชยศร
63143015896 นางสาวณัฏฐ�ชวัล ลิ้มเศรษฐกุล
63143015897 นางสาวอารยา หัสตุด
63143015898 นางสาวนภาพร เคล9าดี
63143015899 นางสาวชุติกาญจน� แซ.โค9ว
63143015900 นางสาวดารุณี กาญจนี
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63143015901 นางสาวอรพรรณ สมประสงค�
63143015902 นางสาวอภิวดี รสิตานนท�
63143015903 ว.าที่ ร.ต.หญิงจริยา หนูสงค�
63143015904 นางสาวกานตสิริ สิทธิมนต�
63143015905 นางสาวจิตลดา แท.นแก9ว
63143015906 นางสาวศุภลักษ� แก9วคงคา
63143015907 นายนิธิกร ราโมง
63143015908 นางสาวสิราวรรณ อรรถชัยยะ
63143015909 นางฉัตรวรรณ ช.วยคํ้า
63143015910 นายเปรมมากร นวลนิล
63143015911 นางสาวชนสรณ� ไกรนรา
63143015912 นางสาวธิดารัตน� เพ็งดํา
63143015913 นางสาวนฤมล ศรีมณี
63143015914 นางสาวเกศวดี คชเวช
63143015915 นางวยุภักตร� สําเนาการ
63143015916 นางสาวธิภารัช พูลสวัสด์ิ
63143015917 นางสาวเพ็ญพิชชา สุทธารัตน�
63143015918 นายชินรัตน� เดชมณี
63143015919 นางสาวรัตนา อิ่มทอง
63143015920 นายสัตยา หนูเยาว�
63143015921 นายวรากร คงเกิด
63143015922 นางสาวจันทนา สุขเดช
63143015923 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย� ประทีป ณ ถลาง
63143015924 นางสาวสุดารัตน�  9เยาวเลิศ
63143015925 นางสาววิภาวดี นพชํานาญ
63143015926 นางสาวซิยารัต หลังสกุล
63143015927 นางสาวเบญจรัตน� แต.งต้ัง
63143015928 นางสาวเบญจวรรณ สิงขรณ�
63143015929 นางสาวสุดารัตน� บัวทอง
63143015930 นางสาวอัญชบี สุขสําราญ
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63143015931 นางอมรรัตน� รัญเวศ
63143015932 นางสาวเบญจวรรณ เก้ือเสนาะ
63143015933 นางสาวปรีญานันท� วงศ�สวัสด์ิ
63143015934 นายจิณณวัตร เสกสรรสุคติกุล
63143015935 นางสาววิภาวดี ศรีสุข
63143015936 นางสาวอมรรัตน� นวลศรี
63143015937 นางสาวมัณฑนา ศรีไสว
63143015938 นางสาวจินต�จุฑา แท.นบัติ
63143015939 นางสาวจิตราพร ชูยัง
63143015940 นางสาวอังศุมาลี นิลภักดี
63143015941 นางสาวศิริวรรณ ดําดี
63143015942 นางสาวภัทรานิษฐ� เจริญสุข
63143015943 นางสาวอวยพร สมเก้ือ
63143015944 นางสาวฮามีดะห� หะยีบีรู
63143015945 นายบุญญพัฒน� ฉิมบรรเทิง
63143015946 นางสาวเยาวลี คุ9มรักษ�
63143015947 นางสาวบุษยา วรพันธ�
63143015948 นางสาวจันทร�สุดา สังแก9ว
63143015949 นางสาวสุภาภรณ� แก9วแจ.ม
63143015950 นางสาวอิสราภรณ� อุปถัมภ�
63143015951 นายณัฐพงศ� เทพสังข�
63143015952 นางสาวณัฎฐาภรณ� เอียดพวง
63143015953 นางสาวอาทิตย�ติญา บรรจบกาญจน�
63143015954 นางสาวลลิตา ศรีสุวรรณ
63143015955 นางสาวอัจจิมา นําพา
63143015956 นางสาวสุชาดา ศักด์ิวิจารณ�
63143015957 นางสาวนิรัชชา มะหะหมัด
63143015958 นายคุณากร เก้ือด9วง
63143015959 นางสาวเจนจิรา นาคขาว
63143015960 นางสาวอุมาพร สุขฉนวน
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63143015961 นางสาวนรีกานต� ไชยราบ
63143015962 นางสาวอัญชลี รักโอ.
63143015963 นางสาวกนกนาถ อุระจร
63143015964 นางสาวสุริยพร อามิตร
63143015965 นางสาวผกากุล เต.าจันทร�
63143015966 นายสุรศักด์ิ ช.วยอักษร
63143015967 นายชาญชัย ชนก
63143015968 นายปริญญา ใจชื่น
63143015969 นายวทัญWู มีมาก
63143015970 นางสาวอัจฉรากานต� พยัฆมาศ
63143015971 นางสาวสุตาภัทธ ฤกษ�อรุณรัตน�
63143015972 นายศตวรรษ ทิมบํารุง
63143015973 นางสาวจารุวรรณ ทะพินทอง
63143015974 นางสาววรางคณา ลั่นคีรี
63143015975 นางสาวมัสยา หงษ�สะทาน
63143015976 นางสูไรยา สาเม>าะ
63143015977 นางสาวอภิรดี คงขาว
63143015978 นางสาวคอลีเยาะ แวอีซอ
63143015979 นางจิราภรณ� สุวรรณชาตรี
63143015980 นางสาวสุภัตรา หนูวงษ�
63143015981 นางสาวสกาวรัตน� สุขดํา
63143015982 นางสาวณฐพัชร� หวานแก9ว
63143015983 นางกรองกาญจน� สุนทรเต็ม
63143015984 นางสาวชลลดา ทองตําลึง
63143015985 นางสาววิไรภรณ� ไชยทอง
63143015986 นางสาวศรัญญา แก9วศรี
63143015987 นางสาวกฤติยา เอ.งฉ9วน
63143015988 นางสาวน้ําเพชร ไกรแก9ว
63143015989 นางสาวสุจินดา เหมรินทร�
63143015990 นางสาวนัทติยา อินทร�ทอง
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63143015991 นางสาวศุกลรัตน� แก9วเชื้อ
63143015992 นางสาวศุภิสรา แก.เมือง
63143015993 นางสาวมาริษา จูหมัด
63143015994 นางสาวกรรณิการ� ทิพยเพชร
63143015995 นายธวัชชัย ช.วยบํารุง
63143015996 นางสาวสุไรรัตน� ว.องภักดีลาภ
63143015997 นางสาวมุกดาวรรณ ปNยะวงศ�
63143015998 นางสาวนันทิยา รักษ�เมือง
63143015999 นางสาวอินทุกร หม่ันการ
63143016000 นางสาวรัตติการณ� ฉิมใหญ.
63143016001 นางสาวเสาวลักษณ� โตนิติ
63143016002 นางสาวสุภาวดี ทองถึง
63143016003 นายภูมิพงศ� ประจําค.าย
63143016004 นายธรรมรัตน� บุญจังหูน
63143016005 นายกุลภัทร อักษรนิตย�
63143016006 นางสาวศรีสุดา ทองทิพย�
63143016007 นางสาวสุดารัตน� แซ.ฉ้ิน
63143016008 นางจุฑาพร สิทธิจินดา
63143016009 นางสาวฉวีวรรณ วงศ�พลาย
63143016010 นางสาวลลิตา คงเหล.า
63143016011 นายเอกนันท� แก9วมนตรี
63143016012 นายอเนกธัช ศรีวิสุทธิพันธ�
63143016013 นางสาวอรพรรณ กิติยะ
63143016014 นางสาวพวงผกา พุทธศรี
63143016015 ว.าที่ร9อยตรีจิรยุศ อั้นขาว
63143016016 นางสาวธันยพร สันตจิต
63143016017 นางสาวอังค�วรา เพชรนิล
63143016018 นางสาวสุลาวรรณ พรมทอง
63143016019 นางสาวอาอีด>ะ มะแตฮะ
63143016020 นางสาวปวีณา เอกวิเชียร
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63143016021 นางสาวภัทรวดี คงด9วง
63143016022 นายชติญตัญ หนูทวี
63143016023 นางสาวนาฐลดา บุญนํา
63143016024 นางสาวสุกัญญา นาคประเสริฐ
63143016025 นางสาวมนทิรา เอียดแก9ว
63143016026 นางสาวนราสุดา หนูจันทร�
63143016027 นางสาวกิติมา เครือจันทร�
63143016028 นายนิพัทธ�พล แก9วเพ็ง
63143016029 นางสาวกาญจนา ศิริเพชร
63143016030 นางสาวอาภาพร ชูเดช
63143016031 นางสาวอรัญญา รัตนพงค�
63143016032 นางสาววราภรณ� เพชรรัตน�
63143016033 นางสาวกานต�นภัส พรหมคล9าย
63143016034 นางสาวกรรณิการ� ไม9เรียง
63143016035 นางสาววรรณิกา ปลูกไม9ดี
63143016036 นางสาวพัทธนันท� บุญยอด
63143016037 นายสุทธิรักษ� รัตนบุรี
63143016038 นางสาวหทัยรัตน� ศรีบุญยะแก9ว
63143016039 นายวีระชาติ ชัยวิรุฬห�
63143016040 นางสาวกมลวรรณ นวลมี
63143016041 นางสาวพนิตตา หวานส.ง
63143016042 นายรังสิมันต� งามแม9นแมน
63143016043 นางสาวพรพรรณ สายวะเดช
63143016044 นางสาวโสพิศ ทับไทร
63143016045 นางสาวธิดามาศ นาคแปSน
63143016046 นายสุวิทย� คําใสแสง
63143016047 นางสาวสุวดี หัสนีย�
63143016048 นางสาวนวรัตน� หมาดหมัน
63143016049 นายคมไกร นุ.มนวล
63143016050 นายประภาค ม.วงอุ9ม
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63143016051 นางสาววราลักษณ� บุญทองใหม.
63143016052 นางสาวณชนก ร.าหมาน
63143016053 นางสาวสุดารัตน� ไชยทิพย�
63143016054 นางสาวกัญญาภัทร ลดลางสี
63143016055 นายมูฮําหมัดอาซีส แลแร
63143016056 นางสาวพิชามญชุ� ยินเสน
63143016057 นางสาวยารีนา บือราเฮง
63143016058 นางสาววิลาศินี สุพรรณคํา
63143016059 นางสาวกมลรัตน� มาทวิรัตน�
63143016060 นางอุราภรณ� บุญดํา
63143016061 นางสาวสิรินันท� เวชภักด์ิ
63143016062 นางสาวสุนิสา เหลืออ9น
63143016063 นางสาวสาวินีย� แซ.จ๋ิว
63143016064 นางสาวเพราพิลาส ตุ9งซ่ี
63143016065 นายอภินันท� จันทร�ประดิษฐ�
63143016066 นางสาวสุไรญา หอมหวล
63143016067 นางสาวสุวิชาดา ตรีพิมล
63143016068 นางสาวชนิกานต� หม่ันถนอม
63143016069 นางสาวอจิรวดี หนูประพันธ�
63143016070 นางสาวอัจฉราพร เมืองพูล
63143016071 นางสาวพนิดา นินวาโย
63143016072 นางสาวจุฑามาศ อ.วมพัฒน�
63143016073 นางสาวภรณ�นิภา โล.ไพศาล
63143016074 นางสาวจุฑามาส หอมเชื่อม
63143016075 นางสาวอารีรัตน� ประทุมรัตน�
63143016076 นางสาววรนารฎ วงค�คลัง
63143016077 นางสาววริศรา ณ ถลาง
63143016078 นางสาวสุชัญญา เขียวดํา
63143016079 นางสาวนันทวรรณ บุญชู
63143016080 นางสาวศิวดาต์ิ ดํานาคแก9ว
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63143016081 นางสาวทิพย�ธิดา เฉลิมวรรณ�
63143016082 นายภาณุพงษ� ก่ิงเเก9ว
63143016083 นางสาวน้ําฝน ชัยยศ
63143016084 นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ
63143016085 นายยุทธพร นาคกุล
63143016086 นางสาวกัญญาภัทร สุขแก9ว
63143016087 นางสาวสุชานาถ ทรัพย�มุสิก
63143016088 นายภาณุพงศ� ยกทวน
63143016089 นางสาวณัฎฐรินทร� สวัสดิวงค�
63143016090 นางสาวญาณิศา คํามี
63143016091 นางสาวเบญจวรรณ ค9อมสิงห�
63143016092 นางสาวรุจิรดา อุษณพงศ�
63143016093 นางสาวนภสร ติยะโคตร
63143016094 นางสาวสุพัตรา ไข.แก9ว
63143016095 นางสาวกชพรรณ ยาทิพย�
63143016096 นางสาวสุภาภรณ� ละงู
63143016097 นางสาวพิชญา โอทอง
63143016098 นางสาววิกันตา ไมตรีจร
63143016099 นางสาวสุภาวดี จันทร�สุข
63143016100 นางสาวฐิตินันท� บุญทอง
63143016101 นางสาวเบญจพร ณ นคร
63143016102 นางสาวโสรญา ดาราแม
63143016103 นางชลพรรษ พริกเล็ก
63143016104 นางสาวศศิธร ศุภรักษ�
63143016105 นางสาวกนกวรรณ พัดทรัพย�
63143016106 นางสาวเทพฤทัย เชยชื่นจิตร
63143016107 นางสาวธัญลักษณ� ทวีทอง
63143016108 นางสาววิชญาพร โกดี
63143016109 นายฉกาจ จันทร�ปะทิว
63143016110 นางสาววราภรณ� เสรีเรืองรอง
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63143016111 นางสาวศุภมาส หนูเก้ือ
63143016112 นางสาวเบญจมาศ หีดคีรี
63143016113 นายวิชชา ศรีเทพ
63143016114 นางสาวภิญญดา เพ็ชรจํารัส
63143016115 นางสาววรรณวิศา ต.อผล
63143016116 นายวุฒิชัย สุวามีน
63143016117 นายวิจิตร แก9วไฟ
63143016118 นางสาวอาทิตยา จินดานิมิตร
63143016119 นางสาววิราภรณ� แก9วก9องกังวาน
63143016120 นางสาวสิริลักษณ� อินทุ.ม
63143016121 นางสาวปรียาภรณ� ศรีเมือง
63143016122 นางสาวสุจีรารัตน� สังข�แก9ว
63143016123 นางสาวจิราภรณ� ก.อแก9ว
63143016124 นางสาวนภัสวลัย ทิพยศุภลักษณ�
63143016125 นางสาวอรอนงค� สุขฉิม
63143016126 นางสาวณัฐรดี น9อมสุวรรณศรี
63143016127 นางสาวพิชญา ทิพย�ศรี
63143016128 นางสาวปภิทญมาส เหมะ
63143016129 นางสาววิภาณี ครองไตรเวทย�
63143016130 นายวรินทร ทองเอียด
63143016131 นางสาวณภัทร ต้ิวตระกูล
63143016132 นายธิติ ไทยกําเนิด
63143016133 นางสาวฮาวา รัตนยุธนารัตน�
63143016134 นางสาวสุธาทิพย� อุปการแก9ว
63143016135 นางสาวสุดารัตน� วัตถุ
63143016136 นางสาวศรุตยา คลองรั้ว
63143016137 นางสาววรรณนิภา เดชคํ้า
63143016138 นางสาวธณิษา เหมาะประมาณ
63143016139 นางสาวกนกพร สามยาม
63143016140 นางสาวกนกพร หน.อมาก
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63143016141 นายพุทธรักษ� ช.วยแย9ม
63143016142 นางสาวมาฤณี ยูโสะ
63143016143 นางสาวปริชาติ ชุมนวน
63143016144 นายเดชา ศรีนุ.ม
63143016145 นางสาววรางคณา เวชภักด์ิ
63143016146 นางสาวซอฟาอ� หวังโสะ
63143016147 นางสาวศรัญญา ศิริตนันต�
63143016148 นางสายฝน สุขขัง
63143016149 นางสาวณภาส�ณัฐ เพ็ชร�รัตน�
63143016150 นางสาวมนัตตา มณีนวล
63143016151 นางสาววธิดา เมืองแก9ว
63143016152 นางสาวณัชชารินทร� ชูเพ็ง
63143016153 นางสาวอรกนก ศรีแก9ว
63143016154 นางสาวนส.รัชฎาพร พุทธิศาวงศ�
63143016155 นางสาวอุมาพร ช.วยภักดี
63143016156 นายจิตรภณ บวรสุวรรณ�
63143016157 นายสิรภพ พวงแก9ว
63143016158 นางสาวสุธาสินี กรดแก9ว
63143016159 นางสาวเรวดี บุญศรี
63143016160 นายศักยา ลักษณะสมบูรณ�
63143016161 นางสาวสุรัชดา เจริญแพทย�
63143016162 นางสาวอารีนา ดอเลาะ
63143016163 นางสาวอารยา พิหก
63143016164 นายวัชรินทร� หยูตุ9ง
63143016165 นางสาวชวพัจน� ตันเสวี
63143016166 นางสาวแคทลียา สิทธิสาร
63143016167 นายอนุสรณ� คงพัฒน�
63143016168 นางสาวสุภาวิณี หีตฉิม
63143016169 นางสาวจุฑาทิพย� ชูน9อย
63143016170 นายธนาพงศ� เพชรนุ9ย
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63143016171 นางสาวกุลธิตา บุญวรรณ
63143016172 นางสาวจิดาภา เจริญเวช
63143016173 นางสาวเกวลิน บัวรัตนกาญจน�
63143016174 นางสาวชฎารัตน� สมภูเวช
63143016175 นางสาวศุภมาส ฤกษ�พล
63143016176 นางสาวทิพวรรณ พุทธด9วง
63143016177 นางสาวพิชาตา ซ.อนกลิ่น
63143016178 นางสาวชลันธร หนูกุล
63143016179 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนัชชา ศรีมุกข�
63143016180 นางสาวเมทินี ไชยพิชิต
63143016181 นางสาวอัญชลิกา แก9วจันทร�
63143016182 นางสาวณวรรณ�ศา จินโน
63143016183 นางสาวศศิประภา แสงสิมมา
63143016184 นางสาวศุภาวรรณ ทองมีเพชร
63143016185 นางสาวกนกอร กรุงแก9ว
63143016186 นางสาวพรรษชล เพ็ญมงคล
63143016187 นางกัญญ�ณณัฏฐ� ชลอสันติสกุล
63143016188 นายกันตวิชญ� ศรีประเสริฐ
63143016189 นางสาวพิมพ�ผกา ศรีมหาวาส
63143016190 นายธนาศักด์ิ แก9วกล9า
63143016191 นางสาวพิมลพรรณ สืบเพชร�
63143016192 นางสาวดวงใจ บุญพัฒน�
63143016193 นางสาวอังสุมาลิน นวลล.อง
63143016194 นางสาวอุมาภรณ� พุทธสุภะ
63143016195 นางสาวขนิษฐา ขาวแดง
63143016196 นางสาวยุวดี ช9างกลาง
63143016197 นายนิติชาติ เพ็ชร�ขาว
63143016198 นายธนิต อ่ําแห
63143016199 นายอภิวรรตน� โปซิว
63143016200 นายสถาพร คงกะพันธ�
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63143016201 นายระวี อําภาสุวรรณ�
63143016202 นายนัทพร ธิมากุล
63143016203 นางสาวณัติญา สังเกตุ
63143016204 นายอดุลย� นิชานนท�
63143016205 นางสาวกมลพรรณ ช9างกลาง
63143016206 นางสาวจันทนา เชาว�นามล
63143016207 นางสาวศิริวรรณ สําลีนวล
63143016208 นางสาวพัชรินญา หม่ืนสะชุม
63143016209 นายธรรมนิตย� เกตุชู
63143016210 นางสาวณัฐติยา ชูหนู
63143016211 นางสาวอาทิตยา ชูรักษ�
63143016212 นางสาวชิดชนก ไชยชนะ
63143016213 นางสาวสุภาพร ยลจิตร
63143016214 นางสาวนารีรัตน� ม่ันจิตร
63143016215 นางสาวศิริรัตน� วิรุณกาญจน�
63143016216 นางสาวรติกาล บุญเทศ
63143016217 นายฐาปกรณ� อินทบวร
63143016218 นางสาวนัฐชนา นาคเวช
63143016219 นางสาวลลิตา เด็นศิริ
63143016220 นายกฤษฎา เชื้อพันธ�
63143016221 นายจีระวัฒน� คุ9มเพชร
63143016222 นางสาวอาริตา ชูขันธ�
63143016223 นางสาวรัตนาภรณ� พูลบุญ
63143016224 นางสาวเบญจมาศ ราชกิจจา
63143016225 นายวิทวัส ชูศรี
63143016226 นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ�
63143016227 นางสาวอุมาพร ขุนชุม
63143016228 นางสาวธวัลกร เปSาหมายม่ัน
63143016229 นายกีรติ ตลึงจิตร
63143016230 นางสาวอนุสรา สงวนคํา
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63143016231 นางสาวอภัสนันท� เหล.าดี
63143016232 นางสาวกฤษณา แก9วคนตรง
63143016233 นางสาวปพิชญา สุวรรณรัตน�
63143016234 นางสาวพรชนก ทองวงษ�
63143016235 นางสาวณัฐณิชา จันทร�เลื่อน
63143016236 นางสาววราภรณ� พวงเจริญ
63143016237 นายวัฒนชัย หนูคง
63143016238 นางสาวพิยดา เจียวก>ก
63143016239 นางสาวนฤมล แซ.จิว
63143016240 นางสาวจันทร�จิรา ล.องลม
63143016241 นางสาวบุบผา สมาธิ
63143016242 นางสาวนวลพรรณ สกุณา
63143016243 นางอุทุมพร บุญสวัสด์ิ
63143016244 นางสาวเรียวฟาง เจริญฤทธ์ิ
63143016245 นางวิลาลักษณ� รวีโชติสกุล
63143016246 นางสาวกาญจนา เลี้ยงพงษ�
63143016247 นางสาวอรอนงค� ศุภนาม
63143016248 นางสาวพรพิมล ศักด์ิสมบูรณ�
63143016249 นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ
63143016250 นางสาวประภารัตน� จิตร�ชํานาญ
63143016251 นางสาวรัชนี แก9วเจริญ
63143016252 นายสันติ ปาลนิล
63143016253 นางสาวพนิดา รักษาแก9ว
63143016254 นางสุรัสวดี ซังปาน
63143016255 นายวุฒิชัย อ9นทอง
63143016256 นางสาวจิตราภา ส.งแสง
63143016257 นางสาวจัสอินชา อิสหะ
63143016258 นางมีนา สุขสุวรรณ�
63143016259 นายสราวุฒิ มัครมย�
63143016260 นางสาวนภาพร ละอองจินดา
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63143016261 นางสาวภาสินี หีตแก9ว
63143016262 นางสาวปNยากร จูภักด์ิ
63143016263 นางสาวกัลยาณี โมลี
63143016264 นางสาวสุริยาพร เสนีย�ยุทธ
63143016265 นางสาวมยุรฉัตร ชั่งสัจจา
63143016266 นางสาวสุภาพร รอดมณี
63143016267 นายนําชัย จงรักษ�
63143016268 นายนันทชัย วิสมิตตนันท�
63143016269 นางสาวจีระวรรณ โรยสุวรรณ
63143016270 นางหทัยชนก รักณรงค�
63143016271 นางสาวมัณฑญา ชนะพล
63143016272 ว.าที่ร9อยตรีหญิงวรรณิษา อินทร�แก9ว
63143016273 นางสาวสิริประภา จันทร�ดํา
63143016274 นายเอกชัย ผลพัสดุ
63143016275 นางสาวฐิติมา ชูจิตร
63143016276 นางสาวนิตติกาญ เกิดสุข
63143016277 นางสาววิลาวัลย� หนูพงษ�
63143016278 นางกันยกร เพชรนวล
63143016279 นางสาวศิริวรรณ แก9วประโชติ
63143016280 นางสาวจุฑามาศ เดชภักดี
63143016281 นางสาวสานิตา นาราวัน
63143016282 นางสาวกิติยา จุลนวล
63143016283 นางสาวนุชนาถ อินทะทรัพย�
63143016284 นางสาวกนกศรี ปราบป;ญจะ
63143016285 นางสาวรอฮันนี ฮะซา
63143016286 นางสาวพาตีมะห� ลอเซ็ง
63143016287 นายภรัณยู อินทร�ทอง
63143016288 นางสาวอิศรา ปานุวงศ�
63143016289 นายโชติวิทย� หนูเนื้อ
63143016290 นายภาคิน ขวัญนาค
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63143016291 นางสาวณัฐตินี จันทร�ดํา
63143016292 นางสาวสุนิสา สุกแก9ว
63143016293 นางสาวพิชญาณี ขาวดวง
63143016294 นายกฤติเดช หนูเอียด
63143016295 นางสาวจิราณี เหมือนชัย
63143016296 นายวิทยา ดํานุ.น
63143016297 นางสาวศิริวรรณ จรัสภิญโญวงศ�
63143016298 นายวราวุธ แปงเมือง
63143016299 นางสาวสุนิษา ธรรมรักษ�
63143016300 นางสาวมาริสา นามใจยา
63143016301 นางสาวปรัชญา แสงอรุณ
63143016302 นางสิริมา คล.องแคล.ว
63143016303 นางสาวกรวรรณ สังข�แก9ว
63143016304 นางสาวอริสา ฉิมลี
63143016305 นางสาวก่ิงกาญจน� ทับทิมไทย
63143016306 นายนฤเบศร� ชูแสง
63143016307 นายบุญญฤทธ์ิ หาบหา
63143016308 นางสาวกุสุมา ช.วยเดชะ
63143016309 นางสาวศรินยา ป;ตตลอด
63143016310 นางสาวสิธิกิต ฤทธิเดช
63143016311 นางสาวอังคณา ศักด์ิย้ิม
63143016312 นางสาวพิชญาพร นําพล
63143016313 นายณัฐพงษ� กระบิน
63143016314 นายอัครวัสส� เขียวจันทร�
63143016315 นางสาวศุภนิดา ทิพวารี
63143016316 นางสาวเบญจมาภรณ� ธรรมวิสุทธ์ิ
63143016317 นางสาวเนตรชนก จัVนทพราหมณ�
63143016318 นางสาวกัญวัฒน� บุญฮฮง
63143016319 ส.ต.ท.ปณัท จุนทะจิตต�
63143016320 นางสาววาสนา จันทรมณี
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63143016321 นายพีรภพ สันหวัง
63143016322 นายเขมณรินทร� เกิดแก9ว
63143016323 นางสาวอรอุมา แคล.วคล.อง
63143016324 นายณัฐชัย ด9วงศรี
63143016325 นางสาวมานิตา ทองศรี
63143016326 นางสาวเสาวลักษณ� ฉลาดดี
63143016327 นางสาวรําพึง เนียมมูสิก
63143016328 นางสาววารุณี นิตยา
63143016329 นายศักด์ิชาย ทองเชิญ
63143016330 นางสาวเบญจรัตน� รอดคํา
63143016331 นางสาวมนัสนันทน� ชูประเสริฐ
63143016332 นางสาววราพร เกตุแก9ว
63143016333 นางสาวชนินทิรา แพ.งโยธา
63143016334 นางสาวชญาณี สมจริง
63143016335 นางสาวกัญญารัตน� สังสินชัย
63143016336 นางสาวกุลวดี คงเชียร
63143016337 นางสาวเพ็ญนิภา ไชยจิตต�
63143016338 นางสาวรจรินทร� พรสุวรรณ
63143016339 นายวุฒิชัย อนันทมาศ
63143016340 นางสาววศินี บริบูรณ�
63143016341 นางสาวกันยารัตน� อิ่มเต็ม
63143016342 นางสาวภาวินี วิลากุล
63143016343 นางสาวมาริษา ศรีทองนาค
63143016344 นายธีรชัย ช.วยพัฒน�
63143016345 นางสาวกัสมากร มามะ
63143016346 นายพิพัฑฒน� ป;จฉิมเพชร
63143016347 นายศราวุฒิ พานิช
63143016348 นางสาวสุทธิดา ทองมาลา
63143016349 นางสาวศุภารัตน� นวนแก9ว
63143016350 นางสาวลภัสรดา สุนทร
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63143016351 นายศึกษา พัฒนศิลปY
63143016352 นางทิพรดา มุสิกโรจน�
63143016353 นายอนุสรณ� จันทร�เทพ
63143016354 นางสาวสุวรรณี มีกูล
63143016355 นางสาวปNยะรัตน� เสนแก9ว
63143016356 นางสาวชลธิชา ชินพัชรธรรม
63143016357 นายอัษฎา รักดี
63143016358 นางสาวทัตติยา วิชัยกุล
63143016359 นางสาวศศินา คงทอง
63143016360 นางศศินา เพ็งประไพ
63143016361 นางสาวกานต�พิมล ลิ้มหยัด
63143016362 นางสาวศยามล รอดนิตย�
63143016363 นางสุดใจ แพใหญ.
63143016364 นางสาวอัญชนา ขันติไชย
63143016365 นางสาวอรตา วีระพันธ�
63143016366 นางสาวเรวดี คีรีเดช
63143016367 นางสาววรรณดี ซังซาสิทธ์ิ
63143016368 นางสาวภัทราภรณ� บํารุงศิลปY
63143016369 นางสาวจิราภรณ� เอ็มเล.ง
63143016370 นางสาวเกสรา โต>ะเหม
63143016371 นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ
63143016372 นางสาวศิรินภา คงเขียว
63143016373 นางสาวภัทรียา สมใจ
63143016374 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ป;ญญา
63143016375 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ชูสุวรรณ�
63143016376 นายแสงประทีป ช.วยเกิด
63143016377 นางสาวณฐกานต� ละใบสอาด
63143016378 นางสาวสุภัทรา จันทร�พุฒ
63143016379 นางสาวกมลพร โสมจันทร�
63143016380 นายตรีเนตร ม.วงมนตรี
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63143016381 นางสาวนุชิรา รอดทิม
63143016382 นางสาวสิตานัน คงทอง
63143016383 นางสาวสุชาดา ดําเกลี้ยง
63143016384 นางสาวปNยวรรณ ชูป;นหวาน
63143016385 นางสาวบัณฑิตา คทายุทธ
63143016386 นางสาวสุณิสา วงศ�งามใส
63143016387 นางสาววัลลภา ทองไสย
63143016388 นางสาววิภาลักษณ� มณทิพย�สุนทร
63143016389 นางสาวสุภาพร แอะโสะ
63143016390 นางสาวเลอลักษณ� ทิศเกลี้ยง
63143016391 นางสาวชนกกานต� กองชาวนา
63143016392 นางสาวธฤษวรรณ วิชัยดิษฐ
63143016393 นายอดิศักด์ิ ศรีงาม
63143016394 นางสาวธันยพร ยอดประเสริฐ
63143016395 นางสาวณัฐกาญจน� ป;Lนสวัสด์ิ
63143016396 นางสาวมัณฑนา สงไข
63143016397 นางสาวพัชรินทร� วิเชียรรัตน�
63143016398 นางสาวธนพร ผุดแจ.มใส
63143016399 นางสาวป;ทมาภรณ� ปรีชา
63143016400 นายธันนะกร อินทะเรือง
63143016401 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ชู
63143016402 นายฐกร ทองเส9ง
63143016403 นางสาวปNยธิดา ทองแปSน
63143016404 นางสาวเกตน�สิรี ชูรอด
63143016405 นางสาวเสาวณี หยังกุล
63143016406 นางสาวสิรีธร สิริสุทธิ
63143016407 นางสาวปNยรัตน� กตัญชลีกูล
63143016408 นางสาวมายีด>ะ โดยหมะ
63143016409 นางสาวไมสาเราะห� สารดี
63143016410 นายศุภฤกษ� อ.อนหนู
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63143016411 นางสาววริษฐา อ.อนเกตุพล
63143016412 นางสาวจีรประภา ลาดนอก
63143016413 นายกิติโชติ ขํากลิ่น
63143016414 นางสาวดารารัตน� ชอบชูผล
63143016415 นายนพรัตน� คงมีชัย
63143016416 นายศรัณย�ภัทร สอต้ัง
63143016417 นางสาววิภา กอตระกูล
63143016418 นางสาววริศรา แซ.ล.อ
63143016419 นายวรินทร พุทธชาติ
63143016420 นางสาวนันท�ชนก แสงจันทร�
63143016421 นางสาวนนทนา ไชยกุล
63143016422 นางสาววรรณิดา ศรีสุข
63143016423 นายคมกฤษณ� จุ9ยนาค
63143016424 นางสาวมนัสชนก อินทกูล
63143016425 นายสิทธิชัย ชาญวุธ
63143016426 นายสมพงศ� เพ่ิมพูล
63143016427 นางสาวรีทิส ยูโซะ
63143016428 นางสาวปริศนา ริยาพันธ�
63143016429 นายมนูญ คํานวน
63143016430 นางสาวศุภิสรา สิงฆาฬะ
63143016431 นายพรเทพ ดวงทอง
63143016432 นางสาววีนัส รูปเทวินทร�
63143016433 นางสาวกัลติมา ศรีวิหค
63143016434 นายกิติศักด์ิ แก9ววิลาด
63143016435 นางสาวเนตรชนก มีมานะ
63143016436 นางสาวธัญญารัตน� พุทธพิทักษ�
63143016437 นางสาวภัณฑิลา หาญสุวรรณ
63143016438 นางสาวณัฐชยา เด.นกาญจนศักด์ิ
63143016439 นายกิตติพงศ� จันทร�ห.อ
63143016440 นางสาวอัจฉรา สําราญ
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63143016441 นางสาวเฌอริณ ขําทิพย�
63143016442 นายสุวิทย� เดชทุ.งคา
63143016443 นายนักปราชญ� ชูทอง
63143016444 นางสาวสุรัตติยา ใจสมุทร
63143016445 นางสาวอนุธิดา สัมป;ญโณ
63143016446 นางสาวสุลาวัลย� ชุมทอง
63143016447 นายเกรียงศักด์ิ อนุศิลปY
63143016448 นางสาวสุจิตรา แพรกปาน
63143016449 นายจิระเดช สินรา
63143016450 นางสาวศศิประภา จิตชา
63143016451 นางสาวสุดาวรรณ วังบุญคง
63143016452 นางสาวสุดารัตน� นาอุดม
63143016453 นางสาวมุกระวี รัตนวงศ�
63143016454 นายป;ณณวิชญ� เดชสุวรรณ
63143016455 นางสาววิสุทธิดา ชนาชน
63143016456 นางสาวอัจฉรา ช.วยเต็ม
63143016457 นายภาณุวัฒน� ไกรนรา
63143016458 นางสาววรลักษณ� พัฒนพงศ�
63143016459 นางสาวกัญญา หลิมสุวรรณ
63143016460 นายยศสรัล ทองโมถ.าย
63143016461 นางสาวพนิดา กลิ่นเมฆ
63143016462 นายชินกฤต หนูภักดี
63143016463 นายกรศักด์ิ กาหยี
63143016464 นางสาวพุทธิดา พรมอักษร
63143016465 นายศุภรุจ ใจตรง
63143016466 นางสาวเพ็ญนภา จงไกรจักร�
63143016467 นางสุนทรีย� ผุดเพชรแก9ว
63143016468 นางสาวสร9อยสุดา อุปพันธ�
63143016469 นางสาวแวมูรณี แวสามะ
63143016470 นางสาวนวลจันทร� เกียรตินราสกุล
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63143016471 นางสาวธิดารัตน� ป;ญญาอภิวงศ�
63143016472 นางสาวโสภิดา สังข�สว.าง
63143016473 นายปริญญา วังแคล9ว
63143016474 นางสาวมณฑาทิพย� พรหมเเก9ว
63143016475 นางสาวมัยสุรี สายวารี
63143016476 นายพงศ�เทพ ชัยชาตกุล
63143016477 นางสาวเยาวเรศ ชูตรัง
63143016478 นางสาวสุภาภรณ� คีรีธาร
63143016479 นางสาวศศินัฎฐ� ชูขาว
63143016480 นางสาวธัญรัตน� อ.อนทอง
63143016481 นายกฤตพจน� ลูกชาย
63143016482 นางสาวภัทรสุดา ช.วยเกิด
63143016483 นางสาวศรินยา ธรรมโชติ
63143016484 นางสาวศิริรัตน� ทองอยู.
63143016485 นางสาวอัญชลี เนื้อเกลี้ยง
63143016486 นายสพล อรุณโชติ
63143016487 นางสาวธัญวรัตน� บ.อน9อย
63143016488 นางสาวธิดารัตน� หอมจันทร�
63143016489 นางสาวเสาวลักษณ� รักแสน
63143016490 นายณภัทร หลงเน>าะ
63143016491 นางสาวพรทิพย� รักเมือง
63143016492 นางสาวเบญจวรรณ ไชยศรี
63143016493 นางอัญชลี จริยนันทิยากุล
63143016494 นางสาววรดา วศินบุณยกร
63143016495 นางสาวดาราวรรณ บัวสังข�
63143016496 นางสาวนริศรา อรุณฤกษ�
63143016497 นายวิเนต ศักดาณรงค�
63143016498 นางสาวศิริลักษณ� บุญทิพย�
63143016499 นางสาวนูรฮาลีซาร� ยูนุ
63143016500 นางสาวนรินทิพย� วิมลจรรยาภรณ�
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63143016501 นางสาวศุภานิช กุ9ยต้ิว
63143016502 นางสาววรานิษฐ� ชวเลิศเจริญสิน
63143016503 นางสาวอาทิตยา พรหมรักษา
63143016504 นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
63143016505 นางสาวเยาวรัตน� วิลาศ
63143016506 นายเอกชัย หลงเอ
63143016507 นางสาวมาณิศา สังเมียน
63143016508 นางสาวกาญจนาพร คุรุพงศ�
63143016509 นางสาวกฤษณา มนุษย�
63143016510 นางสาวธนาภรณ� คงทอง
63143016511 นางสาวจีรวรรณ เอียดสี
63143016512 นายสุทธิพงศ� ศรีคง
63143016513 นางสาวอาจรีย� ทองมาก
63143016514 นางสาวภิรมนต� เพ็งสกุล
63143016515 นายณัฐพงศ� ทองคําชุม
63143016516 นางปริสนา บุญสนอง
63143016517 นางสาวศศิประภา ชัยพรหม
63143016518 นางสาวตรีรัตน� สําเภา
63143016519 นายอนันท� วรรณโชติ
63143016520 นายพงศ�เทพ เพียรสว.าง
63143016521 นายเอกชัย กรุงแก9ว
63143016522 นางสาววรรณวิภา วุ.นน9อย
63143016523 นางสาวช.อผกา ชุมเชิดภัทรกุล
63143016524 นายสมชาย วะจิดี
63143016525 นางสาวพัชรีภรณ� จุลทอง
63143016526 นางสาวศุภาวรรณ เริงสมุทร
63143016527 นางสาวพัชราภรณ� พุ.มทอง
63143016528 นางสาวกรกนก พิมพ�ทอง
63143016529 นางสาวประกายดาว กิจกล9า
63143016530 นางสาวเกวลิน บุญจร
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63143016531 นางสาววรรนิตรา พรหมนิ่ม
63143016532 นางสาวเบญจพร แซ.เอียบ
63143016533 นางสาวศศิภา ชูศรี
63143016534 นางสาวพรรณทิวา ราชชมภู
63143016535 นายโสภณ เย็นแจ.ม
63143016536 นางสาวบัดรียะห� ลาเตะ
63143016537 นางสาวชลณปภัค ธราภัทรอธิกุล
63143016538 นายวริทธ์ิ นาคะวิโรจน�
63143016539 นายภาณุพงศ� จงจรูญรังสรรค�
63143016540 นางสาวกรเกษ หยงสตาร�
63143016541 นางสาววาสนา อุปฐาก
63143016542 นางสาวยุพาวดี ถาวรมาศ
63143016543 นายวรยุทธ� พันธเกตุ
63143016544 นางสาวอรวรรณ ฮั่นโท9น
63143016545 นางสาวพิทยารัตน� ไชยพรม
63143016546 นางสาวนฤมล รัตนรักษ�
63143016547 นางสาวจารุวรรณ จีนประสม
63143016548 นายนัฐพงศ� อุ.นอก
63143016549 นางสาววิลาวัลย� สิงสม
63143016550 นางสาวกมลรัตน� แก9วเก้ือ
63143016551 นายธีรวัฒน� แสนสมศักด์ิ
63143016552 นางสาวกรรณิกา สังข�ทอง
63143016553 นางสาวเบญจวรรณ ดําเนินผล
63143016554 นางสาวมัลลิกา บุญสิทธ์ิ
63143016555 นางสาวพัชริดา สืบพันธ�
63143016556 นางสาวอรอนงค� ช.วยเสริม
63143016557 นายนพดล จังกินา
63143016558 นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน�
63143016559 นางสาวอรปรียา พริ้มเพรา
63143016560 นายนัควัต ดุลยเสรี
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63143016561 นางสาวสุภาวิณี ส9มเขียวหวาน
63143016562 นายเกียรติศักด์ิ ภูมิดี
63143016563 นางสาววรินทิพย� พุทธสาระพันธ�
63143016564 นางสาวอาภรรัตน� อุดทุม
63143016565 นางสาวนัทวลัญช� จันทอง
63143016566 นางสาวศิริพร กิจงาม
63143016567 นางสาวสิรินันต� อยู.คง
63143016568 นางสาวถิรนันท� เซ.งง.าย
63143016569 นางสาวอารีรัตน� นวลพลับ
63143016570 นางสาวกันติยา เจริญตา
63143016571 นางสาวนลินี ศรีสวัสด์ิ
63143016572 นางธิดารัตน� บุษบา
63143016573 นายสรรเพชญ บุญเนียม
63143016574 นางสาวกิตติพร กุคํา
63143016575 นายพิษณุ ทองวิเศษ
63143016576 นายเรวัตร� รัตนพันธ�
63143016577 นางอรุณี สิทธิหีต
63143016578 นางสาวเยาวลักษณ� ทวดทอง
63143016579 ว.าที่ร9อยตรีหญิงธารารัตน� อินทกาญจน�
63143016580 นางสาวรัตนากร แซ.ถ.อง 
63143016581 นางสาวสุพรรณิกา จันทร�นวล
63143016582 นายซอฟวาน เจ>ะเม>าะ
63143016583 นายณัฐพงศ� กาญจนโสภาค
63143016584 นายสมยศ หงษ�วงศ�ไพศาล
63143016585 นางสาวลักษิกา เพ็งโฉม
63143016586 นายภานุเดช จ้ีก9อน
63143016587 นายสิรภพ หนูฤกษ�
63143016588 นางสาวพจมาลย� ชนะสินธุ�
63143016589 นางสาวกนกวรรณ นาควิรัช
63143016590 นางสาวนลินทิพย� นุ.นทิพย�
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63143016591 นายชุติพงศ� กรุดเงิน
63143016592 นางสาวณัฏฐากร ฉวาง
63143016593 นางสาวจริพรรณ ชูช.วยสุวรรณ
63143016594 นางสาวพรรณรรินทร� ทองรัดแก9ว
63143016595 นางสาวศิรินภา หวาวันจารย�
63143016596 นางสาวกมลชนก คชาผล
63143016597 นางสาวอาทิตยา ขําเจริญ
63143016598 นางศิรารัตน� สาระพงศ�
63143016599 นางสาวซัมนํา อารับชาห�
63143016600 นางสาววิษณีย� กาญจนวิวิน
63143016601 นางสาวชัญญานุช อรุณจิตร
63143016602 นางสาวศศิธร สุดสาย
63143016603 นางสาวชวนพิศ สุวรรณ
63143016604 นางสาวนลินนิภา กาญจนสุวรรณ�
63143016605 นางสาวดารารัตน� แซ.ลิ้ม
63143016606 นางสาวณิชาภัทร คงนคร
63143016607 นางสาวสุดารัตน� มีบุญมาก
63143016608 นางสาววาสิณี โชติพันธ�
63143016609 นางสาวมุซิรา ยะลา
63143016610 นางสาวนงลักษณ� แก9วสว.าง
63143016611 นายวีรภัทร ล.องเนียม
63143016612 นางสาวจิดาภา แก9วมีจีน
63143016613 นางสาวอาซีละห� มิง
63143016614 นางสาวสิราวรรณ รักจันทร�
63143016615 นางสาวหฤทัย ชูฉางหวาง
63143016616 นางสาวญาณิศา รัตนะ
63143016617 นายชยุต บุญแสงไทย
63143016618 นางสาวพิสมัย ทับไทร
63143016619 นายธนสิทธ์ิ เจ9ยทองศรี
63143016620 นางสาวชญานิศ นรสิงห�
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63143016621 นางสาวจิราวรรณ สุคตะ
63143016622 นางสาววิริญญา รักษ�ทอง
63143016623 นางณัฏฐนิช พุ.มกฐิน
63143016624 นางสาวพิชญา ชมถนัด
63143016625 นางสาวเจนจิรา บางโรย
63143016626 นางสาวนฤมล เจริญจิตร
63143016627 นางสาวฐาปนี สมสุข
63143016628 นายกิตติศักด์ิ เพชรรัตน�
63143016629 นางสาวสุนารัตน� คําแหง
63143016630 นางสาวศิริรัตน� สว.างภพ
63143016631 นางสาวพลอยไพลิน เพชรแก9ว
63143016632 นางสาวแพรวพรรณ� กุลาเลิศ
63143016633 นายอัษฎายุธ จิตจํานงค�
63143016634 นางสาวเสาวภา เจริญรักษ�
63143016635 นางสาวป;ณฑารีย� บุญสนอง
63143016636 นางสาวธันย�ชนก คงถ่ิน
63143016637 นางสาวอารียา ยอหัน
63143016638 นางสาวอาทิตยา บุญคง
63143016639 นายกรวิชญ� จิตรเขม9น
63143016640 นายปรเมษฐ� ชัยบุรี
63143016641 นางสาวปาหนัน เจริญลาภ
63143016642 นางสาววิธัญญา พิรัตน�
63143016643 นางสาวนลินภัสร� คงรุ.ง
63143016644 นายณภัทร วรภัทรรุจิโรจน�
63143016645 นางสาวสุธาสินี สวนกูล
63143016646 นางสาวปาจรีย� จิตรบําเพิง
63143016647 นายรัชราวัฒน� นุ.นแก9ว
63143016648 นางสาววราภรณ� วิเชียรมานะรักษ�
63143016649 นางสาวพรชนก หยดย9อย
63143016650 นางสาวสาวิตรี ยุพาภรณ�โสภา
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63143016651 นายศิวะพันธ� ชุมพงศ�
63143016652 นางสาวนริศรา พรหมแก9ว
63143016653 นางสาวพิมพกานต� ขวัญเมือง
63143016654 นายกฤษฎา เอี่ยนเล.ง
63143016655 นางสาวสุภลักษณ� หงษ�มณี
63143016656 นางสาวรุ.งนภา พรหมเดชะ
63143016657 นางสาวธิภารัตน� หีตย้ิม
63143016658 นายวิริยากร จินตนิติ
63143016659 นางสาวมารตี จันทร�สงฆ�
63143016660 นายฐณวัฒน� เย้ือนหนูวงศ�
63143016661 ว.าที่ร9อยตรีชินวัตร สีนวลพุด
63143016662 นางสาวสูมีลา มะ
63143016663 นายพงศ�พิพัฒน� สุทธิมาศ
63143016664 นางสาวปNยนุช หนูแจ9ง
63143016665 นางสาวนูรู9ลปาตีฮะ สาเม>าะ
63143016666 นางพวงทิพย� ยินดีทรัพย�
63143016667 นางสาวชนันต�ยา ผลวิจิตร
63143016668 นายณันทวุฒิ สุขขะ
63143016669 นายพิทักษ� ตุลยมัช
63143016670 นายสมศักด์ิ กาเส็มส>ะ
63143016671 นางสาวเสาวรส รุ.งแดง
63143016672 นางสาวโสภิตา เส9งสั้น
63143016673 นางสาวลภัสรินทร� อินจันทร�
63143016674 นางวันทนา ลิ่มบุตร
63143016675 นางสาวพรพิมล เพชรสุทธ์ิ
63143016676 นายธนิต ขํามณี
63143016677 นายภูวไนย ทองน9อย
63143016678 นายอดิเทพ เธียรธนโสภณ
63143016679 นางสาวชุติมา จันทร�คง
63143016680 นายบุริศร� สุขสุวรรณ
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63143016681 นายศุภฤกษ� รอดคืน
63143016682 นายอภิสิทธ์ิ ตุ9งโรจน�
63143016683 นายพีรวิชญ จันทบูรณ�
63143016684 นางสาวอมราพร อมรแก9ว
63143016685 นางสาวกาญจนา พรหมจันทร�
63143016686 นายพงษ�ศักด์ิ ธรฤทธ์ิ
63143016687 นายกนกพงศ� เพิงคาม
63143016688 นางสาวจริยาพร เพชรชู
63143016689 นางสาวฐานิตา ภพทวี
63143016690 นางสาวอัจฉราภรณ� วรรณโสภณ
63143016691 นายกฤชชัย ญาณพันธุ�
63143016692 นางสาวกาญจนา นาคะลักษณ�
63143016693 นางสาววิภาณี โต>ะดํา
63143016694 นางสาวสุรางคนา สุดสงวน
63143016695 นางสาววราภรณ� เมืองทอง
63143016696 นายอธิวัฒน� จุลมูล
63143016697 นางสาวอรยา แสงประทุม
63143016698 นางสาวภูษณิศา แจ.มแจ9ง
63143016699 นางสาวรัตนาภรณ� ส9มเกลี้ยง
63143016700 นางสาวนิศารัตน� ถือแก9ว
63143016701 นางสาวเพียงนภา น้ําขาว
63143016702 นางสาวศิรินทิพย� นะหนู
63143016703 นางสาวเสาวรส ไชยทอง
63143016704 นางสาวเพ็ญพักตร� สารประสงค�
63143016705 นางสาวจิรายุ เกตุสุขแสง
63143016706 นางสาวลัดดาวัลย� ชัยเพชร
63143016707 นางสาวอนัญญา บุญญะ
63143016708 นายวีระกร วิวัฒน�
63143016709 นางสาวญาณิศา ปานะพงศ�
63143016710 นางสาวรุสมีณี สะมะแอ
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63143016711 นางสาวปNยธิดา ด9วงไกรถ่ิน
63143016712 นางสาวณัฐภัชศร อามิตร
63143016713 นายณัฐพงศ� กําพุธ
63143016714 นางสาวกฤติกา สโมสร
63143016715 นางสาวชนกนันท� จันทร�ฉาย
63143016716 นางสาวอาภัสรา หีดรอด
63143016717 นางสาวปฐกรณ� สินธทียากร
63143016718 นายกัมปนาท เอกวิริยะประภา
63143016719 ว.าที่ ร.ต.หญิงศรินญา ผอมสวัสด์ิ
63143016720 นายฐานันดร ไชยรักษ�
63143016721 นางสาวสุพิชชา วงษ�สุเทพ
63143016722 นางสาวนันทญา ชมภูนุช
63143016723 นางสาววิลาวรรณ ป;กสง
63143016724 นางสาววีณา คิดรอบ
63143016725 นางสาวสุธินี อินทศิลา
63143016726 นางสาวเรณุกา ทองใหม.
63143016727 นางสาวธนัญญา แจ9งอักษร
63143016728 นางสาวสุภาพิชญ� อินทรัตน�
63143016729 นายก.อกิจ ฤทธ์ิหมุน
63143016730 นางสาวทัดดาว ศรีขวัญ
63143016731 นางสาวกนกวรรณ ธราพร
63143016732 นางสาววรัญญา พูลสวัสด์ิ
63143016733 นางสาววิจิตรา คมใหม.
63143016734 นางสาวธัญญาภรณ� สุขย9อย
63143016735 นางสาวกฤตติกา แก9วเก9า
63143016736 นางสาววรรณพร นวลอินทร�
63143016737 นางสาวเสาวนีย� ชูรส
63143016738 นางสาวประกายวรรณ ไตรพร
63143016739 นายเปศล ปฏิมินทร�
63143016740 นางสาวอรวรรณ บุญลือเลิศ
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63143016741 นางภัทราภา สุวรรณมณี
63143016742 นายวีระศักด์ิ เสนเผือก
63143016743 นางสาวอัมรินทร� น9อยกูด
63143016744 นายมูฮัมหมัดฟารีฮัน หะยีสันต์ิ
63143016745 นางสาวหฤทธาดา เกษเพ็ชร
63143016746 นางสาวธันยพร ป;ญญาดี
63143016747 นางสาวออมสิน เนียมนาค
63143016748 นายอนุวัฒน� หยุ9งนา
63143016749 นางสาวชุติภา หนูจู
63143016750 นางสาววาสนา เหมือนวงษ�
63143016751 นายสุเชษฐ� ไชยศรีมาลย�
63143016752 นายอานัส ทิพย�หมัด
63143016753 นางสาวมนัสศิริ โพธ์ิโพ9น
63143016754 นายพิสิทธ์ิ ป;ดถา
63143016755 นายณัฐพงศ� ส.งแสงรัตน�
63143016756 นางสาวกุลิสรา ไตรวรรณ
63143016757 นายไกรสิทธิ สานจิตต�
63143016758 นางสาววิมลวรรณ ด9วงทองแก9ว
63143016759 นางสาวเนตรชนก ตันศิริทรัพย�
63143016760 นางสาวรังสิมันต� ห.อคํา
63143016761 นางสาวศุภร บริบูรณ�
63143016762 นางสาวชารินี เต็งมีศรี
63143016763 นางสาวกุสุมา อ9นทอง
63143016764 นางสาวสุภาวดี สุกไกรไทย
63143016765 นางสาวธนัญญา ธาราอุดม
63143016766 นางสาวศิริรัตน� จีวระศิริ
63143016767 นายศักด์ิดา บัวอนันต�
63143016768 นางสาวฟาติมา ณ นคร
63143016769 นางสาวนาตยา สุดหาร
63143016770 นางสาวอัจจิมา หนูแก9ว

หน9า 559 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143016771 นางสาวสุภาวัลย� ลัดเลีย
63143016772 นางสาวสุธาทิพย� ลักษณาโพธ์ิ
63143016773 นางสาวอุมารินทร� หิ้มทอง
63143016774 นางเสาวนีย� ดวงเรืองทรัพย�
63143016775 นางสาวจันทิมา ช.วยมาก
63143016776 นางสาวมนต�มนัส บุญปราบ
63143016777 นายสุรเศรษฐ� ทองศิริพันธ�
63143016778 นายโกเมศ บุญจันทร�
63143016779 นางสาวจิตรทิวา แก9วเจือ
63143016780 นางสาวโศภิษฐ� เดชมณี
63143016781 นางอรวรรณ ชิณวงศ�
63143016782 นายจิรวัฒน� บุญพิศาล
63143016783 นางสาวฮาอีละห� หะยีเจ>ะอาแซ
63143016784 นางสาวลัคขณา เก้ียวเจียด
63143016785 นางสาวนิติยา หาญสุวรรณ
63143016786 นางสาวสิริลักษณ� แก9วนวล
63143016787 นางสาวจิตตพร นวลศรีทอง
63143016788 นางสาวจุฑาทิพย� สัจจวิโส
63143016789 นายมูพัสสีริน ฆอมียอ
63143016790 นางสาวกชพร สายเอียด
63143016791 นางสาวฐิติมา เทือกทอง
63143016792 นางอรอุมา ป;ตตานี
63143016793 นางยูไลลา ห9องสุวรรณ�
63143016794 นายชยณัฐ สุดใจ
63143016795 นางสาวพรนิดา สงสังข�
63143016796 นางสาวสุนิสา รัตนสิทธ์ิ
63143016797 นายวงศกร เกาทัณฑ�
63143016798 นางธิดานนท� ฉ่ิงสุวรรณโรจน�
63143016799 นายธิณนิวัต บรรลือพืช
63143016800 นายวุฒิชัย ทองคํา
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63143016801 นายดนุเดช ปานโบ
63143016802 นางสาวหทัยทิพย� ต้ังประดิษฐ�
63143016803 นางสาวจุฑาวรรณ จันทร�เหมือน
63143016804 นางสาวอริศรา จิตรพรหม
63143016805 นายสุทธิชัย วรรณสิทธ์ิ
63143016806 นางสาวอภิญญา หนูนุ9ย
63143016807 นางสาวอัจฉรา อินทสุภา
63143016808 นางสาวสุมินตรา ครองเดช
63143016809 นางสาวอัจจิมา บุญศรี
63143016810 นางสาวศุภานัน ใจตรง
63143016811 นางสาวสุดารัตน� คลองยวน
63143016812 นางสาวปนัดดา ปานแก9ว
63143016813 นางสาวสุภาวดี เก้ือเจริญ
63143016814 นายธีร�ธวัช เอ.งฉ9วน
63143016815 นายสุรชัย เดือนเพ็ง
63143016816 นางสาวนุชธิดา หยังสู
63143016817 นางสาวกรองกาญจน� แจ.มจันทร�
63143016818 นางสาวสุดารัตน� ชัยกฤษ�
63143016819 นางสาวปวีณา ชัยเพชร
63143016820 นายคําภีร� เกกินะ
63143016821 นางสาวญาณิศา อนุศักด์ิ
63143016822 นายคงยศ นานอก
63143016823 นายสราวุธ ชูขันธ�
63143016824 นายภรัณยู อุไรกิจ
63143016825 นางสาวศิริลักษณ� คะหาญ
63143016826 นายพงศกร ภาษี
63143016827 นางสาวนภาพร สมัยกาญจน�
63143016828 นางสาวเมทิตา คงน้ําจืด
63143016829 นางสาวจันทิมา แสงจันทร�
63143016830 นางสาวชญาภา ลภนาอนันต�
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63143016831 นางสาวน้ําฝน ช.วยเชิด
63143016832 นายมูฮําหมัดนูรดีน มะ
63143016833 นางสาวพรรณผกา นาคะโว
63143016834 นางสาวกนกวรรณ สมศิริ
63143016835 นางสาวอัญมณี แซ.ถ.อง
63143016836 นางสาวญาณศา จันทร�รงค�
63143016837 นางสาวจีรนันท� ชูไชยยัง
63143016838 นางสาวเบญจวรรณ มนต�แก9ว
63143016839 นางสาวสุนิสา พูนเกตุ
63143016840 นายธีระวัฒน� หัสนี
63143016841 นางสาวจิตตวดี เกลาแก9ว
63143016842 นายกฤตษณัย มีเดช
63143016843 นางสาวพิชญาภา ขาวคง
63143016844 นางสาวชลธิชา ไสลเพชร
63143016845 นางสาวนพวรรณ ฮกทน
63143016846 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสวัสด์ิ
63143016847 นางสาวพิจิตรา สุขบรรจง
63143016848 นายภาณุพงศ� ไกรเทพ
63143016849 นางสาวเกวลิน แสนเสนา
63143016850 นางสาวนฤมล คําจันทร�
63143016851 นายบาหารีย� อารง
63143016852 นางสาวนฤมล พรหมยา
63143016853 นางสาวช.อมาศ ชูช.วย
63143016854 นางสาวลัดดา แดนกาไสย
63143016855 นางสาวจิรารัตน� พิศการณ�
63143016856 นายยศธร ฤทธิวงค�
63143016857 นางสาวณัฐกา ระกําเหมก
63143016858 นายทศพร แดงมา
63143016859 นางสาวปNยนุช เสนขํา
63143016860 นางสาวธิดารัตน� สืบสุวรรณ
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63143016861 นางสาวชญานิศ รัตนะ
63143016862 นางสาวเจนจิรา ศรีสุขใส
63143016863 นายกันตพิชญ� ไกรวุฒิสม
63143016864 นางสาวอิงทุมา ใจกว9าง
63143016865 นางแสงเดือน เก้ือกูลบุตร
63143016866 นางสาววีรวรรณ ทองประดับ
63143016867 นางสาวจุฑารัตน� รามหนู
63143016868 นายอดิศักด์ิ วันดี
63143016869 นายรัชเวศ น9อยทรง
63143016870 นางสาวชลิตา จิตจง
63143016871 นางสาววัชราวลี อ.องสอาด
63143016872 นางสาวณัฐกฤตา จันทร�แก9ว
63143016873 นายพงศธร มะยะเฉียว
63143016874 นายรอสลี ดือเระ
63143016875 นางสาวสุภาภรณ� หลําส9ะ
63143016876 นายอมรเทพ พลเมือง
63143016877 นางสาวปวริศา สุนทรนนท�
63143016878 นางสาวอรอนงค� ทองมี
63143016879 นางสาวกาญจนา ปานจีน
63143016880 นางสาวจันทร�ธิมา พวงพยอม
63143016881 นางสาวกรรณิการ� ม>ะดาฮู
63143016882 นางสาวรุ.งทิพย� มณีโชติ
63143016883 นายกิตติเกียรต์ิ สุวรรณรัตน�
63143016884 นายพีรณัฐ ชาญชัย
63143016885 นางสาวอรญา ชายเกตุ
63143016886 นางสาวกานต�ธีรา เนตรสุวรรณ
63143016887 นายณัฐพล หอยแก9ว
63143016888 นางสาวมีร.า ถ่ินสะเดา
63143016889 นางสาวมัณฑนา หวานสนิท
63143016890 นางสาวอังคณา ศรีหมอก
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63143016891 นางสาวอังคณา เตชะอุปถัมภ�กุล
63143016892 นางสาวศิริประภา แก9วระยับ
63143016893 นางสาวชุติมา ศิริกุล
63143016894 นางสาวสุภาวดี เกตุสอาด
63143016895 นางสาวกังดาล บัวนุช
63143016896 นางสาวศลาศิณี ดีจันทร�
63143016897 นายอัฐพล สมัครแก9ว
63143016898 นางสาวภาสินี หริณะรักษ�
63143016899 นางสาววัจนารัตน� เพชรประพันธ�
63143016900 นางสาวพรพิมล คําเอียด
63143016901 นายทรงยุทธ� แก9วขาว
63143016902 นางสาวอมรรัตน� รักกะเปา
63143016903 นางสาวยลดา ศิริ
63143016904 นายสุพจน� กรดเต็ม
63143016905 นางสาวอังคณา น9อยชนะ
63143016906 นายฉัตรชัย ปราณี
63143016907 นายอภินันท� หักกะยานนท�
63143016908 นางศศิพร ต.วนมิหน9า
63143016909 นายอดิศักด์ิ สมจันทร�
63143016910 นางสาวกานต�สิรี บุรงค�
63143016911 นางสาวกชกรณ� นวลสุวรรณ
63143016912 นางสาวนิธิวดี นุ.นสังข�
63143016913 นางสาวณัฏฐณิชา ทองมังกร
63143016914 นางสาวธารินี อากาศเมฆ
63143016915 นางสาวศิริมล คงทอง
63143016916 นายนัฐพล สมบัติแก9ว
63143016917 นางสาวจิราพัชร วรรณทอง
63143016918 นางสาวนิด พลาหาญ
63143016919 นางสาวนภาพร ชาญกิจ
63143016920 นางสาวศุภลักษณ� ศิริวงศ�
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63143016921 นายสมเกียรติ สมบูรณ�
63143016922 นางสาวชลิตา อังคณานนท�
63143016923 นางสาวนูรมา หมันการ
63143016924 นายเอกราช สุขรินทร�
63143016925 นางสาวเสาวณีย� พรมชี
63143016926 นางสาวศุภรานันท� พุฒศิริ
63143016927 นางสาวธัญพัชร กิตติพรหมวงศ�
63143016928 นางสาวสุกานดา ดวงฤทธ์ิ
63143016929 นายเอกรัฐ จิตรโสภา
63143016930 นางสาววธิราภรณ� ภักดีเสนา
63143016931 นายจีระวงค� กรดนวล
63143016932 นางวิศัลยา รักษ�ทอง
63143016933 นางสาวป;ญญิสา สุขประเสริฐ
63143016934 นางสาวกฤติมา บุญวรรโณ
63143016935 นางสาวกมลชนก เรืองศรี
63143016936 นางสาวสายชล จุฑาภูวดล
63143016937 นางสาวหฤทัย กล.อมเมือง
63143016938 นางธมน วิบูลย�ศิลปY
63143016939 นางสาวสุจิรา ปNยะสี
63143016940 นางสาวสิริรัตน� ใหม.ซ9อน
63143016941 นายเอกหฤท เอกเพชร
63143016942 นางสาวเปรมยุดา นวลศรี
63143016943 นางสาวจาร�มรี เทพมณฑา
63143016944 นางสาวสุภาพร พิบูลพล
63143016945 นางสาวมยุรฉัตร คงมณี
63143016946 นางสาวธัญลักษณ� ช.วยแปSน
63143016947 นางสาวประกายดาว พินิจอักษร
63143016948 นางสาวรอซีด>ะห� เปaาะซา
63143016949 นางสาวชไมพร อ.อนเกตุพล
63143016950 นายณัฏฐ� วรรธนะนาถ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143016951 นางสาววิชุดา แก.นแก9ว
63143016952 นางสาวอรัญญา ภู.ปาน
63143016953 นายอภิวัฒน� ชูชํานาญ
63143016954 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองฉิม
63143016955 นายธภัทร ปานเมือง
63143016956 นางสาวลลิตา รันทกิจ
63143016957 นางสาวจุฑาภรณ� คงทองศรี
63143016958 นางสาวสโรชา พิกุลทอง
63143016959 นายวิชญะ จันราวี
63143016960 นางสาวสุธาสินี คําประสิทธ์ิ
63143016961 นางสาวปริยากร บุญสนอง
63143016962 นางสาวเบญจวรรณ ม่ันบัว
63143016963 นายอนุรักษ� มุสิกสาร
63143016964 นางสาวชลธิชา จิตร�ชูชื่น
63143016965 นางสาวป;ญปภัส ติพุก
63143016966 นางนัสรีน นิเงาะ
63143016967 นางสาวนิภาพร เวชวิมล
63143016968 นางสาวกุลสินี บ9วนนอก
63143016969 นางสาวศุภมาศ สุขคุ9ม
63143016970 นางสาวศิริลักษณ� ระกําดวง
63143016971 นางสาวสุภาภรณ� เจียมจันทร�
63143016972 นายจีรวัตน� ทรฤทธ์ิ
63143016973 นายครองราชย� หนูฤทธิ
63143016974 นางสาวพัชรินทร� แซ.พั่ง
63143016975 นายวัชรินทร� คําฤทธ์ิ
63143016976 นางสาวกรรณิการ� วิรุณ
63143016977 นายธีระพงษ� คงเพ็ชร
63143016978 นางสาวสุกัญญา ทองสุข
63143016979 นางศิริกาญจน� ไชยธรรม
63143016980 นางสาวกรรณิการ� วิเมศ
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63143016981 นางสาวซูไฮนี อีปง
63143016982 นางสาวเอื้อมพร เชาวลิต
63143016983 นางสาวธิติพร ชูนุ.น
63143016984 นางสาวอรัญญา ทองเนตร
63143016985 นางสาวสิริประภา รัตนแก9ว
63143016986 นางสาวอัจจิมา ผิวสําอางค�
63143016987 นางสาวพัสวี เทพเรือง
63143016988 นายตะวัน ทองสงค�
63143016989 นางสาวพรนพิน จันทร�รัศมี
63143016990 นางสาวณัฐพร ขาวเรือง
63143016991 นางวิรินทร�รัตน� คิดดี
63143016992 นางสาวกรวรรณ ยอดเพชร
63143016993 นายเสกสรร สอนปลอด
63143016994 นางสาวนันท�นภัส ยอดมณี
63143016995 นายณัฐพงศ� เพ็ชรทอง
63143016996 นางสาวกันต�กนิษฐ� ผลประดิษฐ�
63143016997 นางสาวอรัญญา ปลอดรักษ�
63143016998 นางสาวปริชาติ พริกแก9ว
63143016999 นายธนชิต มณีรัตน�
63143017000 นายวัชระ ย่ัวยวน
63143017001 นางสาวกิติยา มีด9วง
63143017002 นางสาวสุดารัตน� ชอบแต.ง
63143017003 นางสาวเรณุกา ชุมบัวจันทร�
63143017004 นางสาวณัฐวดี หวังประพิณ
63143017005 นางสาวจุรีพร เลอเลิศวิเชียร
63143017006 นางสาวสุนีย� แก9วโสภาค
63143017007 นางสาวฐานิต ลิ้มสวัสด์ิ
63143017008 นางสาวณรีนาฎ เอี่ยนเหล็ง
63143017009 นายสาคร หนูจันทร�
63143017010 นางสาวเสาวนี บางประดิษฐกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143017011 นายเสริมศักด์ิ ก้ิมเฉ้ียง
63143017012 นางสาวสโรชา เซ.งรักษา
63143017013 นางสาวฮาฟIซา เลาะมาอะ
63143017014 นายอนุวัฒน� ย่ิงคํานึง
63143017015 นางสาวอนงนาฏ บุญรัตนเมธี
63143017016 นางสาวประภัสสร สุภะ
63143017017 นางรุ.งทิพาวรรณ วรงค�ศิริวัฒนา
63143017018 นายกฤษณพงศ� แซ.แต9
63143017019 นางสาวเจนจิรา บุญคง
63143017020 นางสาวจิราภรณ� เศียรอุ.น
63143017021 นายกิตติธัช หงภัทรคีรี
63143017022 นางสาวไอริณ แววศักด์ิ
63143017023 นางสาวอมรรัตน� เกษกล9า
63143017024 นางสาวรุสมีนี บือราเฮม
63143017025 นางสาวณัฐนันท� คงจันทร�
63143017026 นายปฏิพล บุณกานนท�
63143017027 นายณรงค� เทพประมวล
63143017028 นางสาวณัฐกฤตา ทองพิจิตร
63143017029 นางสาวกชกร ชูเรือง
63143017030 นางสาวกานต�ธีรา แก9วคง
63143017031 นางสาวจริญญา โต>ะสกุล
63143017032 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�สงค�
63143017033 นายชัชชน ปล9องอ.อน
63143017034 นางสาวศศิธร ชูสวัสด์ิ
63143017035 นางสาวสิริลักษณ� เจริญลาภ
63143017036 นางสาวกัญญาวีร� หาญเม.ง
63143017037 นางสาวสมฤดี ปาละคเชนทร�
63143017038 นางสาวฐิตามร ปSอมไธสง
63143017039 นางสาวกิตติมา วชิรานันตวัฒน�
63143017040 นางสาวเมริษา ช.วยคงมา
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ระดับปริญญาตรี

63143017041 นายปริชานัน โฉมรักษ�
63143017042 นางสาววรรณวิสา แก9วสุขดี
63143017043 นางสาวนิติพร สังข�ทอง
63143017044 นางสาวรัชนี มากมณี
63143017045 นางสาวรัตนาภรณ� บัวบุตร
63143017046 นายสถาพร สวนขวัญ
63143017047 นางสาวณัฐธิดา พุมมา
63143017048 นางสาวฉัตรฑริกา บุญคล.อง
63143017049 นายกฤษณพงศ� ศิริธรรม
63143017050 นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ�
63143017051 นายสุรเชษฐ� บ9านเพิง
63143017052 นางสาวดรุณรัตน� พันธุ�พิพัฒน�
63143017053 นางสาวฐิตาวดี ก่ัวพานิช
63143017054 นางสาวพีรวรรณ สม9อ
63143017055 นางสาวศิริรัตน� หวานสนิท
63143017056 นางสาวชุติมา ทองสุข
63143017057 นางสาวธัญชนก เชียรวิชัย
63143017058 นางสาวมาเรียนี มาหามะ
63143017059 นางสาวฮารอฟะห� ดอเลาะ
63143017060 นายอภิชิต สระทองอุ.น
63143017061 นางสาวอัญญานี แสงสง.า
63143017062 นางสาวธารารัตน� ศรีเพชรพูล
63143017063 นางสาววริษฐา ชมขวัญ
63143017064 นางสาวทิพย�ชนก หลักศิลา
63143017065 นางสาวภัทราพร พานิชย�
63143017066 นายณัฐพล แซ.ต้ัน
63143017067 นางสาวสรัลชนา สังข�ศรีเพชร
63143017068 นางสาวสารีนา กึจิ
63143017069 นางสาวปNยะรัตน� สุขจตุรภัทร
63143017070 นางสาวเรวดี ช.วยเกลี้ยง
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63143017071 นางสาวสิริจันทร� บัวคํา
63143017072 นางสาวเรขา เรืองลักษณ�
63143017073 นางสาวพนิตา บัวชื่น
63143017074 นายนรินทร ใจสนุก
63143017075 นายเมฆสุวรรณ บาลจ.าย
63143017076 นายถิรวัฒน� แก9วมีศรี
63143017077 นางสาวสุดารัตน� คําภูเขียว
63143017078 นายณัฐวุฒิ ทองสุวรรณ�
63143017079 นางสาวกชณัช ทองรักษ�
63143017080 นางสาวเนตรนภา บุญมา
63143017081 นางสาวภัทราภรณ� ทองชํานาญ
63143017082 นางสาวนูรีซัน เจ>ะเลาะ
63143017083 นางสาวกรรณิการ� ศรีวิรักษ�
63143017084 นางสาวจิราภรณ� หม่ันการ
63143017085 นางสาวเกษกนก ขวัญจิตร�
63143017086 นายวรณ นิลโมทย�
63143017087 นางสาวกมลวรรณ ทิพย�พิมล
63143017088 นางสาวศกลรัตน� กลางนุรักษ�
63143017089 นางอัญชนก เมฆสงค�
63143017090 นางสาวเกล9าฟSา กลิ่นพันธุ�
63143017091 นางสาวชุติมา บัวมีกลิ่น
63143017092 นางสาวนิภาพรรณ สุทธิรักษ�
63143017093 นางสาวฮามีนา ขวัญคาวิน
63143017094 นางสาวจิราภรณ� จันทร�เสน
63143017095 นางสาวกนกวรรณ บุญไหล
63143017096 นางสาวอาจิณมาส เชยกลิ่นเทศ
63143017097 นางสาวสายฝน ชูสุวรรณ
63143017098 นางสาวนิธิกานต� ประชาชู
63143017099 นายคชาพัฒน� ขวัญแก9ว
63143017100 นางสาวชุติมา มากจันทร�
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63143017101 นายขจรศักด์ิ โกละกะ
63143017102 นางสาวนพรัตน� จุลนิล
63143017103 นางสาวปานตะวัน รอดเข็ม
63143017104 นางสาวศศิกร สุริยันยงค�
63143017105 นางสาวนราวดี วงศ�แข
63143017106 นางสาวสุรีรัตน� ศรีน9อย
63143017107 นางภัทรกร มรกต
63143017108 ว.าที่ร.ต.จตุพล อ.อนมุข
63143017109 นายพิพัฒ วาทีรักษ�
63143017110 นางสาวโสรยา โคกเคียน
63143017111 นายธนวินท� วิภูภัค
63143017112 นางสาวอมลจุรี ชดช9อย
63143017113 นางพรเพ็ญ แก9วกาษร
63143017114 นางสาวฐิติพร อุปลากรณ�
63143017115 นางสาวแวววิมล เดชสถิตย�
63143017116 นางสาวเจนจิราณ� จันเอิบ
63143017117 นางสาวพรนิภา คล.องจริง
63143017118 นางสาวรัชนี เพ็ชรคง
63143017119 นางสาวกันติชา อ.อนทอง
63143017120 นางสาวภรรัตนพัฒน� เนาว�สุวรรณ
63143017121 นางสาวภัทรนิธ์ิ ชาวเรา
63143017122 นางสาวขนิษสรา เงินศรี
63143017123 นางสาวจิณณ�ณณัช ประสพเสาวลักษณ�
63143017124 นางสาวธนัญญา มณีโชติ
63143017125 นางสาวศรัญญา สมทิพย�
63143017126 นางสาวอุสา เพ็ชรสวัสด์ิ
63143017127 นางสาววิชญาพร ฝางคํา
63143017128 นางสาวโสรญา หวามา
63143017129 นางสาวรัตนาวดี ย้ิมหยู
63143017130 นางสาวชนม�นิภา แสงทอง
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63143017131 นางสาวทัศนีย� ลีลาเศรษฐกุล
63143017132 นางสาวอรชพร จันคง
63143017133 นายรุสมัน บือแน
63143017134 นายธนวัฒน� วงค�มี
63143017135 นางสาวจุฑามาศ แก9วสงค�
63143017136 นางสาวธิดารัตน� ทวีสุก
63143017137 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ.อน
63143017138 นางสาววราภรณ� สม.าพงษ�
63143017139 นายณัฐพล หยิมปN
63143017140 นายกิตตินันท� รักษาทรัพย�
63143017141 นายภูริดล คะตะโต
63143017142 นางสาวอัจฉรา ทวีแก9ว
63143017143 นางสาวทัศนีวรรณ อาจหาญ
63143017144 นางสาวยุวธิดา พรรคยู
63143017145 นางสาวจันทร�พร อินทนาม
63143017146 นายกําจาย ประจญกาญจน�
63143017147 นางสาวปภาวรินทร� ศรีจันทร�
63143017148 นายวิรากานต� คุ9มบ9าน
63143017149 นายกมลลักษณ� ภูมิรักษ�V
63143017150 นางสาวพรสินี คงเมือง
63143017151 นายสราวุธ แก9วสลับนิล
63143017152 นางสาวอารีรัตน� ดาบเงิน
63143017153 นายจีระศักด์ิ ไชยศร
63143017154 นางสาวสุพัตรา นะราเทียม
63143017155 ว.าที่  ร.ต.หญิงสิริขวัญ นภา ชูเชิด 
63143017156 นางสาวมันนา เสมสรร
63143017157 นางสาวรอฮานา ฮะตะมะ
63143017158 นายยุทธชัย เพียรจัด
63143017159 นางสาวศศิอาภา จิตรรักไทย
63143017160 นางสาววิภาดา จินกระวี
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63143017161 นางสาวมนตรา ขจรบุญ
63143017162 นางสาวพนิดา เหล.าเส็น
63143017163 นางสาวธดาภรณ� แก9วบ9านดอน
63143017164 นางสาวกนกกาญจน� สุภากาญจน�
63143017165 นายสงขลา ฬฌฎ
63143017166 นางสาวชุติมา สายัณห�
63143017167 นางสาวชุติมนต� มีสิทธ์ิ
63143017168 นางสาวพิชชาพร วรรณรุ.งโรจน�
63143017169 นางสาวเสาวภา หนูยัง
63143017170 นางสาวเสาวภา ประทับกอง
63143017171 นางสาวอ9อยทิพย� เหลือจันทร�
63143017172 นางสาววรรณิกา นาคปลัด
63143017173 นางณัฐกฤตา หมิแหม
63143017174 นางสาวนิดา หุตะจูฑะ
63143017175 นางสาวภาวดี เย็นรักษา
63143017176 นายชัยวัฒน� ญาณพิสิฐกุล
63143017177 นางสาวศิริลักษณ� หนูย้ิม
63143017178 นายชัยวัฒน� ชูนาวา
63143017179 นางสาวประภาศิริ โนนสําโรง
63143017180 นางสาวพฤกษา จิตประสงค�
63143017181 นางสาวกัญญาพัชญ� อรุณรักษา
63143017182 นางสาวเกวรินทร� พรหมอินทร�
63143017183 นางสาววิไลวรรณ นาคเจริญ
63143017184 นางสาวนริศรา ไชยฤกษ�
63143017185 นางสาวสุวิสา ชายเกตุ
63143017186 นางสาวธัญญา คนคิด
63143017187 นางสาวสุนิสา ซ้ิวเยว
63143017188 นางสาวรุ.งนภา ประกับศิลปY
63143017189 นางสาวศิวพร ระงับทุกข�
63143017190 นางสาวธัญญารัตน� มะลัย
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63143017191 นางสาววนิษา สรรเพชร
63143017192 นางสาวรัชนี ชุมแสง
63143017193 นางฐิติชญาน� อู.วณิชย�กุล
63143017194 นางสาววรรณพร ดําคํา
63143017195 นายธาดา เศษขาว
63143017196 นางสาวภัทรวดี สิทธิยงค�
63143017197 นายสุขสวัสด์ิ หม่ันมา
63143017198 นางสาวมลฑาทิพย� แหลมชัย
63143017199 นางสาววนิดา สังข�สุข
63143017200 นางสาววลัยพร แก9วคํา
63143017201 นายสุทธิพร บุญรัตน�
63143017202 นางสาวอลิสา วังวิวัฒน�ขจร
63143017203 นางสาวสิริลักษณ� ชูลักษณ�
63143017204 นางสาวสกาวรัตน� คงจันทร�
63143017205 นายป;ญญา เกศโร
63143017206 นางสาวศิลปYกวี หรับหลี
63143017207 นางสาวกัญญา ภ  ักด์ิ ประสมทรัพย�
63143017208 นางสาวโสรญา ขวัญรอด
63143017209 นายสุเมธ ทองเลี่ยมนาค
63143017210 นายกฤตติน มีแต9ม
63143017211 นายวุฒิพงศ� คําภีระปาวงค�
63143017212 นางสาวสิริพร ทองคําชุม
63143017213 นางสาวสุธิดา สิทธิโอน
63143017214 นางสาวสุจินันท� อินทบุตร
63143017215 นางสาววราลักษณ� บุญเหลือ
63143017216 นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
63143017217 นางสาวทิพย�สุดา สุพรรณวงศ�
63143017218 นางสาวจรีวัลย� แก9วมุกดา
63143017219 นางสาวอรพรรณ อุทุม
63143017220 นางศิริวรรณ รัตนประพันธ�
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63143017221 นางสาวรุ.งทิวา คงมณี
63143017222 นายเอกสิทธ์ิ จันช.วย
63143017223 นางสาวอทิตยา นักฟSอน
63143017224 นายบักกรี นิมิง
63143017225 นายสิริศักด์ิ แก9วผลึก
63143017226 นางสาวฟารีซา เจะมะ
63143017227 นางสาวปNยะนุช พลวัชรินทร�
63143017228 นายณัฐชนน ไกรนรา
63143017229 นางสาวจุไรรัตน� แก9วเมือง
63143017230 นางสาวมารีณา สาและ
63143017231 นางสาวอารีย�พร รํามะนะกิจจะ
63143017232 นางสาวทวินันท� รังนเรนทร�
63143017233 นางนัชชนันท�กร วัชระสวัสด์ิ
63143017234 นายพลภิชัย รักษาม่ัน
63143017235 นางสาววิชญาพร ชาวนา
63143017236 นายภูชิสส� วงศ�ภักดี
63143017237 นางสาวไลล.า เหมธานี
63143017238 นางสาวชุติมา หนูศิริ
63143017239 นางสาววาสนา จันเกตุ
63143017240 นางสาวกุลธิดา ยาไชยบุญเรือง
63143017241 นายพัชรินทร� สมบูรณ�
63143017242 นางสาวธัญวรัตน� รักษาพราหมณ�
63143017243 นางสาววาสนา อินคง
63143017244 นางสาวชุติมา เดชคุ9ม
63143017245 นางสาวพัชริดา พรหมดนตรี
63143017246 นางสาวกัณฐิกา วิรัตน�
63143017247 นางสาวฮาสือนะ ดอเลาะ
63143017248 นางสาวสรัลพร รัฐวิเศษ
63143017249 นายนันทวัฒน� เพชรนาค
63143017250 นางสาวอัจจิมา รงค�ภักดี
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63143017251 นางสาวคัคนัมพร ผ.องสอาด
63143017252 นางสาวศุภสุตา หง9าบุตร
63143017253 นายอนุชา ดํามี
63143017254 นางสาวปภัฒวริญญ� ชํานาญกิจ
63143017255 นางสาวดวงทิพย� กลิ่นขจร
63143017256 นางสาวชนิสรา ขันทอง
63143017257 นายกันตพงศ� มหิมา
63143017258 นางสาวนฤพร ทองทิพย�
63143017259 นายธวัชชัย บัวล9อม
63143017260 นางสาวดารกา ศรีจรัส
63143017261 นางสาวอํานวยพร ด9วงอ.วม
63143017262 นางพัชราภรณ� ทรงทอง
63143017263 นายวิทยา อินทบุตร
63143017264 นางสาวเจนจิรา สุดจิตร
63143017265 นายกิตติพันธุ� ประสิทธ์ิ
63143017266 นางสาวนัสริน มูลหมัน
63143017267 นางสาวณมน สมฤทธ์ิ
63143017268 นางสาวณัฐธิดา สามพิมพ�
63143017269 นายสิทธิพล ทองมาลา
63143017270 นางสาวนฤมล คงสังข�
63143017271 นายเกรียงศักด์ิ กังสวรณ�
63143017272 นายพีรญัฐ มีแก9ว
63143017273 นายธนชาต กลิ่นหอม
63143017274 นางสาววารุณี จิรัญเวทย�
63143017275 นางสาวนงนุช รัตนบุรี
63143017276 นางสาวมารศรี แก9วลีเล็ด
63143017277 นางสาวลดายุ เทพทวี
63143017278 นางสาวรุ9งทิพย� ศรีสวัสด์ิ
63143017279 ว.าที่ ร.ต.หญิงอรศิรินทร� อนันตรพรพิทักษ�
63143017280 นางสาวพิมพ�ชนก ธรรมณี
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63143017281 นางสาวอรัญญา บุตรมิตร
63143017282 นายเริงฤทธ์ิ ขยันกิจ
63143017283 นางสาวชวิภา สุริยานนท�
63143017284 นางสาวศศิวิมล สุขสนอง
63143017285 นายชานน จันทร�ปล9อง
63143017286 นางสาวปNLนนัดดา มิตรศรี
63143017287 นางสาวเบญรัตน� ขุนทน
63143017288 นางสาวสุกัญญา ศรีวิสัย
63143017289 นางสาวเบญจมาศ คงนุ.น
63143017290 นางสาวอสิธารา มุขนาค
63143017291 นางสาวเมรีนา ศรีสวัสด์ิ
63143017292 นางสาววิภาวรรณ รักแก9ว
63143017293 นางสาวศรฤมล ยินดี
63143017294 นายวัชรินทร� ทุมมา
63143017295 นางสาวปนัดดา คงนคร
63143017296 นางสาวอมรรัตน� ศรีหะรัญ
63143017297 นางสาวจารุวรรณ พงษ�สุวรรณ
63143017298 นางสาวเพชรมณี มณีมัย
63143017299 นางสาวเกษรินทร� เจริญสุข
63143017300 นายราวุฒิ จงไกรจักร
63143017301 นายนิกร เรืองรักษ�
63143017302 นางชมพูนุช ธรรมจิตราภรณ�
63143017303 นายภิรมย� เพ็งพาจร
63143017304 นางสาววัชราภรณ� จันทร�รักษ�
63143017305 นายชานุพงษ� นุ.มพิจิตร
63143017306 นายจิรวัฒน� ปานซัง
63143017307 นางสาวศิริลักษณ� รับไทรทอง
63143017308 นางสาวบุษรา เส็นฤทธ์ิ
63143017309 นางสาววิรนุช ศรีนวลขาว
63143017310 นางสาวปุณณรัตน� แก9วแสง
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63143017311 นางสาวเสาวคนธ� หงษ�มณี
63143017312 นายวีระยุทธ เพชรนุ9ย
63143017313 นายเทวินทร� ทิพย�สุขุม
63143017314 นางสาวนาตาลี ศรีสมัด
63143017315 นางสาวดวงใจ นาวัลย�
63143017316 นางสาววราภรณ� คะตะวงษ�
63143017317 นางสาวอักษราภัค บุญเฟ8Lอง
63143017318 นางสาวสลิลทิพย� ไชยวงศ�
63143017319 นางสาวคณิศร�ณิชา สุขปาน
63143017320 นายพสิษฐ� สินสวัสด์ิ
63143017321 นายวีรวัตร พุ.มพวง
63143017322 นางสาวสุพัตรา สุหรี
63143017323 นางสาวกนกวรรณ ทองประดิษฐ�
63143017324 นางสาวสุทธิษา อุ.นสอน
63143017325 นายจามีกร รัตนานุกูล
63143017326 นางสาวกรกนก บุญมูสิก
63143017327 นายตะวัน ตวนกูเปIย
63143017328 นางสาวพุฐิตา จันทร�บรรพต
63143017329 นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย
63143017330 นายเกรียงไกร ดาราธวัช
63143017331 นางสาวจินต�จุฑา หลีสกุล
63143017332 นายอนุรักษ� จิตราภิรมย�
63143017333 นายอภิชาติ มากชัย
63143017334 นางสาวชนากานต� เนียมสุวรรณ�
63143017335 นายแสงสุรีย� สิบทิศ
63143017336 นายกิตติพงศ� พรหมน9อย
63143017337 นางสาวมนัสวี เลิศประดับพร
63143017338 นางสาวรัชฎาภรณ� หนูรัก
63143017339 นางสาวมิลล.า นุ9ยไฉน
63143017340 นางสาวจุติพร พุ.มเอี่ยม
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63143017341 นางสาวพนิดา จินาบุญ
63143017342 นายอุดมศักด์ิ ชํานาญ
63143017343 นางสาวสมฤดี หัสสะโร
63143017344 นายสถาปนา ถ่ินหนองจิก
63143017345 นางสาวธาริกา เทพจินดา
63143017346 นางสาวพัชรี แก9วกระจ.าง
63143017347 นางสาวสุกัญญา ช.างเรือ
63143017348 นางสาวกชมน เสมาพิทักษ�
63143017349 นายฐิติกร โสมานุสรณ�
63143017350 นางสาวพิมพ�พจี จู9ห9อง
63143017351 นางสาวจันทิมา อาวรณ�
63143017352 นางสาวอมรรัตน� เคลือบไพบูลย�
63143017353 นางสาวขวัญศรี เริงจิตร
63143017354 นางสาวนิภาธร ป;Xนทอง
63143017355 นางสาวศุภวรรณ เพชรทอง
63143017356 นางสาวพรทิพย� สนทมิโน
63143017357 นางสาวนิศา เริงสมุทร
63143017358 นายณัฐเบศร� มณีกาญจน�
63143017359 นายธนพงศ� ทองสุข
63143017360 นางสาวกิตศิริ บุญช.วยรอด
63143017361 ว.าที่ร.ต.หญิงปาณิศา ทรายทอง
63143017362 นางสาวฉัตรทริกา ศรียัง
63143017363 นางสาวกัลรณัฏฐ� ลีลภัสธนพงษ�
63143017364 นางสาวอรอุมา บุญคง
63143017365 นางสาวชลธิชา นิลกําแหง
63143017366 นางสาวธนัชพร เจริญโอสถ
63143017367 นางนันทนา ต.อวงค�
63143017368 นายณรงค�ศักด์ิ มาลากาญจน�
63143017369 นางอังคณา สมนึก
63143017370 นางสาววรรษพร ห.อบุตร
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63143017371 นางสาวนิศา รัตนบุรี
63143017372 นายธนบัตร ศรVีไทย
63143017373 นางสาวอรพรรณ ทับทิมเดิม
63143017374 ว.าที่ร9อยตรีเพทาย เก้ือบางจาก
63143017375 นางสาวณัฐสิมา ชอบการ
63143017376 นางสาวภนิตา ทองจําปา
63143017377 นางสาวสธาสินี สงนุ.น
63143017378 นางสาววิลัดดา ทิพย�วงษ�
63143017379 นางสาวชัญญา จันทร�ขาว
63143017380 นางสาวพรหมภัสสร กล9วยเนียม
63143017381 นางสาววัฒนากร พยัคฆา
63143017382 นายศรายุทธ โพธ์ิน9อย
63143017383 นายทิฐิโรจน� ชูอุบล
63143017384 นางสาวอธีกาญจน� เสมอภาค
63143017385 นางสาวชนัญชิดา จันทร�พัติ
63143017386 นายศตวรรษ สําเภา
63143017387 นายวีระพงษ� ชมชื่น
63143017388 นายนิธฺV จันทวี
63143017389 นางสาวศศิมา มิศกาชีพ
63143017390 นางสาวชุดาพร สังข�ประสิทธ์ิ
63143017391 นางสาวนุรฮดา หาญจิตร
63143017392 นางสาวยุฐิตา แสงจันทร�
63143017393 นางสาวขจีวรรณ ขุนทองจันทร�
63143017394 นางสาวจิVตต�ศจี รุ.งเรืองทิพย�สุภา
63143017395 นางสาวนิภาพร รัตนะ
63143017396 นายก9องภพ บุญสิน
63143017397 นางสาวศริญญา พูลเขาล9าน
63143017398 นางสาววันวิสาข� ชูจันทร�
63143017399 นางสาวธิตินันท� เรืองกัณท�
63143017400 นางสาวอมร สกุณา
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63143017401 นางสาวจุฑามาศ คมประมูล
63143017402 นางสาวสุชัญญา เเสงอุไร
63143017403 นายภานุวัฒน� จํานงจิต
63143017404 นางสาวนิภาภัทร� เทพหมวด
63143017405 นายทนงศักด์ิ ยอดรัตน�
63143017406 นางสาวชุตินันท� บุญสรณะ
63143017407 นายไกรวิชช� เทพสถิตย�
63143017408 นายนันทฉัตร บุญฮก
63143017409 นายชินพันธ� กระบิน
63143017410 นางสาวสุภาพร สตันหน็อด
63143017411 นางสาวกาญจุรีย� ภูชงค�
63143017412 นายสุทิน ลําเเก9ว
63143017413 นางสาวประภัสสร อยู.สุข
63143017414 นางสาวปริมล บางรักษ�
63143017415 นางสาววันวิสาข� ช.วยจันทร�
63143017416 นายภูวดล ธรรมชาติ
63143017417 นางสาวกานต�พิชชา เพ็งอุบล
63143017418 นางสาวสุพรรณี สมบัติวงศ�
63143017419 นางสาวกรรณทิพย� บุญยะมณี
63143017420 ว.าที่ร9อยตรีนารากร คฤหาสน�
63143017421 นางสาวปNยนุช ลิ่มพันธ�
63143017422 นายประจักษ� อ.อนแก9ว
63143017423 นายภูสโรจ โรจเรณุมาศ
63143017424 นางสาวอรอุมา ภูบังดาว
63143017425 นางสาวฮาลีเมาะ สุหลง
63143017426 นางสาวปภิชญา นาควารี
63143017427 นางสาวเบญจมาภรณ� คชสง.า
63143017428 นางสาวกฤษณา วุฒิพงศ�
63143017429 นายวิทวัส เพียรดี
63143017430 นายณัฐสิทธ์ิ ฤทธิสังข�
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63143017431 นางสาววิชยา จารุวิทยากุล
63143017432 นางสาวธมลวรรณ โพธ์ิโพ9น
63143017433 นางสาวอริสสา ผลทรัพย�
63143017434 นางสาวภัทราพร เลิศไกร
63143017435 นางสาวธนวรรณ สอาดฤทธ์ิ
63143017436 นางสาวหฤทัย ชูจันทร�
63143017437 นางสาววีระวรรณ แก9วหนู
63143017438 นางสาวประภาพร เกิดจ๋ิว
63143017439 นางสาวพลอยไพริน ศรีสมบัติ
63143017440 นางสาวระพีพรรณ เธียรสกุล
63143017441 นางสาวมลฤดี เค่ียมการ
63143017442 นายกีรติ ทองแดง
63143017443 นายสัญญา สินตุ9น
63143017444 นายวัฒนศักด์ิ ขุนบุญจันทร�
63143017445 นางสาวเยาวลักษณ� โรยทองคํา
63143017446 นางสาวสมฤดี ผดุงกิจ
63143017447 นางสาวนัฐยา โยธาศรี
63143017448 นางสาวศุภาวรรณ อุดมสิน
63143017449 นายชารีฟ วัชรกุลภิญโญ
63143017450 นางสาวรัชฎาภรณ� ทองมี
63143017451 นายธนพัฒน� นัสฐาน
63143017452 นางสาวมยุรา หมาดสตูล
63143017453 นางนูรรัยนี เกตุชู
63143017454 นางสาวอมรรัตน� รอดจันทร�
63143017455 นางสาวอัญชิสา ปราโมทย�อนันต�
63143017456 นางสาวอมรรัตน� พัฒน�สีทอง
63143017457 นางสาวนุชรี ไชยมนตรี
63143017458 นางสาววิรัชดา มณีสาร
63143017459 นายทวีรัตน� เรืองวิชา
63143017460 นางสาวสุพรรณษา ทองแดงล9วน
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63143017461 นางสาวจิราภรณ� ส9มเกิด
63143017462 นายประพจน� เกิดอุดม
63143017463 นายณัฐกิจ กันภัย
63143017464 นายมูฮําหมัดซากี สาอุ
63143017465 นางสาวอังคณา กาญจนดิฐ
63143017466 นางเพียงตะวัน เพชรย9อย
63143017467 นางสาวนิภาพันธ� สร9อยสนธ์ิ
63143017468 นางสาวสุชาดา แสงสีดํา
63143017469 นายอดินันท� เขียวคลองเดิม
63143017470 นายภูเบศ การขยัน
63143017471 นางสาวรัชดา ปรีชา
63143017472 นางสาวพรรณพร คอนกําลัง
63143017473 นางสาวจุฑารัตน� ชื่นหน.วงทรัพย�
63143017474 นางสาวพรทิพย� ภู.กิตติพันธุ�
63143017475 นางสาวดวงฤดี หลีสกุล
63143017476 นางสาวมัทนี สามารถ
63143017477 นางสาวประพิศ รัชนิพนธ�
63143017478 นายเอกอนันต� เชื้อฮ9อ
63143017479 นางสาวอรวรรณ หนูเสมียน
63143017480 นางสาวกัณฑ�ยุคล ดินแดง
63143017481 นางสาวกาญจนา คงอินตัน
63143017482 นางสาวนภสร เมฆฉาย
63143017483 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
63143017484 นายภัทรศัย สงวนศิลปY
63143017485 นายนิติวัฒน� จรูญศักด์ิ
63143017486 นางสาวป;ทมพร คุ9มสุวรรณ
63143017487 นางสาวนาฎลดา ไหมจันทร�
63143017488 นางสาวนัซมีย� แบเลาะ
63143017489 นายสุทธิพงค� พุฒแก9ว
63143017490 นางสาวนฤมล เจษฎารมย�
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63143017491 นายนฤเทพ เพชรวงศ�
63143017492 นางสาวสุกานดา บุญ ทอง 
63143017493 นางสาวพนิดา เพชรกุล
63143017494 นางสาวธิดาทิพย� แพรกปาน
63143017495 นางสาวนวลจันทร� ชาญนคร
63143017496 นางสาวเนติลัข มีคล9าย
63143017497 นางสาวกมลพรรรณ สุขลิ้ม
63143017498 นายนวพรรษ ไชยรัตน�
63143017499 นายชิณวัฒน� พฤกษพนม
63143017500 นางสาวนิศารัตน� พรมเพ็ชร
63143017501 นางสาวอัญญรัตน� ส9มยก
63143017502 นางสาวชลธิชา สุวรรณชาตรี
63143017503 นางสาวสุนิสา หวันมูสอ
63143017504 นางสาวรวมพร หนูหวาน
63143017505 นายอรรถภูมิ โหล.เหลี่ยน
63143017506 นางสาวจิราพร รักษาพล
63143017507 นางสาวสุวรรณา คูณหาร
63143017508 นางสาวนัทธิราภรณ� แสงเดช
63143017509 นางสาวชญาณ�นันท� รัชนิพนธ�
63143017510 นายภาคิน สามคํา
63143017511 นายพิชญ�พิพัฒน� รามทอง
63143017512 นางสาววิระนันท� ทิพย�รักษ�
63143017513 นางสาวประกายกาญจน� ทับเพ็ชร�
63143017514 นางสาวปารมี แสงรักษาวงศ�
63143017515 นางสาวภัทรภร บุญประกอบ
63143017516 นางสาวกวินธิดา ทองโมถ.าย
63143017517 นางสาวกนกนภา รันทด
63143017518 นางสาวสุมาลี ไชยพูล
63143017519 นางสาวสันศนีย� ชูสิงห�
63143017520 นางสาวจินตนา ณ ถลาง
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63143017521 นางสาวญริดา สกุลรัตน�
63143017522 นายอโนชา เทียนทิม
63143017523 นางสาวเจะคอรีเยาะ อาแว
63143017524 นางสาวดวงมณี แหวนเพ็ชร�
63143017525 นางสาวอรวรรณ ป;ตถานัง
63143017526 นางสาวอัญจนา เพชรอนันต�โตเฮง
63143017527 นางสาวปภาวี ตําบู
63143017528 นางสาวปNยวรรณ แสงไทย
63143017529 นางภัทราภรณ� เดชสุรางค�
63143017530 นางสาวรุจิภา คงหอม
63143017531 นางสาวจิราพร ฤทธิหาญ
63143017532 นางสาวเวทิดา กสิบาล
63143017533 นางสาวเมษารักษ� ป;กษี
63143017534 นางแสงแข ไชยชนะ
63143017535 นางสาวศรัญญา คําธร
63143017536 นายณัฐภัทร เรืองจักร�
63143017537 นางสาวชาคริยา ชลสินธุ�
63143017538 นางสาวสุกัญญา ภูมิภมร
63143017539 นายวสวัตต์ิ หลีเอี๋ยน
63143017540 นางสาวรัติยา ณ นคร
63143017541 นายศุภณัฐ สังข�ทอง
63143017542 นางสาวก่ิงกมล ปราบภัย
63143017543 นายอัษฎาวิชญ� พรมรังกา
63143017544 นางสาวสิรภัทร ทัดดอกไม9
63143017545 นางสาวธาริกา ไหมสีทอง
63143017546 นางสาววารุณี นิลนาค
63143017547 นายวรลักษณ� พ.วงสมุทร
63143017548 นายอภิวัฒน� มีสิทธ์ิ
63143017549 นายภัราวุธ สมปรีดา
63143017550 นางสาวอภัฎณิฎา รัตนคช
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63143017551 นายณรงค�ทศักด์ิ มากภิรมย�
63143017552 นายเมธาวุฒิ ดําจันทร�
63143017553 นางสาวณัฐกา ลิ่วล.อง
63143017554 นางสาวอาทิตยา แสงปาน
63143017555 นางสาวสุดาทิพย� เพชรฤทธ์ิ
63143017556 นางสาวเสาวรส นาควิโรจน�
63143017557 นางสาวธนาพร ช.วยศรีสวัสด์ิ
63143017558 นางสาวปริยาภรณ� รัญตะเสวี
63143017559 นางสาวรุสนีย� มะดีเยาะ
63143017560 นางสาวกาญจณีนาถ ไชยชนะ
63143017561 นายสุนทร ชุมพิศ
63143017562 นางสาวจุฑามาศ พิทักษ�
63143017563 นางสาวฐิติพร ทองสุข
63143017564 นายนครินทร� โททอง
63143017565 นางสาวสุธาวัลย� ยังสุข
63143017566 นางสาวสุภนิดา สิริอรรถสุข
63143017567 นายต.อเกียรติ บูรพา
63143017568 นางสาวจารุวรรณ บุญชู
63143017569 นางสาวกมลชนก หนูทอง
63143017570 นางสาวณัฐริกา สุขถาวร
63143017571 นางสาวรัชฎาวรรณ พรุ.งแสง
63143017572 นางสาวณัฐกมล เพชรทั่ง
63143017573 นางสาวเบลล� ชาโนเพ็ญศิริ
63143017574 นายเอกชัย นาคสุวรรณ�
63143017575 นางสาวสุริสา จุ9ยสุข
63143017576 นายนฤเทพ วิเศษ
63143017577 นางสาวสุนิสา วรเดชพัฒนกิจ
63143017578 นางปรียานุช บัวทอง
63143017579 นางดวงมณี พูลมาศ
63143017580 นางสาวน้ําฝน ชูพูล
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63143017581 นางสาวจิรัญยา สองเมือง
63143017582 นายณัฐพงศ� ณะคงค�
63143017583 นางสาวสุดารัตน� กาญจนะ
63143017584 นางสาวพสุชา เดชะเสน�
63143017585 นางสาวภัณฑิรา ตําแอ
63143017586 นายวีระ ศรีรักษา
63143017587 นางสาวเปรมฤดี พลไชย
63143017588 นายวรวิทย� ชูกรณ�
63143017589 นางสาวปทิตตา ชนะสงคราม
63143017590 นายรัฐเขต มากคงแก9ว
63143017591 นายวิเชษฐ แก9วเรือง
63143017592 นางสาวปาริชาติ ทองเจิม
63143017593 นางสาวสุวลักษณ� พรหมมาศ
63143017594 นางสาวณัฏฐวดี สมเขาใหญ.
63143017595 นางสาวกนกพร จรจรัส
63143017596 นายสรวิชญ� รามศิลปY
63143017597 นางสาวจินตนา จิตจํา
63143017598 นางสาวพัชรVี ชะตา
63143017599 นางสาวปวีณ�สุดา สุดเมือง
63143017600 นายอรรถพล สุขกรินท
63143017601 นางสาวเจนจิรา สวนจันทร�
63143017602 นางสาวจีรวัฒน� นาคาชล
63143017603 นางสาวอลิยา มรรคาเขต
63143017604 นางสาวยุพาพรรณ เพตาเสน
63143017605 นางสาวอารีรัตน� หนูสอ9าน
63143017606 นางสาวสุวนันท� วังเงิน
63143017607 นายศิขรินทร� ควรรําพึง
63143017608 นางสาวสิริรัตน� สุดสวาสด์ิ
63143017609 นางสาวนารีมาน หมัดชะบูรณ�
63143017610 นางสาวภัทริตา ฤทธิชัย
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63143017611 นางสาวณัฐพร รักษาแก9ว
63143017612 นางสาวอรทิวา ศรีทองกุล
63143017613 นางสาวป;นนิกา พักตร�จันทร�
63143017614 นายอภิชัย ฉิมพลี
63143017615 นายสันติชัย พงศ�ทองเมือง
63143017616 นายสุรพงษ� อ.อนจันทร�
63143017617 นางสาววรรนิสา วุฒิศักด์ิ
63143017618 นายวรินทร นุ9ยเส9ง
63143017619 นางสาวภาวิณีย� ช.างคิด
63143017620 นางสาวชลธิชา เจริญกิจ
63143017621 นางสาวอัจฉรา หนูดี
63143017622 นายอรรถธรรม อนงค�
63143017623 นายศิริพงศ� วงวร
63143017624 นางสาวรุ.งนิตย� เด่ียวทิพย�สุคนธ�
63143017625 นายภูวเดช ฤทธ์ิเดช
63143017626 นางสาวทิพวรรณ คุเรค9า
63143017627 นางสาวนิชนันท� เพราพริ้ง
63143017628 นายสิทธิโชค แก9วสังข�
63143017629 นายวุฒิชัย สมาธิ
63143017630 ส.อ.อภิศักด์ิ เพชรราช
63143017631 นางสาวศิริพร เตียวมูล
63143017632 นางสาวชนากานต� สําอางค�อินทร�
63143017633 นางสาวมนัสยา ไทยฤทธ์ิ
63143017634 นายจิรายุ จีนพันธ�
63143017635 นางสาวดารารัตน� เมืองจีน
63143017636 นางสาวศุภลักษณ� จะรา
63143017637 นางสาวณัฐชาภรณ� อภิชาตกุล
63143017638 นางสาวสุภาพร จิราสิต
63143017639 นางสาวโสรยา สุขยืน
63143017640 นางสาวกชกร ฤทธิเดช
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63143017641 นายวสิน กรงแก9ว
63143017642 นางสาวสมฤดี แปSนนาบอน
63143017643 นางสาวปวีณสมร เทพบาท
63143017644 นางสาวฐานิยา ไหมชู
63143017645 นางสาวปวรัตน� รักษากิจ
63143017646 นางสาวญาณวรรณ ชูใหม.
63143017647 นางสาวสุนิสา คงหอม
63143017648 นางสาวรุ.งทิพย� จิตต�พันธ�
63143017649 นางสาวธิดาพัฒน� ศรีวิชยางกูร
63143017650 นางสาวชุลีพร บุญธรรม
63143017651 นางสาวเบญจลักษณ� ประจักษ�
63143017652 นางนันทิดา แซ.แฮ
63143017653 นางสาวขวัญหทัย ลิ่มสืบเชื้อ
63143017654 นายภานุพงศ� ฉัตรจินดารัตน�
63143017655 นางสาวอุษา พรหมนก
63143017656 นางสาวเยาวลักษณ� บุญนาคแก9ว
63143017657 นายดนัย อุปการณ�แก9ว
63143017658 นายภูมิเดช เกตุนุ9ย
63143017659 นางสาววันดี เทพทอง
63143017660 นางสาวสุดารัตน� จันทรวงศ�สาลี
63143017661 นางสาวกฤษณา วงษ�บุญ
63143017662 นางสาวทิพย�อักษร เรืองกุล
63143017663 ว.าที่ร.ต.หญิงพิราภรณ� จินดาวัฒนพงศ�
63143017664 นางสาวนุชรี ถวายเชื้อ
63143017665 นายกิVตติธัช เมืองแดง
63143017666 นายพิสิษฐ แจ9งไข
63143017667 นายภาณุวัฒน� อานนท�
63143017668 นางสาวจีรวรรณ เขียมวัชนะ
63143017669 นางสาวอุษณี แตงน9อย
63143017670 นายภูวนัฐ มัคสิงห�
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63143017671 นางสาวรวิพร นาคสั่ว
63143017672 นางสาวมัชชา ปฐวีศรีสุธา
63143017673 นางสาวอติยา พิศอ.อน
63143017674 นางสาวแพรพรรณ เอ็มเล.ง
63143017675 นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ
63143017676 นางสาวโสภิดา แก9วเพ็ง
63143017677 นางสาวจริยา กลิ่นหอม
63143017678 นางอลิสา แสงสุภา
63143017679 นางสาวปรมาภรณ� บางรักษ�
63143017680 นางสาวอรอนงค� พงษ�สถิตย�
63143017681 นายจิตติน ยกทอง
63143017682 นางสาวกชพรรณ โชติมณี
63143017683 นางสาวจุฑาทิพย� เหมพันธ�
63143017684 นางสาวจารุวรรณ แพน9อย
63143017685 นางสาวชญานันท� สุขจันทร�
63143017686 นางสาวปาริฉัตร เทพธานี
63143017687 นางสาวกรกมล ภิรมย�ทอง
63143017688 นางสาวณัฐริกา ทองมณี
63143017689 นางสาวกนกกร เรียบร9อย
63143017690 นายณัฐภาคิน อานนท�
63143017691 นางสาวนลินี บุญประสพวิทยา
63143017692 นางสาวฐิติมา นบนอบ
63143017693 นางสาวปวรรัตน� สาครจิตต�
63143017694 นางสาววราภรณ� คงใหม.
63143017695 ว.าที่ร9อยตรีวุฒิชัย พลการ
63143017696 นายนรินธรณ� วรินทรเวช
63143017697 นายปรีชาพล สุขสวัสด์ิ
63143017698 นางสาวชุลีพร อิสโร
63143017699 นางสาววชิราภรณ� แซ.ต้ัน
63143017700 นางสาววรลักษณ� เรืองพันธ�
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63143017701 นางสาวสุพัตรา บุญชู
63143017702 นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง
63143017703 นางสาวปลายฟSา เส9งสุย
63143017704 นางสาวนัฏภัชอร พรมบุญแก9ว
63143017705 นายธวัชชัย ศรีสุพรรณ
63143017706 นายธีรศักด์ิ เกลี้ยง เกลา 
63143017707 นายนริศ ริมดุสิต
63143017708 นางสาวกันทิมา ถูกต9อง
63143017709 นางสาวเนติมา สีขาว
63143017710 นางสาวธิดารัตน� ศรีเกตุ
63143017711 นายกมล สุรินทร�
63143017712 นางสาวอารีพร ทิพย�สุวรรณ�
63143017713 นางสาวธิชาพร รัตนแก9ว
63143017714 นายธีรชัย ปานแดง
63143017715 นางสาวลัดดาวัลย� สุขทอง
63143017716 นางสาวปNยศรี วงศ�จินดา
63143017717 นายวีรยุทธ เรืองแก9ว
63143017718 นายณรงค�ศักด์ิ เครือวีระ
63143017719 นางสาวกรษิรัฐฐ์ิ หนูวงค�
63143017720 นางสาวกัลย�สุดา ใจตรง
63143017721 นางสาวปภัสมน จรัสแสงวรกุล
63143017722 นางสาวดวงสมร ภูณะพงศ�
63143017723 นายศุภกิตต� สังคโร
63143017724 นางสาวนุชรินทร� รักษ�ทอง
63143017725 นายอดิศร ชูแก9ว
63143017726 นางสาวสุภาภรณ� สุขสวัสด์ิ
63143017727 นายณัฐกร ยศเมฆ
63143017728 นายวิระ ชํานาญแปSน
63143017729 นางสาวรุ.งทิวา วงศ�จินดา
63143017730 นางสาวนิดาวรรณ ดําเอียด
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63143017731 นางสาวศศินา หิ้นเต้ียน
63143017732 นางสาวผานิตา ดําชู
63143017733 นางสาวมศวรรณ เสนาสวัสด์ิ
63143017734 นางสาวภาวิตา จิตบุญ
63143017735 นางสาวกนกวรรณ รอดแก9ว
63143017736 นางสาวพิชญ�นันท� ปรีชา
63143017737 นางสาวพิชญานิน ทะนูภาต
63143017738 นางสาวเมธ�วดี แนวจําปา
63143017739 นางสาวพรพิมล ระกา
63143017740 นางสาวปNณฑิรา ย.านวารี
63143017741 นายญาณะวรุตม� ชื่นจิตร
63143017742 นายณัฐชนน เตชะศิริกุลทอง
63143017743 นางสาวป;ทมา ประชุมรัตน�
63143017744 นางสาวอติพร แก9วเรือง
63143017745 นางสาวสุวดี อิ่มสมบัติ
63143017746 นายชัชพิมุข ม.วงทอง
63143017747 นางสาวศรีสุดา พุมมณี
63143017748 นายวิรัตน� หุภาทิพย�
63143017749 นางสาวอรพรรณ ทองเกิด
63143017750 นายนิติพัฒน� สายน้ําใส
63143017751 นางสาวหยาดฝน หนูปาน
63143017752 นายธวัชชัย เส9งนนท�
63143017753 นางสาวอัญชิสา มีมาตย�
63143017754 นางสาวทัศนีย� สุวรรณโชติ
63143017755 นางสาวกัณฐ์ิลดา อินจันทร� 
63143017756 นางสาวอรษา ชาตรีวงศ�
63143017757 นางสาวบัณฑิตา วีระกิติกุล
63143017758 นางสาวทัศนีย� สังข�แก9ว
63143017759 นางสาวดวงพร แดงขาว
63143017760 นายมูฮัมหมัด สะอิ
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63143017761 นายยอดชาย คะเชนทร�
63143017762 นางสาวปNLนสวรรค�  .ล.วนล.อง
63143017763 นางสาวกษิรา ธนิตรุจน�
63143017764 นางสาวมณีรัตน� แซ.เอี้ยว
63143017765 นายธีระชัย แก9วเสน
63143017766 นางสาวสิริมา วงค�ปาน
63143017767 นางสาวจิรัชยา ปรีชา
63143017768 นางสาวปรารถนา หอมสวัสด์ิ
63143017769 นางสาวสุธิดา สุทธิการ
63143017770 นางสาวธมนวรรณ เพ็ชรคง
63143017771 นางสาวไอลดา หนูคง
63143017772 นางสาวทิพวัลย� บัวทอง
63143017773 นายก9องนภา เหมทานนท�
63143017774 นางสาวศศิประภา เพชรประสงค�
63143017775 นางสาวอัญชลีพร รองแก9ว
63143017776 นางสาวบัณฑิตา อักโขพันธ�
63143017777 นางสาวหัทยา บุระชัด
63143017778 นางสาวสุภิญญา ใจงาม
63143017779 ว.าที่ ร.ต.ยุวดี วงศ�อรุณ
63143017780 นางสาวจินตนา หม่ืนกล9า
63143017781 นางสาวนัสรีน ตนยะแหละ
63143017782 นางสาวพรพรรณ สิงห�ทอง
63143017783 นายอรรถพล นามเมือง
63143017784 นางสาวธัญรดา ดําอ.อน
63143017785 นางสาวจุฑากาญจน� จุฑานนท�
63143017786 นางสาวนัฐณาวดี รักเกียรติ
63143017787 นางสาวพรเพชร เกตุแก9ว
63143017788 นางสาวจิรนันท� เนื่องนรา
63143017789 นางสาวบัณฑิตา ช.วยสงค�
63143017790 นางสาวกรรณิกา ศิริโสภณ
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63143017791 นางสาวศิวพร เงาตระการคุณ
63143017792 นางสาวสุณิสา หวังสป
63143017793 นายสุรพล แงแวลี
63143017794 นายอภิสิทธ์ิ ธานีรัตน�
63143017795 นายทินภัทร โกประพัฒน�พงศ�
63143017796 นางสาววิกานดา เซ.งนาค
63143017797 นางสาวศิริพร ชัยมี
63143017798 นางพิไลลักษณ� จันทะมะโน
63143017799 นายฉัตรชัย ทองแซม
63143017800 นางสาวมาริษา สว.างรัตน�
63143017801 นางสาวกมลนัทธ� สิทธี
63143017802 นางสาวพิมลวรรณ อยู.คง
63143017803 นางสาวตรีรัตน� พัฒน�แก9ว
63143017804 นางสาวพัฒน�ชนัน เมืองระรื่น
63143017805 นายทรงพล ชลศิริ
63143017806 นางสาวนิกษารัตน� แซ.ลิ่ง
63143017807 นางสาวสุธิดา เภรีภาส
63143017808 นางสาวกชกร แท.นด9วง
63143017809 นายศิขรินทร� มโนภิรมย�
63143017810 นางสาวยลดา แก9วศาลา
63143017811 นายวัชรพล ช.วยนรินทร�
63143017812 นายวัชรินทร� เมืองแก9ว
63143017813 นางสาวอาซีซ>ะ โต>ะปลัด
63143017814 นางสาวฐิวารัตน� เซ่ียงจ>ง
63143017815 นางสาวซูวัยบะห� สะแม
63143017816 นางรัชดาภรณ� เกษแก9ว
63143017817 นางสาวปรัตถกร ปราบอักษร
63143017818 นายณัฏฐ� เกตบูรณะ
63143017819 นางสาวมณีรัตน� จันทรสุข
63143017820 นางสาวธนิษฐา กอบมาศ

หน9า 594 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143017821 นางสาวธีรดา แก9วรักษ�
63143017822 นางสาวดวงกมล ชุมชัยโย
63143017823 นายพงศกร นิ่มกาญจนา
63143017824 นางสาวจันทนา นกเพ็ชร
63143017825 นางสาวณัฐกานต�เ เจริญฤทธ์ิ
63143017826 นายทศวรรจน� สาริขา
63143017827 นางสาวอรจิรา ดําฤทธ์ิ
63143017828 นายอานนท� พรหมทัตโต
63143017829 นายนฤเบศ ขุนศรีจันทร�
63143017830 นางสาวลลภัส ยังช.วย
63143017831 นางสุมาลี เรือทอง
63143017832 นางสาวศิริลักษณ� สงคง
63143017833 นางสาวบุณยาพร จิตต�พราหมณี
63143017834 นายเอกนรงค� พุทธพิทักษ�
63143017835 นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ
63143017836 นายสุรวี สนธิพิพัฒน�
63143017837 นางสาวพิมพ�ชนก หมาดหลู
63143017838 นายปราศรัย ช.วยอักษร
63143017839 นายภาณุพงศ� ทิพากรเกียรติ
63143017840 นายอนุรักษ� ชมเชยวงศ�
63143017841 นางสาวทัศนีย�พร บุญมา
63143017842 นางสาววาสนา สังข�ทอง
63143017843 นายกฤตย�พล ป;จฉิม
63143017844 นางสาววิศนี ทองอ.อน
63143017845 นางสาวสถาพร สุขช.วง
63143017846 นายราเชนทร� พิมพ�นนท�
63143017847 นางสาวเมธาวี หัสตุด
63143017848 นางสาวปนัดดา เสนเกลี้ยง
63143017849 นายสุรพันธ� มุสิกะพันธ�
63143017850 นางสาวกนกรัศม� แก9วช.วย

หน9า 595 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143017851 นายพิทักษ� ดวงจันทร�
63143017852 นายภานุวัฒน� เซ.งอ9น
63143017853 นางสาวเยาวลักษณ� ชัยแก9ว
63143017854 นางสาวบุษยปรัชญ� วงศ�ทิพย�พันธ�
63143017855 นางสาวปริชาติ แก9วกาญจน�
63143017856 นายเฉลิมพร ชํานาญกิจ
63143017857 นางสาวนัทธริดา ทิพย�ศักด์ิ
63143017858 นางสาวเบญจวรรณ ทองมี
63143017859 นายจิรายุ ดําเพ็ง
63143017860 นางสาววิไลวรรณ สุดใจ
63143017861 นางสาวรุจิกร จันทรมัย
63143017862 นางสาวจุฑามาศ แก9วประสงค�
63143017863 นางสาวศุภรัตน� รัตนารมย�
63143017864 นางสาวกัลยา ดวงทอง
63143017865 นายภูริณัฐ พงษ�สุวรรณ
63143017866 นายบุญฤทธ์ิ บุญกิจ
63143017867 นางสาวป;ทมา บัวสกัด
63143017868 นางสาวสุฑารัตน� เกกินะ
63143017869 นางสวิตภรณ� เมือง ณ ศรี
63143017870 นางสาวสุกัญญา สองสา
63143017871 นางสาวณัฐริกา มุขสุข
63143017872 นางสาววริสรา อ.อนแก9ว
63143017873 นางสาวจรรยา ยาชะรัด
63143017874 นางสาวสรัญญา วัฒนสิทธ์ิ
63143017875 นางสาวนูรีซัน เลาะแมง
63143017876 นางสาววันวิสา หนูกอง
63143017877 นางสาวเมริกา ช.วยสองเมือง
63143017878 นายอิศเรศ สุขเอียด
63143017879 นายวุฒิชัย ยะเดหวา
63143017880 นางสาวทัศนีย� สังข�ทอง

หน9า 596 จาก 845                
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63143017881 นายสิรวิชญ� วรรธนะนาถ
63143017882 นายกฤษณพล รักษ�วงศ�
63143017883 นางสาวชุติมา บุญลึก
63143017884 นายธนากร ชัยเพ็ชร�
63143017885 นางสาวศิริลักษณ� ดําบาร�
63143017886 นายส.ราธิป มาศสุวรรณ
63143017887 นางสาวอิงกมล ปานมณี
63143017888 นายทัตพงศ� เสนาสวัสด์ิ
63143017889 นายสรัณยู เกษเพชร
63143017890 นางสาวปนัฐฎา ฉันทวีโรจน�
63143017891 นางสาววารีรัตน� ปานแก9ว
63143017892 นางสาวเมทินี อุดโหล
63143017893 ว.าที่ร9อยตรีอรรถพล พรหมเจียม
63143017894 นางสาวอรติมา ทองแก9ว
63143017895 นางสาวสุจีรา ประเสริฐดํา
63143017896 นางสาวณัชชา เทือกสุบรรณ
63143017897 นางสาวชนากานต� หาญวงษ�
63143017898 นางสาวกุลนภา ระวังวงศ�
63143017899 นางสาวกานต�ทิตา จิตรเอียด
63143017900 นางสาวณิชา พุทธเกิด
63143017901 นางสาวปฏิมา แก9วขุนทอง
63143017902 นางสาววิศัลย�ศยา โชติคุต
63143017903 นางชลธิชา ทิพชาติ
63143017904 นายธนพล กังสุกุล
63143017905 นางสาววรรณิดา ชํานาญ
63143017906 นางสาวจีราภา ศักด์ิรักษ�
63143017907 นางสาวอาภาพร แก9วพิทักษ�
63143017908 นางสาวทิตติยา จันทราทิพย�
63143017909 นายธีรพงษ� ธนบัตร
63143017910 นางสาวสุนิสา เมืองแก9ว

หน9า 597 จาก 845                
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63143017911 นางสาวจารุวรรณ จรจาก
63143017912 นางสาวธนัชพร ชุมด9วง
63143017913 นางสาวเพ็ญนภา เชื้อลาว
63143017914 นายกันตพงศ� สมจิตร
63143017915 นางปาริชาติ คงแก9ว
63143017916 นางสาวธัชพรรณ ฟ;กแสง
63143017917 นายจัตุรงค� รอดพ9น
63143017918 นางสาวราตรี อุปลา
63143017919 นางสาวศิริลักษณ� เจริญธรรม
63143017920 นางสาวปNยะพัสญ� คงขน
63143017921 นางสาวอรวรา บัวแย9ม
63143017922 นายอนุวัฒน� จุลเพชร
63143017923 นางสาวยุวพร อภัยแสน
63143017924 นางสาวกัณฐิกา โตกํา
63143017925 นางสาวเมทินี เจริญจิตต�
63143017926 นายกิตติศักด์ิ สกุลอ.อน
63143017927 นางสาวลดาวัลย� ไชยเอม
63143017928 นางสาวเบญจวรรณ เข้ียวแก9ว
63143017929 นางสาวอรอนงค� คงนุ.น
63143017930 นางสาวคัดนางค� อังศุวิริยะ
63143017931 นางสาวธัญญารัตน� คําเสน
63143017932 นางสาวอริสษา พรมกลิ่น
63143017933 นางสาวหฤทัย เสวตเวช
63143017934 นางสาวนาดีราห� บอซู
63143017935 นางสาวตรีรติ ศรีสวัสด์ิ
63143017936 นางสาวนุชรี พูลผล
63143017937 นางสาวอําพา จีนประสม
63143017938 นายอาคม ทองสกุล
63143017939 นางสาวอริศา เพชรคง
63143017940 นางกนิษฐา แซ.อึ่ง

หน9า 598 จาก 845                
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63143017941 นางสาวธนัฏฐา ดําแดง
63143017942 นางสาวศิริลักษณ� พันธ�สิงห�
63143017943 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอาทิตยา ชนะพล
63143017944 นางสาวสุวรรณรัตน� ทองเกิด
63143017945 นางสาวชุติกาญจน� หวานแก9ว
63143017946 นายฤชากร เนียมรุ.ง
63143017947 นางสาวชุติมา สกุลสวน
63143017948 นางสาวสุฑาทิพย� จ.ายยัง
63143017949 นายภาณุวัฒน� พัฒพันธ�
63143017950 นางสาวกชรัตน� ปNยจันทร�
63143017951 นางสาวษมาวรรณ พรมชู
63143017952 นางสาวพิชาพัชร พรมมี
63143017953 นายสุรพงษ� นุ.นแก9ว
63143017954 นางสาววราภรณ� เหล็กแท9
63143017955 นางสาวนิตยา พุทธชาติ
63143017956 นางสาวพัชรีย� ปาฬีพิชัย
63143017957 นายณัฐสิษฐ� แดงฉํ่า
63143017958 นายฐาวัฒน�ชัย เลิศไกร
63143017959 นางสาวกัลย�สุดา พรหมรักษา
63143017960 นายอวิรุทธ� จูงศิริ
63143017961 นางสาวฐิติมา จโนภาส
63143017962 นางสาวศิริวรรณ นิลพงศ�
63143017963 นางสาวลักษณาวดี จันทร�ชุม
63143017964 นางสาวกฤติยา เจริญสุข
63143017965 นางสาวนัฐธิดา จันทร�แจ.มศรี
63143017966 นายวรุฒิ หมาดสะ
63143017967 นางสาวอภิญญา ไกรน9อย
63143017968 นายดิฐรัช ปุ_มสันเทียะ
63143017969 นางสาวกิตติพร ทองฤทธ์ิ
63143017970 นางสาวอาทิตย�ยา อริญญาญ�วัฒน�

หน9า 599 จาก 845                
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63143017971 นางสาวนิชกานต� หนูจุ9ย
63143017972 ว.าที่ร.ต.หญิงธนิตตา ลิ่มวงศกร
63143017973 นางสาวยามีล>ะ กายอง
63143017974 ว.าที่ร9อยตรีสุกัลย� การวิจิตร�
63143017975 นายยุทธภพ ถนอมนวล
63143017976 นางสาวนรภัทรพิมน ฐานิวัฒนานนท�
63143017977 นายอัครพงศ� พรหมสวัสด์ิ
63143017978 นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63143017979 นายราชวัตร เกตุแก9ว
63143017980 นางสาวพัชรินทร� ณ สุวรรณ
63143017981 นางสาวรัตนพร ชัยกิจ
63143017982 นางสาวป;ญจรัศม์ิ โสพิกุล
63143017983 นายวิพุธ ทิพย�บุญแก9ว
63143017984 นางสาวนูรุลฮูดา สาและ
63143017985 นางสาวพัชราภรณ� ปานศรีนุ.น
63143017986 นายสุพศิน เสวกวัง
63143017987 นางสาวจันทิมา คงสนิท
63143017988 นางสาวเสาวนีย� ศรีรัตน�
63143017989 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุวพร เถาว�แดง
63143017990 นางสาวนิภาพร สังข�ทอง
63143017991 นางสาวอรชา แซ.ว.อง
63143017992 นางสาวธารารัตน� เอียบสร9างก้ี
63143017993 นางสาวสาวิตรี สังโยฆะ
63143017994 นางสาวเจนจิรา สมศิริ
63143017995 นายสันติพงศ� ศักดา
63143017996 นางสาวพรรณนิดา ชํานาญเมือง
63143017997 นางสาวเพชรลดา ศิวโมกข�
63143017998 นางสาวลลนา สกุลรัตน�
63143017999 นางสาวสุดารัตน� รักชื่อ
63143018000 นางสาวขวัญกมล สระกอบแก9ว

หน9า 600 จาก 845                
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63143018001 นางสาวดวงกมล ปานเจริญ
63143018002 นางสาวกนกเรขา สุขสงวน
63143018003 นางสาวปNยธิดา พิณวานิช
63143018004 นางสาวสาวิตรี เวชพิศ
63143018005 นางสาวฮาฟIฟะห� การียา
63143018006 นางสาวภัทรวรินทร� ปNLนทองพันธ�
63143018007 นางสาวปริศนา เสนดํา
63143018008 นายอนิรุจน� อภัยรัตน�
63143018009 ว.าที่ ร.ต.ศุภลักษณ� อนันรัตน�
63143018010 นางสาวรอชาดา หวังหลี
63143018011 นายปรเมษฐ� สุขสงวน
63143018012 นายธีรพงษ� ศรีมาลา
63143018013 นายพิภัชพงศ� สามารถ
63143018014 นางสาวธัญณภัสร� ว.Vนปาน
63143018015 นางสาวจุไลลักษณ� อิสราปSอม
63143018016 นางสาวปรียานุช ภักดีสุวรรณ�
63143018017 นางสาวจันทนา รอดไกร
63143018018 นางสาวภัทราพรรณ จันทร�เพ็ง
63143018019 นางสาวจิณณะณัฎฐ� สอาดฤทธ์ิ
63143018020 นางสาวนัยนา คงสุด
63143018021 นางสาวชนิศา สายนุ9ย
63143018022 นางสาวเจนจิรา ชนะศรี
63143018023 นายวิทยา เล็กขํา
63143018024 นางสาววราทิพย� หมีนหวัง
63143018025 นางสาวสุภาวิณี เภรีเวช
63143018026 นางสาวอัญชลี เย็นย่ิง
63143018027 นางสาวเมธาวี เจริญจิตต�
63143018028 นางสาวสกัญญา เสกกาเดีย
63143018029 นายปNยะพงษ� พุทไธสง
63143018030 นางสาวดาราตรี บรมฤทธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143018031 นางสาวธัญญานุช ทวีพัฒนะพงศ�
63143018032 นางสาวศรัญญา ยลธรรม�ธรรม
63143018033 นายวัชรพล พุทธิรัศมีรักษ�
63143018034 นางสาวสารภี กายโรจน�
63143018035 นายสุปI ไทรบุรี
63143018036 นายฝ_าหรีด สุระคําแหง
63143018037 นายภาณุพงศ� นาคบํารุง
63143018038 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
63143018039 นางสาวสุปรียา ท9ายห9วน
63143018040 นางสาวนัฐกานต� ขจรวัฒนากุล
63143018041 นางสาววิชุดา ลักษณะปNยะ
63143018042 นายณัฐวุฒิ พลครุธ
63143018043 นายศักด์ิสุริยา ดํากระบี่
63143018044 นางสาวปรียา อาญาพิทักษ�
63143018045 นางสาวเสาวนีย� ธรรมชาติ
63143018046 นางสาวปริชญา เทพมณี
63143018047 นางสาวอัญชลี คงสุทธิ
63143018048 นายเมธาวี กิจเกตุ
63143018049 นางสาวกมลชนก กาญจนบุตร
63143018050 นางสาวอันติกา ลิขิตกาญจน�
63143018051 นางสาวเสาวลักษณ� พงประสิทธ์ิ
63143018052 นางสาววันวิสาข� อุ.นเมือง
63143018053 นางเสาวภา พัฒนภากรณ�
63143018054 นายณัฐพล โต>ะแอ
63143018055 นายภูวดล เก้ือสกุล
63143018056 นายณัฐวุฒิ หอมทอง
63143018057 นางสาวอภิชญา ร.มเย็น
63143018058 นางสาวธันยพร บุญพันธ�
63143018059 นายลิขิต นวลจันทร�
63143018060 นางสาววิภาวี มนะวิชิต
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143018061 นางสาวภัทรานิษฐ� สมมาตร
63143018062 นางสาวชลีกร โนรีกุล
63143018063 นางสาวศศินภา ชูทิพย�
63143018064 นางสาวปNยะนุช หมาดส9าหรน
63143018065 นางสาววรพรรณ วงศ�พรหม
63143018066 นางสาวจันทร�จรัส บุญเก้ือ
63143018067 นางสาวนงลักษณ� สินสวัสด์ิ
63143018068 นางจุรีพร ชูเกิด
63143018069 นางสาวชลรัตน� แก9วมะเริง
63143018070 นางสาวกัณฑิมา บุญเมือง
63143018071 นายนัท ศรีอุดม
63143018072 นายฐานธิษณ� ไชยปุริวงศ�
63143018073 นายโชติกร เจริญเนตรกุล
63143018074 นายอานัตฑ� สามเมือง
63143018075 นางสาวกัณฑิมา จันทร�ทอง
63143018076 นายคณาธิป เนตรพุกกณะ
63143018077 นางสาวพรรณพนัช มีสุข
63143018078 นางสาวกนกวรรณ จันทร�แสง
63143018079 นางสาวสุกัญญา อินทรเพ็ชร
63143018080 นางสาวกรวิภา จุลเลศ
63143018081 นางสาวชนนิกานต� ทิพย�จันทร�
63143018082 นางสาววรรณวนัช อัครธราดล
63143018083 นางสาวธารีวรรณ ปลอดภัย
63143018084 นายหริพงษ� โพธ์ิเพชร
63143018085 นายณัฐวุฒิ โคจีจุล
63143018086 นางสาวเรวดี หนูเลี่ยง
63143018087 นางสาวสุภิญญา นวนทอง
63143018088 นายภัทรพล วรรณราช
63143018089 นายทิวากร วันแรก
63143018090 นายณัฐวุฒิ เลิศไกรเมธี
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ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143018091 นางสาวอรศุภางค� จันทร�มาศ
63143018092 นางเย่ียมศรี ยังสุข
63143018093 นางสาวจิตราวดี ฐิตินันทกร
63143018094 นางสาวรุ.งไพลิน ชูภักด์ิ
63143018095 นางสาวปาณิสรา รัตนภิรมย�
63143018096 นางสาวปวีณา ปานวงศ�
63143018097 นางสาวปุณณภา กลัดทอง
63143018098 นางสาวเกตุวดี เจริญเลิศ
63143018099 นางสาวสุรีพร ยะทัง
63143018100 นางสาวพิมลลดา กลัดเนียม
63143018101 นางพิมลมาศ รอดแก9ว
63143018102 นางจารุวรรณ เพชรรัตน�
63143018103 นางสาวกิติยาพันธ� ขุนพล
63143018104 นางสาววรรณวิสา แก9วปรเสริฐ
63143018105 นางสาวกรวรรณ บุญจร
63143018106 นางสาวศิริลักษณ� ทองใหม.
63143018107 นายกฤตเมธ รักษ�เจริญ
63143018108 นายกิตติศักด์ิ ไทยเกิด
63143018109 นางสาวพรทิพย� ยาวงษ�
63143018110 นางสาวปวีณา วิชัยดิษฐ
63143018111 นางกนกอร จันทฤทธ์ิ
63143018112 นายนนทรัตน� รักนุ9ย
63143018113 นางสาวพัสตราภรณ� ชัยฤทธ์ิ
63143018114 นางสาวสุภาพร ไชยพูล
63143018115 นางสาววิภาวรรณ ถาวรสุข
63143018116 นางสาวศุภิสรา หนูภักดี
63143018117 นางสาวนวรัตน� พุทธศรี
63143018118 นางสาวฺปทินญา ชูสุข
63143018119 นางสาวเสาวภาค คลังธาร
63143018120 นางสาววนิดา สงสัยเกตุ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143018121 นางสาวนภาพร สุโพธ์ิ
63143018122 นายกิตติกาญจน� รักหวาน
63143018123 นางสาวพิไลวรรณ สรรพคง
63143018124 นายนพดล ช9างลี้
63143018125 นางสาวสดุดี ดิษฐรักษ�
63143018126 นายกันตพงศ� คงเย็น
63143018127 นางสาวเมธาวี หวานคง
63143018128 นางสาววณิชยา วิบูลย�ศิลปY
63143018129 นางสาววริษฐา เจนณรงค�
63143018130 นางสาวอัจฉรัญภัค มุสิกะ
63143018131 นายเฉลิมฉัตร เอียดนุสรณ�
63143018132 นางสาวสุนิสา แย9มลี่
63143018133 นางสาวสุจิตตรา ภากร
63143018134 นายสิทธิพงค� โอยสวัสด์ิ
63143018135 นางสาวบุษยามาศ อ.อนทอง
63143018136 นางสาวรุ.งทิวา รามสูต
63143018137 นางสาวชุติกานต� สังข�ศรีเพชร
63143018138 นางสาวปริฉัตร ฤทธิรงค�
63143018139 นางสาวศศิธร พันธ�ดนตรี
63143018140 นางสาวอังศุมาลี ปาลกะวงศ�
63143018141 นายวีระยุทธ นวลสะอาด
63143018142 นายทักษิน ทองหนัน
63143018143 นายตุลยวัต ยวนทอง
63143018144 นางสาวนัยนา เส9งสุก
63143018145 นางสาวฟารีดา ยอดเวียน
63143018146 นายยศกร เทพอักษร
63143018147 นางสาวนฤมล เจือบุญ
63143018148 นายปฐมพงศ� พูนปก
63143018149 นางสาวอาภาพร เหมนะ
63143018150 นางสาววิลาวัณย� มุสิแดง

หน9า 605 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63143018151 นางสาวธิดารัตน� ณ นคร
63143018152 นางสาวณภัทรฐนันท� จันทรส.ง
63143018153 นายฤทธิเกียรติ กลางโนนง้ิว
63143018154 นายโชคชัย ใจดี
63143018155 นางสาวชุดาภัค เดชอชิระโสภณ
63143018156 นางสาวสุดารัตน� เริงจิตร
63143018157 นางสาวสุพรรณี ย่ิงขจร
63143018158 นางสาวแพรทอง จินดาวงศ�
63143018159 นางสาวปNยะพร กิตติกุล
63143018160 นางสาวญดา วิทยาแพทย�
63143018161 นางสาวสุนิสา พุทธพืช
63143018162 นางสาวรังสิยา สุขเขียว
63143018163 นางสาวศุภวรรณ ช.วยบํารุง
63143018164 นางศศิชา ว.องกิจ
63143018165 นายปNยบุตร ทองด9วง
63143018166 นางสาวจุฑาทิพย� เสวกวังค�
63143018167 นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย�
63143018168 นายฉัตรกร เพชรชูทอง
63143018169 นางสาวรังษิยา ผลประเสริฐ
63143018170 นางสาวญานิศา นครจินดา
63143018171 นางสาวสุชาดา สมมะโนหมาย
63143018172 นางสาวเกตุวรา รักชาติ
63143018173 นายณัฐวุฒิ สงชัย
63143018174 นางสาวเสาเด>าะ ละหมิด
63143018175 นายณัฐวุฒิ แก9วตานี
63143018176 นางอุไร ชนะบาล
63143018177 นางสาวสุดารัตน� ชูแก9วงาม
63143018178 นางสาวจุฑารัตน� สุขชนะ
63143018179 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมถวิล
63143018180 นางสาวก่ิงกาญจน� รัตนพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63143018181 นายณัฐวุฒิ พรหมจิต
63143018182 นายมูซากีร เจ>ะเด็ง
63143018183 นางสาวนัฐยา ผกาพรหม
63143018184 นางสาวปNยะดา แซ.ต้ัง
63143018185 นางสาวอรวรรณ ทองสุข
63143018186 นางสาวจงกล อ.อนจร
63143018187 นางสาวศิริรัตน� ศรีนวล
63143018188 นางสาวปวีร�ทิชา ธนภาคย�กุลศิริ
63143018189 นางสาวกมลรัตน� สีใหม.
63143018190 นายอําพล รัตนะ
63143018191 นายศิวัช ชิตณรงค�
63143018192 นางสาวทัณฑิกา หลิมวงศ�สกุล
63143018193 นางสาวจันจิรา สูเหม
63143018194 นายวีรวัฒน� ขําจิตร
63143018195 นางสาวดาวิกรณ� ตรียุทธ�
63143018196 นางสาวมัทนา เมืองใหม.
63143018197 นายอุเทน คําสุทธ์ิ
63143018198 น.ส.ชุติมันตุ� พลกําจัด
63143018199 นางสาวสุธาทิพย� แก.นแก9ว
63143018200 นางสาวสากีน>ะ กาหลี
63143018201 นางสาวไรดล เพอแสละ
63143018202 นายโชติทัต แซ.หลิม
63143018203 นางสาวเจนจิรา ยอดสนิท
63143018204 นางสาวเสาวลักษณ� รักเมือง
63143018205 นายสุวิทย� ชูอ.อน
63143018206 นายณัฐพล สายจันทร�
63143018207 นายขจรศักด์ิ อาขุบุตร
63143018208 นางสาวธัญญลักษณ� โสพล
63143018209 นางสาวจิตติมา จิตราภิรมย�
63143018210 นางสาวอทิตยา แอเหย็บ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143018211 นางสาวเหมือนฝ;น ปานจันทร�
63143018212 นางสาวณัฐติกานต� ไหมสีเขียว
63143018213 นางสาวชนิษฐา ชัยวิเศษ
63143018214 นางสาวนฤมล ศรีธรรม
63143018215 นางสาวปริศนา พุทโกสิทธ์ิ
63143018216 นายธนศักด์ิ ผิวสีนวล
63143018217 นายอานนท� ตรีกําจร
63143018218 นางสาวกรกนก รอดทอง
63143018219 นายอารี เจเพ็ง
63143018220 นางสาวอัมพิกา กรดมาก
63143018221 นางสาวสุวิมล บุญเย็น
63143018222 นางสาวธิดารัตน� วรพัฒน�
63143018223 นางสาวจิตติวรรณ ยมรัตน�
63143018224 นางสาวปานกมล พรหมเกิด
63143018225 นายศรัญWู บุญมณี
63143018226 นางสาววนิดา มาทอง
63143018227 นางสาวเพ็ญวดี เพชรชนะ
63143018228 นางสาวอังคณา สุวรรณรัตน�
63143018229 นายสกนธ� ธันตวรานนท�
63143018230 นางสาวธมลวรรณ วรรณทอง
63143018231 นางสาวนฤมล แก9วประไพ
63143018232 นางสาวกนกวรรณ อุ.นเรือน
63143018233 นายอดิสรณ� ทองศรีสุข
63143018234 นางสาวกัญญาภัทร พุ.มพวง
63143018235 นางสาวกิตติลักษณ� ชูชาติ
63143018236 นางสาวภัคชริษา ภักดีวานิช
63143018237 นางสาวนลินี เทพสุทธ์ิ
63143018238 นางสาวบุษลิน พระจันทร�กาญจน�
63143018239 นางสาวรัฐนันท� ทองอร.าม
63143018240 นางสาวภาสิตา ผลาภรณ�
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63143018241 นางสาวศิริมาภรณ� ศรีวิสุทธ์ิ
63143018242 นายธีระพงค� ส9มผล
63143018243 นางจีดารัตน� สุชาติพงษ�
63143018244 นางสาวสิริ วรรณ นวลจันทร�
63143018245 ว.าที่ร.ต.หญิงกษมา โกมาลา
63143018246 นางสาวสุชาดา กาญจนพิรุณ
63143018247 นางสาวพิชญ�มินทร� บัวเพ็ชร�
63143018248 นายปภาวิน หนูดุก
63143018249 นางสาวอารีรัตน� เย็นแจ.ม
63143018250 นางสาวกัญญาภรณ� สังวระ
63143018251 นายปฏิภาณ ธีรพิทยานนท�
63143018252 นางสาวกนกรัตน� สุดสวาสด์ิ
63143018253 นางสาวปนัสยา ผั่วสกุล
63143018254 นางสาวภัทรานิษฐ� สังข�ศัพท�พันธ�
63143018255 นางสาวปาลิตา วัฒนาสุทธ์ิ
63143018256 นางสาวฟาซีลา สาและ
63143018257 นายวสิษฐ พลเพชร
63143018258 นางสาวอรวิมล ชัยยศ
63143018259 นายธนะ แก9วเพ็งกรอ
63143018260 นางสาวสุนิทรา เพ็งรัตน�
63143018261 นางสาวธิดารัตน� ชิตร
63143018262 นายอรุณ นิติพงศ�สกุล
63143018263 นางสาวณิชกานต� เพชรแก9ว
63143018264 นางสาวอาภัสรา หินวีระ
63143018265 นายอนันต� แก9วจันทร�
63143018266 นางสาวอรวี สิจง
63143018267 นายเอกวิทย� ตันเกิด
63143018268 นายทรงวุฒิ แก9วเจือ
63143018269 นางสาวบุญฑริกา พงษ�น9อย
63143018270 นางสาวสุนิดา นวลขาว
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63143018271 นายจิรพงศ� ยอดสุรางค�
63143018272 นางสาวเบญจวรรณ ชุมคต
63143018273 นางสาวศิญานันท� หวังสง.า
63143018274 นายธวัชชัย ชิตรัฐถา
63143018275 นางสาวกมลฉัตร เต็มสวัสด์ิ
63143018276 นายสุรเกียรติ แก9วเจือ
63143018277 นางสาวสกุลรัตน� จุลลางกูร
63143018278 นางสาวปนัดดา ตะสาตู
63143018279 นายชานนทร� มากไชย
63143018280 นายเอกพันธ� นวลมะโน
63143018281 นายปารีวัต แก.นเพ็ชร
63143018282 นายเกียรติศักด์ิ ยกเส9ง
63143018283 นางสาวอิสราภรณ� จิตบํารุง
63143018284 นางสาวอทิตติยา หมัดเหม
63143018285 นางสาวอัญชเกศ บรรดาลลักษณ�
63143018286 นางสาวขวัญชนก เกลี้ยงขํา
63143018287 นายพุธตะวัน เนตรวงศ�
63143018288 นางสาวสูรีลา เจ>ะมามะ
63143018289 นางสาววิลาวัลย� เรืองโรจน�
63143018290 นางสาวอรอุมา ศิริกุล
63143018291 นางสาวสาวิตรี ทองชิต
63143018292 นายพิพากษ� ปNยภัทร�
63143018293 นายสหรัฐ จันทร�ศิริ
63143018294 นางสาวพรกมล สอนดี
63143018295 นางสาวณิชนันทน� ใจบุญ
63143018296 นางสาวพัชริดา ศรีอําพร
63143018297 นางสาวศิริกัญญา มะฝน
63143018298 นางสาวสรีด9า สาระยา
63143018299 นายมารุต แก9วคงจันทร�
63143018300 นางสาวกฤติยา ขาวปลอด
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63143018301 นางสาวพนิดา ทองชนะ
63143018302 นางสาวรัตติยา ทองเครือ
63143018303 นางสาวศศิธร ศรีโนพันธ�
63143018304 นางสาวนันทวัน ฉ่ินฉ้ิว
63143018305 นางสาวชยาภรณ� แก9วประสงค�
63143018306 นางสาวฐิติพร เปIยชาติ
63143018307 นายจีรยุส กลิ่นเรือง
63143018308 นายปณชัย ชูหนู
63143018309 นางสุพรรณี หมานบุญ
63143018310 นางสาวสาลินี พลสิทธ์ิ
63143018311 นายอัยมาน แลแร
63143018312 นางสาวเราะอูฟ มูซอ
63143018313 นางสาวปรียาภรณ� พรมโสภา
63143018314 นางสาวธัญชนก มาฤดี
63143018315 นางสาวศิริรัตน� เมืองพรหม
63143018316 นายวนิรุจ เจตนาการย�
63143018317 นางสาววนิดา เล.าสกุลชัย
63143018318 นายธนกฤต บุญเกิด
63143018319 นายธรรมธัช นิลพัฒน�
63143018320 นางสาวธัญ ลักษณ� สมณะ
63143018321 นางสาวฐิรัญญา คงนอก
63143018322 นางสาวนราภรณ� เหล.าสุข
63143018323 นายณัฐวุฒิ เพชรมณี
63143018324 นายอภิสิทธ์ิ ทองศรีจันทร�
63143018325 นายมนตรี สวนกูล
63143018326 นางสาวฮารีย�หน>ะ สัตย�จิตร
63143018327 นางสาวจันทิมา คล9ายแก9ว
63143018328 นายวัชราวุธ ผลาสิงห�
63143018329 นางสาวเสาวลักษณ� สงวนคํา
63143018330 นางสาวณัฐกานต� สุวรรณพันธ�
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63143018331 นางสาวณัฐธิดา กาญจนดิฐ
63143018332 นางสาวสิริพรรณ หนูขาว
63143018333 นางสาวธิดาพันธ� ซุ9นหิรัญ
63143018334 นางสาวปาณิสรา อ.อนสี
63143018335 นางสาวชลธิชา โมสิกะ
63143018336 นางสาวรุ9งกานต� คงสุข
63143018337 นางสาวศิริพร พุดทรา
63143018338 นางสาวอรพรรณ เก้ือภักด์ิ
63143018339 นางสาวเกศรินทร� พรหมคีรี
63143018340 นางสาวทัศนียพร เหมทานนท�
63143018341 นางสาวศศิภา ทองสง
63143018342 นายจอมพล อัครเพชร
63143018343 นางสาวณัฐชนา สมบัตินันท�
63143018344 นางสาวปNยวรรณ แท.นแก9ว
63143018345 นางสาวจริยา ขุนเจียม
63143018346 นางสาวกฤติกา ชูโรจน�
63143018347 นายณัฐกิตต์ิ อนันตศักด์ิ
63143018348 นางสาวประไพ แซ.อิ๋ว
63143018349 นายชัยวัฒน� ชูขาว
63143018350 นางสาวปNยวรรณ งามขํา
63143018351 นางสาวเกศยิกา สมกําลัง
63143018352 นางสาวนันท�นภัส จินตนา
63143018353 นายอภิชัย อุ.นชู
63143018354 นางสาวธารินี แก9วมาลา
63143018355 นางสาวภัทร�นฤน เพชรฝ;Lงซ9าย
63143018356 นางสาวเกศรินทร� จินดา
63143018357 นางสาวธัญชนก จิรันดร
63143018358 นายเกรียงไกร กอเจริญ
63143018359 นางสาวชุติภา จันทราทิพย�
63143018360 นางหนึ่งฤทัย กําลังดัดษณะ
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63143018361 นางสาวศิริวรรณ สินจันทร�
63143018362 นางสาวณัชรัตน� ขอสันติกุล
63143018363 นางสาวธานิษา รามวงศ�
63143018364 นายสุริญัณย� รักบํารุง
63143018365 นางสาวจุฑามาศ พันธมนัสโสภา
63143018366 นางสาวอมรรัตน� จิตสงค�
63143018367 นางสาวน้ําฝน นามสม
63143018368 นายพีรภัทร เพ็ชรศิริ
63143018369 นางสาวธนัฐฐา นุ.นนวน
63143018370 นางสาวฟารีดา เส็นธนู
63143018371 นางสาวมณฑิรา ใจเย็น
63143018372 นางสาวปรียาภรณ� เมืองทิพย�
63143018373 นางสาวนารี โบบทอง
63143018374 นางสาวเจนจิรา กาญจนาธนเกียรติ
63143018375 นางสาวอัจฉรา ก้ิมเถ้ียว
63143018376 นายสุธรรม บัวหัน
63143018377 นายประพงค� จันทร�ใหม.
63143018378 นางสาวสุพัตรา ภารา
63143018379 นางสาวริสตีน.า กิจการ
63143018380 นางสาวสวรส อานันท�สันติ
63143018381 นางสาวศิรประภา เสนาะกลิ่น
63143018382 นางสาวจันทพร นวลคล9าย
63143018383 นางสาวจิราพัชร แก9วนุ9ย
63143018384 นางสาวพิมพ�พจี บัวเพ็ชร�
63143018385 นางสาวศศินภา ศิริจําปา
63143018386 นางสาวณัฐทิยา ณ นคร
63143018387 นางสาวศศิวิภรณ� ทองมีสุข
63143018388 นางสาววัลยา นาคสุวรรณ�
63143018389 นางสาวภัทราวดี อินทร�วิเศษ
63143018390 นายปฏิยุทธ พุทธประเสริฐ
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63143018391 นายชนินทร� ขาวคง
63143018392 นางสาวจิราภา ปานนิล
63143018393 นางสาวกรรณิกา ทรายทอง
63143018394 นายวุฒิภัทร ทองเอียด
63143018395 นายธรรมรัตน� ส.งสกุลชัย
63143018396 นางสาวกฤศรดา ยาแบโด
63143018397 นางสาวปวีณา เดชสุข
63143018398 นางสาวนภัสสร บุญมา
63143018399 นางสุภาวดี แซ.ต้ัง
63143018400 นางสาวกัญญา คงดี
63143018401 นายเจษฎา ประดา
63143018402 นายจิระยุทธ บุตรพรหม
63143018403 นางสาวปNยวรรณ น.วมภักดี
63143018404 นางสาวปทุมทิพย� แก9วนุ9ย
63143018405 นายณรงค�ชัย ทองเอียด
63143018406 นางสาวณัฐพร เพ็ชรบัว
63143018407 นางสาวกาญจนาพร ชูวงศ�
63143018408 นายศิวัช ไทยราช
63143018409 นายธีรภัทร� จันทวงค�
63143018410 นางสาวกุลธิยา แซ.ด.าน
63143018411 นางสาวนารถฤดี ใยอ9น
63143018412 นางสาวภัทร�ลัดดา ดําศรี
63143018413 นางสาวมัณฑณา เรืองทองเมือง
63143018414 นางสาวมุทิตา ศรีเทพ
63143018415 นายณพล ทองม่ัน
63143018416 นายสาริศ ดําพัฒน�
63143018417 นายภูริทัต ร.มแก9ว
63143018418 นางสาวกนกวรรณ ทองพิทักษ�
63143018419 นางสาวขนิษฐา ตะลังวิทย�
63143018420 นางสาวสรารัตร� ยะโส
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63143018421 นายเชิดชัย ชนะชล
63143018422 นางสาวสิริกาญจน� วิเศษสรพงศ�
63143018423 นางสาวธนพร มนต�แก9ว
63143018424 นางสาวสิรินาถ นวลวัฒน�
63143018425 นางสาวจิราภรณ� เพชรศรี
63143018426 นางสาวธนพร ศิลปชาตรี
63143018427 ว.าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา จักร�ทอง
63143018428 นางสาวพัชราภรณ� สุขคง
63143018429 นางสาวเกศินี แช.มชื่น
63143018430 นายอภิชาติ หนูสังข�
63143018431 นางสาวณัฐรวี สุววงศ�
63143018432 นางสาวจิราภรณ� หงษ�ใจ
63143018433 นางสาวนพรรษสรณ� จาวยนต�
63143018434 นายปรัชญา รัตนบัณฑิต
63143018435 นายรักษิต วีระจิตต�
63143018436 นายอภินันท� เรืองขาว
63143018437 นายณัฐวัฒ บุญส.ง
63143018438 นางสาวกมลรัตน� ถ่ินมาลา
63143018439 นางสาวรัตนภรณ� นะกลับ
63143018440 นางสาวนงเยาว� สุขคุ9ม
63143018441 นางสาวพิราอร แก9วรุ.งศรี
63143018442 นางสาววรรณี รอดเรืองฤทธ์ิ
63143018443 นางสาวอามานียะห� อิจิ
63143018444 นายณัฐวัฒน� ถ่ินหัวเตย
63143018445 นายภีรวัฒน� บัวเพชร�
63143018446 นางสาวปนัดดา ทองชู
63143018447 นายชัช เสนานอก
63143018448 นายพีรพัฒน� พรหมชาติ
63143018449 นายสุริยา กลมเกลี้ยง
63143018450 นางสาวจิดาภา แซการี
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63143018451 นางสาวพรพิมล ขุนประดิษฐ� 
63143018452 นายอรุณ จันทร�จุไร
63143018453 นายทักษ�ดนัย คุ9มสุข
63143018454 นางสาวพัณณิตา พิกุล
63143018455 นางสาวภาวิตา สุวรรณรัตน�
63143018456 นางสาวเบญญาภรณ� เจริญการ
63143018457 นางสาวยุพารัตน� สามเชียง
63143018458 นางชุติณัชชา โอบอ9อม
63143018459 นายวัชรศักด์ิ โตเอี่ยม
63143018460 นางสาวณิชารีย� พิริยสถิต
63143018461 นางสาวมัลลิยา แสงกลัด
63143018462 นางสาวศศิกาญจน� ชูสกุล
63143018463 นายสุพจน� ธิติถาวร
63143018464 นางสาวป;ตมา พรหมเพ็ญ
63143018465 นายพลวัฒน� เกิดอุดม
63143018466 นายปฐมาพงศ� ฉิมรักษ�
63143018467 นางสาวชนากานต� เนาว�สุวรรณ
63143018468 นางสาวนิตยา สุขบัวแก9ว
63143018469 นางสาวศศิวิมล พรหมขน
63143018470 นางสาวรัชดาภรณ� บุญจันทร�
63143018471 นายวิศณุ นิลวงค�
63143018472 นางสาวพิชญ�ศุภา ใจงาม
63143018473 นางสาวภาสวรรณ พลชะติน
63143018474 นางสาวสุคันธา กล.อมเกลี้ยง
63143018475 นางสาวจุฑามาศ อัจฉริยสินสุข
63143018476 นางสาวอรสา จันธิปะ
63143018477 นางสาวเกวลี กาญจนศิลานนท�
63143018478 นางสาววัลภา ศรีพรหม
63143018479 นายก9องภพ มัคราช
63143018480 นางสาวกนกวรรณ ใจดี
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63143018481 นางสาวจุฑารัตน� ทิมชํานาญ
63143018482 นางจอมขวัญ ทองหล.อ
63143018483 นางสาวอรยา กู9เมือง
63143018484 นายจิรพงษ� อินทรัศมี
63143018485 นางสาวโยธกา กสิคุณ
63143018486 นางสาวสุพา บุปผะโก
63143018487 นางสาวโนรีซา ปาแน
63143018488 นางสาวศิริรัตน� ทองไทย
63143018489 นางสาวธนกานต� สมาดี
63143018490 นายสนธยา เพชรรัตน�
63143018491 นางสาวธนัชชา วิฑูรย�พันธ�
63143018492 นางสาวภาวินี แซ.หลิ่ม
63143018493 นายปNยะพงศ� ศรีมุกข�
63143018494 นางสาวสุนันทา บัวศรี
63143018495 นางจันจิรา บัวแย9ม
63143018496 นางสาวนิลิซซาอาซหมัด โต>ะเต>ะ
63143018497 นางสาวศุทธหทัย เนียมใบ
63143018498 นางสาวปวีณา ชูมณี
63143018499 นางสาวเบส หวามา
63143018500 นางสาวอภิญญา นิลอุปถัมภ�
63143018501 นายจรรยวรรธน� จินดาวงศ�
63143018502 นายอนุพงษ� ไชยชะนะ
63143018503 นางสาวนนท�รภัส กุลภัสสร�อังกูร
63143018504 นางสาวทิพรัตน� สาทจันทร�
63143018505 นางสาวอรณิชา บุญเพชรแก9ว
63143018506 นางสาวอัจจิมา แก9วพรหม
63143018507 นายอนุสรณ� กิจจา
63143018508 นางสาว�นุชรีย� เงินลิ่ม
63143018509 นางสาวณัฐญาภรณ� บรรดา
63143018510 นางสาวนาถนภา ช.างสมบูรณ�
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63143018511 ว.าที่ร9อยตรีอธิษฐาน ครุธพันธ�
63143018512 นางสาวพัชราภรณ� มณีมาศ
63143018513 นางสาวสุดารัตน� ท.าก่ัว
63143018514 นางสาวเฟ8LองฟSา สมสินธ�
63143018515 นางสาวปณิชา เรืองนุ9ย
63143018516 นายเกรียงไกร เอ.งฉ9วน
63143018517 นางสาวอาทิมา บุญชนะ
63143018518 นายนนทพัทธ� วิรัตนเสรีกุล
63143018519 นางสาวกนธิชา คงราช
63143018520 นายจุมพล โสมแก9ว
63143018521 นายสุทธิพงษ� เปIยแดง
63143018522 นางสาวดวงพร ดวงแปSน
63143018523 นางสาวเบญจวรรณ กลสามัญ
63143018524 นายจิรเดช เถาว�แดง
63143018525 นายวีระพงษ� ประชุมวัน
63143018526 นางสาววชาฎา เพ็ญสวัสด์ิ
63143018527 นายพิพัฒน� ชัยชนะ
63143018528 นางสาวปริญดา สุทธิฤทธ์ิ
63143018529 นางสาวหทัยรัตน� สุขขา
63143018530 นางสาวอารินทร� พลเดช
63143018531 นายณัฐพงษ� สิงห�โต
63143018532 นางสาวเบญจรัตน� จันทวี
63143018533 นางสาวธิดารัตน� สุพุทธยางกูร
63143018534 นางสาวหทัยชนก เมืองทรัพย�
63143018535 นางสาวทิพย�สุดา วาสุ
63143018536 นายสมพงษ� เก9าเอี้ยน
63143018537 นายสุรพงษ� แพงมี
63143018538 นางสาวเสาวลักษณ� มาตุการักษ�
63143018539 นางสาวอมรรัตน� ประเทภา
63143018540 นายณัฐชนน แก9วเนียม
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63143018541 นางสาวกนกพร ปานรงค�
63143018542 นางสาวเนตรนภา พิทักษ�
63143018543 นางสาวสมฤทัย แจ9จัตุรัส
63143018544 นางสาววรรณดี ยอดพรมทอง
63143018545 นางสาวอมล ศิริคําหอม
63143018546 นางสาวกรรณิกา วิเชียร
63143018547 นางสาวนฤมล รักษาทรัพย�
63143018548 นางสาวอามีเน>าะ อาบูดอลา
63143018549 นางสาวกัญญ�วรา ชนะภัย
63143018550 นายธีรวัต พรหมชัยศรี
63143018551 นายรณชัย คงมาก
63143018552 นายปNยะวิทย� ทองตะกุก
63143018553 นางสาวกรรณิการ� รัตนกระจ.าง
63143018554 นางสาวพรพิมล บุญร.ม
63143018555 นายศึกษ�จิต มาศจิตต�
63143018556 นางสาวธิดารัตน� กาญจนประทุม
63143018557 นางสาววิสสุตา เสนารักษ�
63143018558 นางสาวโชติกา พะมณี
63143018559 นางสาวรติกร นิกะพงศ�
63143018560 นายปรัชญา จีวะรัตน�
63143018561 นางสาวรุสนีดา สาเม>าะ
63143018562 นางสาวปNยาภรณ� มีสวัสด์ิ
63143018563 นางสาวมนัสวีร� เสนา
63143018564 นางสาวณิธฐ�ชิตา ปานก9ง
63143018565 นายสุนทร หุพาทิพย�
63143018566 นางสาวสิริศนันท� สุวรรณพรหม
63143018567 นางสาวเพ็ญสิริ คืนตัก
63143018568 นางสาวชรินรัตน� นามแก9ว
63143018569 นางสาวโชติกา อินดู
63143018570 นางสาวภัทธิรา นาคคง
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63143018571 นายณรงค�ชัย วิชัยดิษฐ�
63143018572 นางสาวกัลย�สุดา สุวรรณวงศ�
63143018573 นางสุรีรัตน� สงวนพงศ�
63143018574 นายสหรัฐ คงอินทร�
63143018575 นางสาวนนทนันต� ยอดนวล
63143018576 นางสาวสุวนันท� ชลธี
63143018577 นายณัฐกานต� จินาไหม
63143018578 นางสาวโสรยา วิโรจน�
63143018579 นางสาวชนัญชิดา คงอินแก9ว
63143018580 นายหนึ่งเดียว ทองศักด์ิ
63143018581 นางสาวภัศราภรณ� โอชา
63143018582 นางสาวจุฑาทิพ ชูภิรมย�
63143018583 นางสาวอทัยรัตน� สังข�งาม
63143018584 นางสาวธิดารัตน� เชื่องช9าง
63143018585 นางสาวสุภาวดี แซ.เอียม
63143018586 นายคเชนทร� จันทร�โท
63143018587 นางสาวลีลาวดี บุญโยดม
63143018588 นางสาวป;ญจรัตน� โฆษิตศุภกุล
63143018589 นางสาวอทิยาทร หนูพุ.ม
63143018590 นางสาววีรดา อ.าวลึกน9อย
63143018591 นายยุธิศักด์ิ พงษ�จีน
63143018592 นางสาวดวงฤดี บุญรอด
63143018593 นางสาวดวงมน แก9วคงคา
63143018594 นางสาวสุภาวดี พงศ�เตรียง
63143018595 นางสาวพัชรี บัวทอง
63143018596 นางสาวโยธกา ดีเบา
63143018597 นางปNยะรัตน� สินธุ�อ.อน
63143018598 นางสาวอารยา จิตต�พรหม
63143018599 นางสาวอรพิมล กล.อมกลั่น
63143018600 นางสาวสิริจันทร� เมืองราม
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63143018601 นางจรูญลักษณ� โคนาบุตร
63143018602 นางสาวศุภลักษณ� คล9ายศรีบุญ
63143018603 นางสาวไลลา บาเร็ม
63143018604 นางสาวอังคณา ทองศรีจันทร�
63143018605 นายนัทธพงศ� จันทร�คง
63143018606 นายณภัทร ชนะภัย
63143018607 นางสาวณัฐชา ฤดีขจรไชย
63143018608 นางสาวพัชุดาญ� สุวรรณเรืองศรี
63143018609 นางสาวธีร�จุฑา สังข�สกุล
63143018610 นางสาวชุติมา ชายเขา
63143018611 นางสาวกัญญ�วรา ปล9องอ9วน
63143018612 นางสาวทิพย�สุดา ศิโรรัตน�พชระ
63143018613 ส.ต.ท.วีระวุฒิ พรภัย
63143018614 นางสาวนัจพร ต.างสี
63143018615 นางสาวกมลชนก นามสม
63143018616 นางสาวกนกพร ห9วยสน
63143018617 นางสาวพจนารถ หอมประสิทธ์ิ
63143018618 นายพัฒนพงษ� ปรีชา
63143018619 นางสาวกมลชนก ไชยทอง
63143018620 นางสาวปพิชญา จันทร�ศิริ
63143018621 นางสาวประภาพร หะหมาน
63143018622 นางสาวนัสซีน บรรยงคิด
63143018623 นางสาวเจนจิรา เต็มสงสัย
63143018624 นายอิสกานดา กมาลอ
63143018625 นายณัฐพล เพชรเรือนทอง
63143018626 นางสาวรัชดา นวลเศษ
63143018627 นางสาวปNยนุช คงนุ.น
63143018628 นางสาวปNยะนุช พูลนวล
63143018629 นายอัฟด็อล เจ>ะมะ
63143018630 นายอภิญญา ไพทูลอาสน�
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63143018631 นางนิศรา อ.อนสังข�
63143018632 นางสาวเกษมณี ใจสอาด
63143018633 นางสาวสาธิตา เสนเก้ือ
63143018634 นางสาวชุติมา มุงสุข
63143018635 นางสาวสุธิมา ภาสะเตมีย�
63143018636 นายกฤษฎา เอียงเงิน
63143018637 นางสาวเพ็ญนภา สงขินี
63143018638 นางสาวศิริลักษณ� พันธ�สวัสด์ิ
63143018639 นางสาวสุกัญญา จิตประสาร
63143018640 นางสาวเวฬุวัน เปIยศรี
63143018641 นางสาวอธิชา บัวยก
63143018642 นางเกศินี ส.งข.าว
63143018643 นางวธุยา ศิริรัตน�
63143018644 นายพีรพัฒน� หวันตาหลา
63143018645 นายทินภัทร ไชยสงคราม
63143018646 นางสาววรรณา ขวัญเจริญ
63143018647 นางสาวนุรอาไอซ>ะห� เจะและ
63143018648 นางสาวจีรวรรณ ทองสงค�
63143018649 นายธีรวัฒน� ธรรมโชติ
63143018650 นางสาวสุตาภัทร บัวขํา
63143018651 นายพนมกร น9อมสุทธิกุล
63143018652 นางสาวยูรีต9า กีโต>ะ
63143018653 นางสาวจุรีรัตน� สงขาว
63143018654 นางสาวนุสรา สินรัตน�
63143018655 นางสาวอรอุมา ชูแก9ว 
63143018656 นางสาววริศรา บุญญานุกูล
63143018657 นางสาวโรสลิน ทองคํา
63143018658 ว.าที่ร.ต.สราวุธ ศรีทองฉิม
63143018659 นางสาวสุภาวดี แก9วพิชัย
63143018660 นายเทพฤทธ์ิ อิสรภาค
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63143018661 นางสาวรัษฎากร แก9วศรีจันทร�
63143018662 นางสาวสิริภัทร รัตนโชติ
63143018663 นางณัฐณิชา ทองโอ
63143018664 นางสาววัสนนันท� แสงพิทักษ�
63143018665 นางสาวนฤมล เสนาจิตร
63143018666 นางสาวปรียาภรณ� สิทธิเชนทร�
63143018667 นายรณกฤต รังสรรค�
63143018668 นางสาวพัณณวดี พรรณขาม
63143018669 นางสาวรธิภัทร ศรีเงินถม
63143018670 นางสาวอมรรัตน� ศรีเพ็ชร
63143018671 นางสาวศศินา จิตรอักษร
63143018672 นายอธิพงศ� ศรีวิเชียร
63143018673 นางสาวณัฏฐณิชา สีระโก
63143018674 นางศรสวรรค� นาคนาศักด์ิ
63143018675 นางสาวสุนิสา ศรีธนสาร
63143018676 นางสาวจันทร�สุดา หนูเนื้อ
63143018677 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขคง
63143018678 นางสาวสุทธิดา สร9อยแก9ว
63143018679 นางสาวสุจิตรา คงเจริญ
63143018680 ส.ต.ท.สุวรรณ ชูรัตน�
63143018681 นายสุวิทย� พรหมณี
63143018682 นายทศพร แก9วศรี
63143018683 นางสาวธนิษฐา ชนะพาล
63143018684 นางสาวณัฐชยา นิ่มนวล
63143018685 นางสาวศศิภรณ� ดําโอ
63143018686 นางสาวเยาวเรศ รัตนนุกูล
63143018687 นายศุภฤกษ� เรืองคง
63143018688 นางสาวยุวดี บุญผล
63143018689 นางสาวเกวลิน อักษรเงิน
63143018690 นางสาวสายฝน เกิดแก9ว
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63143018691 นางสาวรัชชาสร กันแสง
63143018692 นางสาวณัฐนรินทร� ลิ่มเล็ก
63143018693 นายสถาพร พรมกุล
63143018694 นายวันเฉลิม ขาวนวล
63143018695 นางสาวทิพย�วิภา โสตถิรัตนพันธ�
63143018696 นางสาวสุภาวดี ไชยจิตร�
63143018697 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีทอง
63143018698 นางสาวภัทรพิมพ� บัวตุม
63143018699 นายวรวุฒิ วิเชียร
63143018700 นางสาวอรอุมา เอียดขลิก
63143018701 นางสาวซูสานี กาเจร�
63143018702 นายจิรศักด์ิ หนูช.วย
63143018703 นางสาววรกานต� สังข�ชุม
63143018704 นายเจะฮาซัน เบญจมะ
63143018705 นายพงศธร เชื้อชิด
63143018706 นางสาวศรัญญา วงศ�สวัสด์ิ
63143018707 นายโซฟIส หะยีย>ะ
63143018708 นางสาวลลินา ดะห�ลัน
63143018709 นายภานุพงศ� ชัยมงคล
63143018710 นางสาวกชกร อภิชนังกูร
63143018711 นายพีรพัฒน� หนูยัง
63143018712 นายภูหริ สิตบุศย�
63143018713 นายปรัชญา รุ.งเรือง
63143018714 นางสาวภาดา เจโตวิมุติ
63143018715 นางสาวทิพวรรณ ปราศภัย
63143018716 นางสาวนงลักษณ� สิตบุศย�
63143018717 นางสาวสิริรัตน� มูณี
63143018718 นางสาวดรัลพร เกิดแก9ว
63143018719 นางสาวสุกานดา แต9พันธ�
63143018720 นางสาววราภรณ� ชูบัว
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63143018721 นางสาวจิราภรณ� รัตนะ
63143018722 นางสาวนิจจารีย� สมเชื้อ
63143018723 นางสาวกนกวรรณ สว.างศรี
63143018724 นางสาวสุปรียา พังยาง
63143018725 นางสาวภาสภัทร รักษาจันทร�
63143018726 นางสาววันทนาพร รามจันทร�
63143018727 นางสาวปNยะพร ศรีใหม.
63143018728 นายสิทธิพร เจียรศิริ
63143018729 นางสาวปNยวรรณ ไทยทอง
63143018730 ว.าที่ ร.ต.หญิงบุษรา ทิมหิน
63143018731 นางสาววรัญญา เดชฉิม
63143018732 ว.าที่ร9อยตรีโชตินันท� จันทโชติ
63143018733 นางสาวอรษา อินแก9ว
63143018734 นางสาวพิมลศรี เชื้อจีน
63143018735 นายกิตติคุณ บุญแก9ว
63143018736 นางสาวอนุสรา บุญสุข
63143018737 นายธารา ทับเกลี้ยง
63143018738 นางสาวลัดดาวรรณ ถ่ินกาญจน�
63143018739 นางสาวกชกร ส9มเขียวหวาน
63143018740 นางสาวกชพร จันพลโท
63143018741 นางสาวศจี เสรีรัตน�
63143018742 นางสาวปรียานุช ศรีชัย
63143018743 นางสาวปNยรัตน� สุวรรณรัตน�
63143018744 นางสาวสุดาทิพย� ชุมทอง
63143018745 นางสาวกิติยา คงใหม.
63143018746 นายกานต� แสงกลัด
63143018747 นางสาวหทัยลักษณ� เทวฤทธ์ิ
63143018748 นายวรวัชร กลิ่นม.วง
63143018749 นางสาวจุฑาทิพย� คงวัฒนานนท�
63143018750 นางสาวธณาพร นุ.นมัน
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63143018751 นายธวัช ทองส.งศรี
63143018752 นายกิรภัส จันทร�ตักเตือน
63143018753 นายชาตรี จีระเสมานนท�
63143018754 นางสาววิภาวดี แซ.เหล9า
63143018755 นางธมลวรรณ สั่นสะท9าน
63143018756 นางสาวปณาลี ไชยศรี
63143018757 นางสาวทรายขวัญ คงภักดี
63143018758 นายธีรภัทร วัชรปพน
63143018759 นางสาวอารียา เขียวบุญจันทร�
63143018760 นายกฤษดา เพชรทอง
63143018761 นางสาวนุชสรา คงเทพ
63143018762 นางสาวชมพูนิกข� แดงหนองหิน
63143018763 นางสาวเบญจมาศ สุทธิรักษ�
63143018764 นางสาวเจริญลักษณ� สุชาติพงษ�
63143018765 นางสาวแก9วตา กิจประสงค�
63143018766 นางสาวป;ญญาพร จันทร�พัฒน�
63143018767 นางสาววรวรรณ เปIยชาติ
63143018768 นายกิตติ คงแก9ว
63143018769 นางสาวนิดานุช เพ็ชรสีทอง
63143018770 นายณัฐวุฒิ แนะแก9ว
63143018771 นางสาวเหมรัตน� ชูทอง
63143018772 นายวรวิช รุ.งสอาด
63143018773 นางสาววรารัตน� คุณพันธุ�
63143018774 นางสาวรุจิรา ไกรนรา
63143018775 นายพงษ�เทพ เครือทอง
63143018776 นางสาวนาฏชนก คงทรัพย�
63143018777 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยณรงค�
63143018778 นางสาวกนกวรรณ สังข�ส9ม
63143018779 นางสาวลลิตา สุทธิการ
63143018780 นางสาวจันทรวรรณ เพชรแก9ว
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63143018781 นายกรวิชญ� กังแฮ
63143018782 นายปNยพงษ� ณ ถลาง
63143018783 นางสาวมณีญา จารุปกรณ�
63143018784 นางสาวสาหรอ ชูแก9ว
63143018785 นางสาวนราจันทร� เชียรศรี
63143018786 นางสาวนัทติยา แก9วสองสี
63143018787 นายเกียรติศักด์ิ ฉิมยินดี
63143018788 นางสาวชนาภา ปลอดนุ9ย
63143018789 นางสาวธัญญารัตน� ทรายก่ิง
63143018790 นางสาวทัศนียา ทรงวิลาศ
63143018791 นายพงษ�พิพัฒน� อุตมะมุณีย�
63143018792 นางสาวนิตยา คําแหง
63143018793 นางสาวศิริรัตน� ศรีสุข
63143018794 นางสาวน้ําฝน บุญที
63143018795 นางสาววิไลวรรณ จิตรา
63143018796 นางสาวนรินญดา เพชรสังกฤษ
63143018797 นางสาวชุติมา พรหมอินทร�
63143018798 นางสาวกมลมาศ พะสริ
63143018799 นางสาวจริยา ทองจันทร�
63143018800 นายสุทธิพงศ� ประทุมมาศ
63143018801 นางสาวอามีเนาะ เจ>ะเล>าะ
63143018802 นายโสฬส จีระพันธุ�
63143018803 นายปริญญา เทพสง
63143018804 นายทิวากร แก9วเลิศ
63143018805 นายอนันตชัย ล.องลอย
63143018806 นางสาวพาตีฮาห� อาลีมามะ
63143018807 นางสาวปาริสา กานต�ฎีกานนท�
63143018808 นางสาวสุภาวดี บุญจันทร�
63143018809 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมสง
63143018810 นางสาวป;ทมาภรณ� ชมเทศ
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63143018811 นางสาวศศิธร มัคสิงห�
63143018812 นางสาวนิตยารัตน� นาคฤทธ์ิ
63143018813 นายสุริยพงศ� เบญจมานนท�
63143018814 นางกีญพัตร� เพชรมณี
63143018815 ว.าที่ร.ตหญิงบุษราภรณ� พรมเทพ
63143018816 นางสาวซูรีดา มอหะ
63143018817 นายเพชรอรุณ จันทร�งาม
63143018818 นายภุชงค� ทิพย�เพชร
63143018819 นางสาวนฤมล มูลแปร
63143018820 นางสาวปNยะนุช เกษเพชร
63143018821 นายมนตรี บุญชู
63143018822 นางสาวสายฝน ทศวารี
63143018823 นางสาวจันทรนิภา บุญวงศ�
63143018824 นางสาวศิริวรรณ นามจันทร�
63143018825 นางสาวเจนจิรา เที่ยงธรรม
63143018826 นางสาวซาฟIยะห� ทั่งโสภา
63143018827 นางสาวกัญญพัชร ชาญปรานีช
63143018828 นายศุภวิทย� พรหมจันทร�
63143018829 นางสาวศิริธรรม ชูทอง
63143018830 นายพชร สุทินนะ
63143018831 นายสาธิต โต>ะเตบ
63143018832 นางสาวโชติกา หนูเก้ือ
63143018833 นายมูหมัดอุสรี มะมิง
63143018834 นางสาวสาวิตรี มาพูล
63143018835 นางสาวโชติกา สังข�ทอง
63143018836 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองฤทธ์ิ
63143018837 นางสาวกนกวรรณ หลงละเลิง
63143018838 นางสาวกัสตินี อีซอ
63143018839 นางสาวพิมพ�นิภา บรรลือพืช
63143018840 นางสาวช.อผกา วิโสจสงคราม
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63143018841 นางสาวศุภมาส เซ.งขุนทอง
63143018842 นายโกวิท บุญฤทธ์ิ
63143018843 นางสาวมุรนีดา ซีเซ็ง
63143018844 นางศุภรัตน� คงปาน
63143018845 นางสาวทัศนียา คงทอง
63143018846 นางสาวสุริยา ชูพูล
63143018847 นางสาวเปรมฤทัย ศรีนวล
63143018848 นางสาวมนต�นภา จันทร�คง
63143018849 นายศุภณัฐ วัฒิธรรม
63143018850 นางสาวนฤมล ปรีชา
63143018851 นางสาวชนิกานต� บํารุงผล
63143018852 นางสาวนิสาชล เพชรที่วัง
63143018853 นางสาวสิรภัทร เสือกลิ่น
63143018854 นางสาววันทนา สะแหล>ะ
63143018855 นายราวี แวอุเซ็ง
63143018856 นายณัฐพล รงค�ภักดี
63143018857 นางสาวโสรยา จิโน
63143018858 นางสาวจิรวรรณ สโมสร
63143018859 นายศุภวิชญ� ขาวล9วน
63143018860 นางสาวอภัสวรรณ สุขเมฆ
63143018861 นางสาวอุมาภรณ� บุญยัง
63143018862 นางอรทัย เกษตรชีวากรณ�
63143018863 นางสาวจุรีรัตน� มณีบุตร
63143018864 นายยุรนันท� ชุมชู
63143018865 นายธีระศักด์ิ วังจํานงค�
63143018866 นายชนินทร� ศรีเมฆ
63143018867 นางสาวศิริพร พรหมเพชร
63143018868 ว.าที่ร9อยตรีศราวุธ ช9างนรินทร�
63143018869 นางสาวจุฑามาศ หนูรักษ�
63143018870 นายไพบูลย� รักษ�สาคร
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63143018871 นางสาวชิดชนก ช9างนิล
63143018872 นางสาวทวินันท� อะหลี
63143018873 นางสาวรักษิตา รองเดช
63143018874 นางสาวศุนิสา ซุยเหลียน
63143018875 นายสาธิต พูลศิริ
63143018876 นายพีรศักด์ิ พุทธพรึก
63143018877 นายดนัย ภิรมย�
63143018878 นางสาวปุณณดา พุ.มพวง
63143018879 นางสาวสุรัสวดี เขียวแต9ม
63143018880 นางสาวสวรรยา คงปราณ
63143018881 นางสาวดายานา ปะยังซายี
63143018882 นายชนวีร� ศิริวงศ�
63143018883 นางสาวนิรมล เรืองศิลปY
63143018884 นายณัฐวุฒิ ช.อผูก
63143018885 นางสาวผกามาศ ปานแก9ว
63143018886 นางสาวจุฑารัตน� รักษาม่ัน
63143018887 นางสาวอุสุมา ชูสุวรรณ
63143018888 นางสาวนัชชา ทองปIX
63143018889 นางสาวมานิตา เพ9งบุญล9วน
63143018890 นายศราวุธ แต9มประสิทธ์ิ
63143018891 นางสาวกนกวรรณ ปานสวัสด์ิ
63143018892 นางสาวสิริญญา คะเชนทร�
63143018893 นางสาวอรอนงค� เต็มบางงอน
63143018894 นางสาวสุนันทา ชัยศิริ
63143018895 นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร�
63143018896 นางสาวอรอุมา ร.มแก9ว
63143018897 นางสาวโสภิดา จันทร�แก9ว
63143018898 นายเสฏฐปุตต พรหมประสิทธ์ิ
63143018899 นางสาวญาสุมินทร� มากอําไพ
63143018900 นางสาวณัฐสิมา สงคง

หน9า 630 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143018901 นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ
63143018902 นางสาวสัณห�สินี จันทร�เอื้อน
63143018903 นางสาวปทุมวดี เกตุนุ9ย
63143018904 นางสาวนริศรา โสะอ9น
63143018905 นางสาวดาริกา หาญแก9ว
63143018906 นางสาวกิตติยาภรณ� ปล9องบรรจง
63143018907 นางสาวจันทร� จิ รา เกตุทอง
63143018908 นางสาวกมลกานต� หอยทอง
63143018909 นางสาวกนิษฐา แจ9งวัง
63143018910 นายพงศภรณ� โสฬส
63143018911 นางสาวจารุวรรณ พัฒนภากรณ�
63143018912 นางสาวพรรษ�ชยน�พร คีรีก้ิน
63143018913 นางสาวป;ทมาวรรณ ทองคํา
63143018914 นางสาวระพีพรรณ พุ.มขจร
63143018915 นางสาวกรองกาญจน� ชิตกรหาญ
63143018916 นายจิตรทิวัส ยังทรัพย�
63143018917 นางสาวปNยรัตน� ไชยธรรม
63143018918 นางสาวจันทร�จิรา นวลวัฒนา
63143018919 นางสาวศิลาพร จันทรัตน�
63143018920 นายณัฐวุฒิ สงไขย
63143018921 นางวิลาวรรณ สีคงแก9ว
63143018922 นางสาวหทัยรัตน� ฤทธิศักด์ิ
63143018923 นางสาววิลาวัณย� ช.วงถนอม
63143018924 นางสาวเสาวลักษณ� คงวัดใหม.
63143018925 นางสาวนลินา จุลเดช
63143018926 นางสาวศศิเกตุ คีรีรักษ�
63143018927 นางสาววิศัลย�ศยา รัตนวุฒิ
63143018928 นางสาวภัทราวดี ไกรทอง
63143018929 นางสาวณัฐวดี ภักดี
63143018930 นายวรวุฒิ แสงศร

หน9า 631 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143018931 นายภูริณัฐ พิมพ�สระเกษ
63143018932 ว.าที่ร9อยตรีหญิงวิจิตรา ค9าเรือ
63143018933 นางสาวรอฮานี หะยีแยนา
63143018934 นายธเรศ ณ สงขลา
63143018935 นางสาวญาณี พันธ�สวัสด์ิ
63143018936 นางสาวศิรินทิพย� ชูยงค�
63143018937 นางสาวชลธิชา ไชยพลบาล
63143018938 นางสาวนิภาพร รักกะเปา
63143018939 นางสาวปรัชญาศิริ หะรังศรี
63143018940 นางสาวรพิพร หม่ืนแสน
63143018941 นายบรรลือศักด์ิ บุญโยดม
63143018942 นางสาวกรองกาญจน� ทองมาก
63143018943 นางวันดี แก9วกอง
63143018944 นางสาวอรญา มากโฉม
63143018945 นางสาวสุทธิชา รัตนะพงศ�
63143018946 นางสาวดวงสมร เอี่ยมสอาด
63143018947 นายกฤษณะ เขียวเสน
63143018948 นางสาวภานุมาศ เหล็กดํา
63143018949 นางสาวพันธรักษ� รัตนพันธุ�
63143018950 นางสาวชไมพร แก9วสุวรรณ
63143018951 นายสุรเชษฐ ทองโอเอี่ยม
63143018952 นางสาวพรรณศิริภา รัชวการ
63143018953 นายชยากร พรหมรักษ�
63143018954 นายนัฐกฤต ด.านวัชระกุล
63143018955 นางสุภาพร โสธร
63143018956 นางสาวคุณัญญา เรืองสังข�
63143018957 นางสาวปNยธิดา ศรีทอง
63143018958 นายปรีดี เดชสถิตย�
63143018959 นางสาวพิมลศิริ รักษาเพ็ชร
63143018960 นางสาวกชนันท� พันธ�สวัสด์ิ

หน9า 632 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143018961 นางสาวปNยธิดา ชัยรัฐ
63143018962 นางสาวศุภลักษณ� หลีเส็ม
63143018963 นายอินทร น.วมอนงค�
63143018964 นางสาวพลอยไพลิน บุตรแสงดี
63143018965 นางสาวสุภาณี ศรีนวน
63143018966 นายณัฐวุธ สืบพงต�
63143018967 นางสาวปนิธี ศรีสุวรรณ�
63143018968 นางสาวอังจิมา บัวทอง
63143018969 นางสาวชนกนันท� กาญจนวิวิน
63143018970 นางสาวอาธิศรา รักบํารุง
63143018971 นางสาวกนกพัตร เจริญ
63143018972 นางสาวปรัชญาพร มะคีรินทร�
63143018973 นายชยพล ศรีทอง
63143018974 นายณัฐวุฒิ พลเดช
63143018975 นายเกียรติศักด์ิ ชูแก9ว
63143018976 นางสาวจุติกาญจน� กาญจนาทิพย�
63143018977 จ.ท.เมธาวุฒิ โกมาสังข�
63143018978 นางสาวสุจาริณี ทัพเมือง
63143018979 นางสาวชิตา หัสนีย�
63143018980 ว.าที่ ร.ต.นิติลักษณ� จันทร�อัมพร
63143018981 นางสาวณภัค จันทร�เมธา
63143018982 นางสาวอนุตตรีย� ศรีสะอาด
63143018983 นางสาวบุณยนุช เพชรแก9ว
63143018984 นางสาวดาราวรรณ ปรานสุข
63143018985 นางสาวจิราพัชร ราชสีห�
63143018986 นางสาววิลาวรรณ ชูรัตน�
63143018987 นางสาวสุกัญญา สันติบํารุง
63143018988 นางสาววิมลสิริ จิตรแม.น
63143018989 นางสาวขวัญนภา แทนโชติ
63143018990 นายศิริโรจน� ศิลปYศร

หน9า 633 จาก 845                
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ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143018991 นางสาวอรจิรา บัวทอง
63143018992 นางสาวมัลลิกา หนูพงษ�
63143018993 นางสาวมาลีทิพย� แสงวิเชียร
63143018994 นางสาวอรวรรณ สุวรรณ
63143018995 นางสาวจุฑาทิพย� มีแสง
63143018996 นายนภสินธุ� จีนประสม
63143018997 นางสาวนงลักษณ� ภักดีชน
63143018998 นางสาวอังษณา สาระภี
63143018999 นางสาวอารดา หม่ืนระย9า
63143019000 นางสาวอมรรัตน� คงเกิด
63143019001 นางรัชนก ทับไทร
63143019002 นางสาวอุษา ทองมีเพชร
63143019003 นางสาวอนงค�นาฏ ชาตรี
63143019004 นางสาวดวงใจ ลิ้มไส9หั้ว
63143019005 นางสาวก่ิงกาญจน� หนูชลคราม
63143019006 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�แจ.มศรี
63143019007 นางสาวปวีณา ทอดทิ้ง
63143019008 นายวชิรศักด์ิ วิบุลย�ศิลปY
63143019009 นางสาวสุมิตรา วิโรจน�
63143019010 นางสาววรางคณา ชัยยศ
63143019011 นางสาวปรียาภัทร แสงวงศ�ประสงค�
63143019012 นายคมศักด์ิ เกิดสุข
63143019013 นางสาวธนวรรณ หาญพิทักษ�วงศ�
63143019014 นางสาวพิมพ�ประภา แก9วรัตน�
63143019015 นายพิรเศรษฐ หิรันญวิวัฒน�
63143019016 นายสุพล ใจหาญ
63143019017 นางสาวฐิติรัตน� พันพฤกษา
63143019018 นางสาวจิตโสภิณ หมาดนุ9ย
63143019019 นางสาวนฤมล เดชชนะ
63143019020 นางสาวทิพย�วรรณ แซ.ลิ้ม

หน9า 634 จาก 845                
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63143019021 นางสาววัจนีย� ล9อเส็ง
63143019022 นางสาวรังษิญา เรืองทับ
63143019023 นายวัชรินทร� ชินวงค�
63143019024 นางสาวเพ็ญศรี ลาสมัน
63143019025 นางสาววรรณวนัช ใจห9าว
63143019026 นายธีรยุทธ ปNลวาสน�
63143019027 นายพงศ�พล รัตนวงศ�
63143019028 นางสาวศิลารัตน� ธรรมสูน
63143019029 นางสาวมลิวัลย� นาคสด
63143019030 นายทวีสิน นุ.นรักษา
63143019031 นางสาวอุมาภรณ� คงสุข
63143019032 นายพงศธร จันทโร
63143019033 นางสุนิสา ศรีสุข
63143019034 นางสาวเกวลิน พรหมสุภากุล
63143019035 นายภูวเดช สื่อมโนธรรม
63143019036 นางสาวปNยลักษิกา เวชภูติ
63143019037 นายปNยะวุฒิ นาคพันธ�
63143019038 นายภานุพงศ� ชุมมะ
63143019039 นางสาววิยะดา สุขชา
63143019040 นางสาวอังคณา สุขสวัสด์ิ
63143019041 นางสาวณัฐธยาน� ด.านวงศ�ทอง
63143019042 นายศุภนัติ คงจันทร�
63143019043 จ.ท.หญิงวริศรา เผือกผ.อง
63143019044 นางสาวกิตติยา กาเกตุ
63143019045 นางสาวชฎาพร ศรีสังข�แก9ว
63143019046 นายพิศุทธ์ิ มีวัฒนะ
63143019047 นางสาวศิริณภา ภู.นภาอําพร
63143019048 นางสาวพัฒน�สุดา สงฤทธ์ิ
63143019049 นายพิพัฒน�สินธุ� จุลมณีโชติ
63143019050 นางสาวณัฐริกา ชัยสงคราม

หน9า 635 จาก 845                
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63143019051 นางสาวอัญชลีพร เพชรทอง
63143019052 นางสาวเกวภินิฌษ� ศรีสุวรรณ�
63143019053 นางสาวนันทิตา คงครอง
63143019054 นางสาวชลิตา ทิพย�ยาน
63143019055 นางสาวภัททิยา เกตุแก9ว
63143019056 นางสาวชนกภรณ� แปลงรัตน�
63143019057 นางสาวปฐมา อุดม
63143019058 นางสาวรัตติกาล เหล.า เสนา 
63143019059 นางสาวพัทธ�ธิดา ไทยแท9
63143019060 นางสาวดารารัตน� ฟองแก9ว
63143019061 นางสาวสิรัญญา ทองคํา
63143019062 นางสาวอนุสรา อินทร�ชัย
63143019063 นางสาวพิชามญชุ� เบิกนา
63143019064 นางสาวอรอุมา เฉ้ียนเงิน
63143019065 นางสาวกนกวรรณ สารสิทธ์ิ
63143019066 นางสาวจริยาพร ลือฤทธ์ิ
63143019067 นายพงศธร ส9มแปSน
63143019068 นางสาวอรอนงค� รักนุกูล
63143019069 นางสาวจารุวรรณ กุลทอง
63143019070 นางสาวกรรณิการ� หนูยศ
63143019071 นางสาววรรณวิสา คํามี
63143019072 ว.าที่ร9อยตรีศรวัท เกียรติเมธา
63143019073 นายธนบดี เมืองฉิม
63143019074 นางสาวมณัชยา ผลสง.า
63143019075 นางสาวจันทนา พัตราพล
63143019076 นายอภิสิทธ์ิ ปานปNน
63143019077 นางสาวศุภลักษณ� เพ่ิมสนาม
63143019078 นางสาวศิวิไล พัฒนานนท�
63143019079 นายศุภนิตย� ข9าวงาม
63143019080 นางสาวจุติมาพร สุภาพ

หน9า 636 จาก 845                
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63143019081 นางสาวป;ณฑารีย� เกิดสมกาล
63143019082 นายอธิพงศ� สงสมอ
63143019083 นางสาวสุภัสสรา กล่ําพัก
63143019084 นางสาวศศิกาญจน� ชิดเชื้อ
63143019085 นายวรรณเชาวน� สังวังเลาว�
63143019086 นางสาวเนตรชนก เล็กบางพงศ�
63143019087 นางเกศมณี ศรีเทพ
63143019088 นางสาวศศิวิมล นาคแท9
63143019089 นางสาวสุกัญญา เอียดชุม
63143019090 นางสาวณัฐพร จันทร�รงค�
63143019091 นางสาวธันยพร ประดิษฐการ
63143019092 นางสาวรัตนาภรณ� เมืองโคมพัส
63143019093 นางสาวปฐมวรรณ ทองศิริ
63143019094 นางสาวดาริกา ญาโน
63143019095 นางสาวลัดดาวัลย� ไชยมะโน
63143019096 นางสาวพัฒน�นรี ย่ีซ9าย
63143019097 นายกฤษฎา ภุมรินทร�
63143019098 นางสาวกัญญารัตน� แก9วศิริ
63143019099 นางสาวปวีณา พานิชพันธุ�
63143019100 นางสาวสุพพัตรา พุทธพงค�
63143019101 นางสาวณัฐฌา พรหมคุ9ม
63143019102 นางสาวเสาวณีย� สุรามิตร
63143019103 นางสาวจิตทีรา ไหวพริบ
63143019104 นางมณีรัตน� แสงเงิน
63143019105 นางสาวภัทรชนก แซ.ต๋ัน
63143019106 นางสาวสุวนันท� ครุฑคาบแก9ว
63143019107 นางสาวกรรภิรมย� ปาณะศรี
63143019108 นายอรุณ จิตจารักษณ�
63143019109 นางสาวประติภา มุกดา
63143019110 นายอนุพงศ� จันทร�แก9ว

หน9า 637 จาก 845                
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63143019111 นายชาตาพิชญ� ผลความดี
63143019112 นายไพโรจน� ยศเมฆ
63143019113 นายตะวัน แพรกนกแก9ว
63143019114 นางสาวธิดาพร สันโลหะ
63143019115 นายธีรยุทธ์ิ จิตร�สุคนธ�
63143019116 นางสาวเพ็ญธิดา ทองเทพ
63143019117 นางสาวกรณิกานต� สีสิ้ว
63143019118 นางสาววารุณี หนูแก9ว
63143019119 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน�
63143019120 นางสาวจุฬาภรณ� กองสิน
63143019121 นางมะลิวัลย� เมืองสองศรี
63143019122 นางสาวพัทธนันท� พรหมณี
63143019123 นายเจษฎา จิตต�รัตน�
63143019124 นายกลวัชร ศรีวิเศษ
63143019125 ว.าที่ ร.ต.ศุภชัย มุสิแดง
63143019126 นางสาวสุภัสสร หลงขาว
63143019127 นางสาวพรทิพย� ทองฉิม
63143019128 นายวีระยุทธ ขวัญนิมิตร
63143019129 นายวัชรพงศ� ใจดี
63143019130 นางสาวนภัสนันทร� โพธ์ิอ9น
63143019131 นางสาวศรีศุภางค� มาระเสนา
63143019132 นางหนึ่งฤทัย คิดใจเดียว
63143019133 นางสาวอรอนงค� พรรณรังษี
63143019134 นายโชคอนันต� สุขเกิด
63143019135 นางสาวหัสฤทัย ยางทอง
63143019136 นางสาวกัญญาณัฐ กระบี่น9อย
63143019137 นางสาวจันทร�จิรา ช.วยประดิษฐ�
63143019138 นางสาวนฤมล เข็มจันทร�
63143019139 นางสาวฐานิกา แสงมณี
63143019140 นางสาวภัทรพร ซ9วนลิ้ม
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63143019141 นางสาวภัทริยา รูปโอ
63143019142 นายนิรุซดี อาสะวะ
63143019143 นางสาวไซหนับ โต>ะหวันหลง
63143019144 นางสาวเสาวลักษณ� สมทอง
63143019145 นางสาวฐิติมา ศรีมณฑก
63143019146 นางสาวอัญวรรณ เกิดจํารูญ
63143019147 นายชัยนัล หมูดหยี
63143019148 นางสาวสุวิภา ชิตร
63143019149 นางสาววนิดา นิ่มดํา
63143019150 นางสาวศิริลักษณ� มัฎฐารักษ�
63143019151 นางสาวไอลดา ลาภพล
63143019152 นายจักรเลิศ ศัทโธ
63143019153 นางสาวจินตณี ซิเวเฉ้ียง
63143019154 นางสาวกนกวรรณ พรมยัง
63143019155 นางสาววิภาวรรณ แสงฮวด
63143019156 นางสาวพัดชา โต>ะหมาด
63143019157 นายธีรวัฒน� ไหมสีเขียว
63143019158 นายธีรวุฒิ ทาจันทึก
63143019159 นางสาวสุกัญญา สังข�ขาว
63143019160 นายชาติชาย มหาทํานุโชค
63143019161 นางสาวจุฑาภรณ� ยังพัฒน�
63143019162 นางสาวนฤมล ถึงเสียบญวน
63143019163 นางสาวสุชานาถ รักแดง
63143019164 นายพฤตธิพันธ� จันทร�ศรีกรด
63143019165 นายศุภชัย เขียวดํา
63143019166 นางอัญชลิกา ศิวะศิลปYชัย
63143019167 นางสาวจิดาภา เขียวขํา
63143019168 นางสาวอัจฉรา คุ9มภิรมย�
63143019169 นางสาวสุภาวดี หอมชื่น
63143019170 นายธีรเมศวร� ไชยชนะ
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63143019171 นางสาวฐิติวรดา เพชรรักษ�
63143019172 นางสาวจารุวรรณ นบนอบ
63143019173 นายจีระศักด์ิ โสภา
63143019174 นางสาวอรุโณทัย ต.อศรี
63143019175 นายอรรณพ สมปรีดา
63143019176 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�ชัยศรี
63143019177 นางสาวสิริวรรณ จันทร�หอม
63143019178 นางสาวกนกวรรณ สดใส
63143019179 นางสาวสิริมา วงศ�เลิศประดิษฐ�
63143019180 นางสาวฐิติยา นนทผล
63143019181 นางสาวกมลทิพย� ศรีทอง
63143019182 นายณิฐพร จันทร�เสน
63143019183 นางสาวฐิติยา พรมบังเกิด
63143019184 นายสิทธิศักด์ิ ช.วยนาค
63143019185 นายพิสิฐ พรายพรรณ
63143019186 นางสาววรรณิยา บุญเดช
63143019187 นางสาววราภรณ� บัวชุม
63143019188 นายจักรี บุญทอง
63143019189 นางสาวณัฐกฤตา แก9วเดิม
63143019190 นางสาวชนกานต� สาสุนีย�
63143019191 นางสาวชลฑิญา พนาลี
63143019192 นางสาวประภัสสร มีลาภ
63143019193 นางสาวสวรรยา เกิดศิริ
63143019194 นางสาวปรางฤทัย รัตนมณี
63143019195 นางสาวจิตรา พรายแก9ว
63143019196 นายกฤษณ�พนม รามวงศ�
63143019197 นางสาวสุพรทิพย� บุญ เรือง
63143019198 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมมี
63143019199 นางสาวจุไรรัตน� โฟฉิว
63143019200 นายปภังกร เปาเล9ง
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63143019201 นายภานุวัฒน� พลครุธ
63143019202 นางสาวภัทรวดี ถือทอง
63143019203 นางสาวมานิดา วังสว.าง
63143019204 นางสาวศิริเพ็ญ เกตุบูรณะ
63143019205 นางสาวสุธาสิณี ทองเกิด
63143019206 นางสาวศศิวรรณ สมหา
63143019207 นางสาวเกวลี แกล9วกล9า
63143019208 นายอรรถพล ทองสุข
63143019209 นางสาวทิวาพร คําตัน
63143019210 นางสาวสิริพร หมวกสุข
63143019211 นางสาวพรทิพย� แซ.โก9
63143019212 นายวรัญWู ลาภวงศ�ประเสริฐ
63143019213 นางสาวระวิวรรณ เกตุระหงษ�
63143019214 นางสาวมลิวรรณ หมัดง>ะ
63143019215 นางสาวศิวพร หะยีอาบูบากาด
63143019216 นางสาวดาริน ช.วยมณี
63143019217 นางสาวธิดารัตน� เหล็กเนตร
63143019218 นางสาวจุฑามาศ ก้ีข9อ
63143019219 นางสาวหนึ่งฤดี จุลแก9ว
63143019220 นางสาวจตุพร ผลพฤกษา
63143019221 นางสาวณัฏฐณิชา ชาญน้ํา
63143019222 นางสาวสุภาวดี บรรจงการ
63143019223 นางสาวพัชรา นวลเพชร
63143019224 นางสาวแวยะห� แมเราะดํา
63143019225 นางสาวอาภาภรณ� ปลอดปล9อง
63143019226 นายฤทธิไกร พัฒนรักษ�
63143019227 นางจุรีรัตน� กาญจนา
63143019228 จ.ส.ต.อรรถ รักษ�ชูชื่น
63143019229 นางสาวจุฬาลักษณ� เทียนงาม
63143019230 นายสมพล ชมเชย
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63143019231 นายวงศกร สุทธิมาศ
63143019232 นางสาวกันยารัตน� วัฒนะสงค�
63143019233 นางสาววันทนีย� โภคเนืองนอง
63143019234 นางสาวสุริสา ทองปาน
63143019235 นางสาวศิธิญา เหล.านาค
63143019236 นางสาวกัจฉราพรรณ มากจันทร�
63143019237 นางสาวกัตติกา ปรางปราสาท
63143019238 นางสาวปารวี โพธ์ิแก9ว
63143019239 นายมนตรี ศรีสมทรง
63143019240 นางสาวเยาวลักษณ� วรรณมาศ
63143019241 นางสาวปNยฉัตร บาลทิพย�
63143019242 นางสาวอภิรดี ระลึกเย็น
63143019243 นางสาวอวัสดา แจ9งอักษร
63143019244 นางสาวศศิกานต� สังข�วารี
63143019245 นางสาวศรินทร ศิริทินกร
63143019246 ว.าที่ ร.ต.ธีระยุทธ� สาเรศ
63143019247 นายปวีณ ไผ.ชู
63143019248 นายฐาปกรณ� เหล็มสะ
63143019249 นางสาวสุณิสา ชนะกุล
63143019250 นางสาวสุชาดา ปานเพชร
63143019251 นายภาณุศักด์ิ แถบเงิน
63143019252 นางสาวนลิน ลืองิ
63143019253 นางสาวโชติกา เริงจิตร
63143019254 นางสาวดาวฤทัย มากนคร
63143019255 นายอํานาจ พุ.มพฤกษ�
63143019256 นางสาวสมใจ ลําหัด
63143019257 นางสาวศุภวีร� เฟ8Lองฟู
63143019258 นางสาวนาฏลดา มณีวงศ�
63143019259 นางสาวพิไลวรรณ ปานวุ.น
63143019260 นางสาวมนัศรา ศรีสุวรรณ�
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63143019261 นางสาวนาฎอนงค� คงมิตร
63143019262 นางสาวเสาวลักษณ� ย่ิงเมืองทอง
63143019263 นางสาววรรณนิสา ชื่นสระ
63143019264 นางสาวเจนจิรา ทับจิตร
63143019265 นางสาวถนอมศรี อุดมศรี
63143019266 นางสาวอ.อนนุช สมรูป
63143019267 นายฤทธิกุล ธรฤทธ์ิ
63143019268 นางสาวฤทัยนิตย� นิจผล
63143019269 นางสาวอัญชลี โพธิมา
63143019270 นางสาวกรันตี สลีหมีน
63143019271 นางสาวอมรรัตน� อินทรัตน�
63143019272 นายพงศธร เพ็ชรสงค�
63143019273 นายวิษณุวีร� สุริยอมร
63143019274 นางสาวสุทัตตา พันวงค�
63143019275 นายศักด์ิชัย สุวรรณชาตรี
63143019276 นางสาวยุวธิดา วิไล
63143019277 นางสาวรักชนก จตุรลาวัลย�
63143019278 นางสาวสุจรรยา แซ.ด.าน
63143019279 นางสาวมะลิ ธรณีมณฑล
63143019280 นางสาวสุนิษา สีหนู
63143019281 นางสาวรุ.งฤดี เกตเพ็ชร
63143019282 นางสาวชัญญานุช คําคง
63143019283 นายบัญญติ อุ.นเรือน
63143019284 นางสาวพิจักขณา ทลิกรรณ�
63143019285 นายนัฎฐพันธ� ภักดีไทย
63143019286 นางสาวหนึ่งฤดี ดินแดง
63143019287 นางสาวโรสนา ไพเมือง
63143019288 นายธนากร เมืองแดง
63143019289 นางสาวโสภนัฐ โสภาพันธุ�
63143019290 นายวิทยา บุตรหลี
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63143019291 นายสุรศักด์ิ เข็มทอง
63143019292 นางสาวบุษราภรณ� บุญชู
63143019293 นายธีระวิทย� เพ็งสกุล
63143019294 นายวรวัฒน� จินประชา
63143019295 นางสาวอรัชพร สารกิตินภากุล
63143019296 นางสาวบุษราคัม คาดหมาย
63143019297 นายธนวัฒน� เพชรศรี
63143019298 นางสาวกนกวรรณ เนาว�นาน
63143019299 นางสาวศศิวิมล ย.านวารี
63143019300 นางสาวสิริพร เกลี้ยงสะอาด
63143019301 นายธีรวัฒน� อรุณแสง
63143019302 นางสาวอทิตยา เสนา
63143019303 นายบัณฑิต ทองน9อย
63143019304 นางสาวนฤมล ช.วยนุกูล
63143019305 นางสาวณัฐพร ข9อย่ีแซ.
63143019306 นางสาวธัญญาลักษณ� ดีทองอ.อน
63143019307 นางสาวซุเฟIยร� หะมาดุลลาห�
63143019308 นางสาวปNยฉัตร หมึกดํา
63143019309 นางสาวกันยา หมันเร>ะ
63143019310 นางสาวอริญา ม.วงพรหม
63143019311 นายชนชิต ชูสุวรรณ�
63143019312 นางสาวจุฑามาศ สุขธนาเดชาบดี
63143019313 นายธิระพงค� จิตนุพงค�
63143019314 นายสุรเดช สาแก
63143019315 นางสาวทิพวรรณ เบ็ดเสร็จ
63143019316 นางสาวจันทนา ชูเดช
63143019317 นางสาวธัญสิริ นิสภา
63143019318 นางสาวเรวดี สังเพชร
63143019319 นางสาววริษฐา แซ.ว.อง
63143019320 นายกฤษณัย ราชพิบูลย�
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63143019321 นางสาวณัฐวดี บุญยัง
63143019322 นางสาวธนวรรณ ม่ิงเมือง
63143019323 นางสาวภัณทิรา สันโดด
63143019324 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงสุข
63143019325 นายอภิสิทธ์ิ บุญไชยสุริยา
63143019326 นางสาวสุปรียา ส9มแปSน
63143019327 นายศรชัย ศิริรัตน�
63143019328 นางสาวเมธาวี ขันสําลี
63143019329 นางหทัยรัตน� วักจันทร�
63143019330 นางสาวสุดารัตน� สวนแก9ว
63143019331 นางสาวสุภาวดี รักษาพราหมณ�
63143019332 นางสาวเกศรา เขตนคร
63143019333 นางสาวสุภาพร ทองเจิม
63143019334 นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
63143019335 นายศุภณัฐ มิตรวงค�
63143019336 นายฌาณุวัตร สมตัว
63143019337 นางสาวสิริรัตน� อัจฉริยทิน
63143019338 นางสาวจิรประภา ฉิมเรือง
63143019339 นางสาวระวิวรรณ สุวรรณรัตน�
63143019340 นายณัฐวุฒิ คตเชลรัตน�
63143019341 นายอนุสรณ� พิชิตการค9า
63143019342 นางสาวอรญา สุทธิศิริ
63143019343 นางสาวพิมพ�ชนก ชูขันธ�
63143019344 นายสาริน อินทร�น9อย
63143019345 นายภูวนนท� ครุฑคาบแก9ว
63143019346 นางสาวจิรนาถ หนูนวล
63143019347 นางสาวปรียาภรณ� แก9วสังข�ไชย
63143019348 นางสาวสุวนันท� ยศมาก
63143019349 นางสาวเกศกนก พลชนา
63143019350 นายนิตินัย สังข�แก9ว

หน9า 645 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143019351 นางสาวขนิษฐา นาคสุวรรณ�
63143019352 นางสาวสุภาภรณ� กลอมเสนาะ
63143019353 นางสาวธนภรณ� ณะจันทร�
63143019354 นางสาวธัญลักษณ� สุขอนันต�
63143019355 นายอภิณัฐ เจ9ยทองศรี
63143019356 นางสาวนันทพร บุญดี
63143019357 นางสาวภัทราพร เนื้อทอง
63143019358 นางสาวศิวนาถ รอดประดิษฐ�
63143019359 นางสาวเกวลี ศรีศรี
63143019360 นางสาววารุณี พิศการณ�
63143019361 นายธนทร ธนาทิพวรกุล
63143019362 นายรามิล รัชชะ
63143019363 นางสาวจันทร�จิรา ธานมาศ
63143019364 นางสาวณัฐมน พิศภักตร�
63143019365 นายแสนรัก ไกรสิทธ์ิ
63143019366 นางสาวนฤมล หงส�ทอง
63143019367 นางสาววิชชุตา ตรีเภรี
63143019368 นางสาวนิทรา ประกายแก9วสกุล
63143019369 นางสาวสุดารัตน� แซ.เจ้ียม
63143019370 นางสาวสุภาวดี ภิรมย�รักษ�
63143019371 นางสาวชลธิชา บัวแก9ว
63143019372 นางสาวเบญจวรรณ เชื้อบ9านเกาะ
63143019373 นางสาววาสนา รักสนิท
63143019374 นายชนาธิป นาคราช
63143019375 นางสาววันวิสาข� ช.วยภิบาล
63143019376 นางสาวธิดาวรรณ ทองมีชู
63143019377 นายป;ญญาวุฒิ อ.อนชาติ
63143019378 นางสาวสุนิสา ยมสุขขี
63143019379 นางสาววิลาวัลณ� ใจบุญ
63143019380 นางสาวรัตนาภรณ� แดงมา

หน9า 646 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143019381 นางสาวเบญจมาศ ปรางค�ศรีอรุณ
63143019382 นางสาวยูงทอง ชูวรรณรักษ�
63143019383 นางสาวชนิดา ธานีรัตนานนท�
63143019384 นางสาวกรวรรณ พรหมนวล
63143019385 นางสาวพีชชญา ทองยอด
63143019386 นางสาวสมฤดี ดําสุข
63143019387 นายณัฐพงศ� แสงอุไร
63143019388 นางสาวณัฐกมล สุดแปSน
63143019389 นางสาวศรัญญา มงกุฎแก9ว
63143019390 นางสาววรารัตน� บัวสวัสด์ิ
63143019391 นางสาวภูริชญา ชูช.วย
63143019392 นางสาวนิตยา หมวดชนะ
63143019393 นางสาวกชกร นครพัฒน�
63143019394 นางสาวพัชรี มีนุ.น
63143019395 นางสาวศิริพร สาเรศ
63143019396 นางสาวณัฐณิชา เกลี้ยงจันทร�
63143019397 นางสาวศุริสา ชนะนาค
63143019398 นางสาวณัฐวดี ก้ิมเส9ง
63143019399 นางสาวกมลวัลย� บํารุง
63143019400 นายปริญญา ศรีวงศ�
63143019401 นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ�
63143019402 นางสาวจริยา แซ.ต9าน
63143019403 นางสาวนิภารัตน� ทองชู
63143019404 นายกิตติธัช นาคฤทธ์ิ
63143019405 นางสาวจุฑามาศ อรุณพงค�
63143019406 นางสาวกันยารัตน� ไชยคช
63143019407 นายธานี ปรีชาชาติ
63143019408 นางสาวอนงนาฎ สิทธิคง
63143019409 นายวราวุฒิ ทองผอม
63143019410 นางสาวภัทรสุดา ย่ิงสวัสด์ิ

หน9า 647 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143019411 นางสาวนฤมล เจริญจิตร�
63143019412 นายธราดล พรหมฤทธ์ิ
63143019413 นางสาวบุษยมาศ ชูกล่ํา
63143019414 นางสาวอรรญา ไชยพงค�
63143019415 นางสาวชุตินันท� หอมอบ
63143019416 นางสาวสุจิตรา เลี้ยวเจ้ียง
63143019417 นางสาวซัลมี ดอเลาะ
63143019418 นางสาวสุทธิดา ฉิมวารี
63143019419 นางสาวประดิษฐา อนุกูล
63143019420 นางสาวจุมาทิพย� โนวัฒน�
63143019421 ว.าที่ ร.ต.หญิงศศิธร หอมขาว
63143019422 นางสาววิไลวรรณ อุดม
63143019423 นางสาวนันท�นภัส แสงแก9ว
63143019424 นางสาวสุนิษา ชูศรี
63143019425 นางสาวทัชฌา ประคองสิน
63143019426 นางสาววรรณพร ทองใส
63143019427 นางสาวเสาวภา โต>ะหมาด
63143019428 นางสาวศิริพร แซ.ลิ้ม
63143019429 นายธนวัฒน� ทรายทอง
63143019430 นางสาววารี หลงเหละ
63143019431 นางสาวทิพย�วรรณ ไกรเลิศ
63143019432 นายพิพรรธ เพชรเรือนทอง
63143019433 นางสาววัลภา เหลือแหล.
63143019434 นางสาวศิรประภา เขียวสวาท
63143019435 นางสาวพรสวรรค� กล่ําจันทร�
63143019436 นายก๊ิฟฟา อิสสภาพ
63143019437 นายณัฐวุฒิ ทองชูใจ
63143019438 นางสาวสุพจนี รตะเสรี
63143019439 นางสาวชมพูนุท สุวรรณรัตน�
63143019440 นางสาวนิรมล พรหมกุล

หน9า 648 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143019441 นายณัฐพล มณีวรสิทธ์ิ
63143019442 นางสาววรรธิดา พรหมรัตน�
63143019443 นางสาวชฎาภรณ� ศรีใหม.
63143019444 นายจิระวัฒน� ประเสริฐ
63143019445 นางสาวสุภาวดี จิตติศักด์ิ
63143019446 นางสาวนารีมาลย� ดอเลาะ
63143019447 นายสมเกียรติ พรหมช.วย
63143019448 นางสาวมธุริน การเกษม
63143019449 นางสาวธินาภา ทองเพ่ิม
63143019450 นางสาวศิวลี ทองใหม.
63143019451 นางสาวนันทิกร ด.านรัชชานนท�
63143019452 นายสมภพ ศรีเพชรพูล
63143019453 นายพงษ�เทพ ไสหยิด
63143019454 นางสาวจัตุพร บุญวงศ�วิวัฒน�
63143019455 นางสาวนูรีฮะห� บูละ
63143019456 นางสาวอรนันท� พุ.มศรี
63143019457 นางสาวจรุวรรณ วงศ�มณี
63143019458 นางสาวกนกวรรณ พรหมพฤกษ�
63143019459 นายพลทวี ขวัญนิมิตร
63143019460 นางสาวธรรษณัญต� กําพลวรรณ
63143019461 นางสาวกฤติกา เพ็ญ
63143019462 นางสาวอามีเนาะห� สาแม
63143019463 นายโกศล เตบจิตร
63143019464 นางสาวนิจนภา เรืองแก9ว
63143019465 นางสาวปริศนา ดําคํา
63143019466 นางสาววัลลภา อรุณรัตน�
63143019467 นายจิรวัฒน� ชุมสู
63143019468 นายณัฐนันท� โข9ยวันเซ.ง
63143019469 นางสาวธาริณี เกตุสุ9น
63143019470 นางสาววิภาพร เขียวดํา

หน9า 649 จาก 845                
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63143019471 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� ทองเพ่ิม
63143019472 นางสาวการะเกด หลีสู
63143019473 นางสาวนฤมล สงอาจิตต�
63143019474 นางสาวรัชชุตา อุปลา
63143019475 นางสาวชาลิสา จันทคาม
63143019476 นางสาวศรีสุดา ห9าสังข�
63143019477 นางสาวศรัญญา ดีรักษา
63143019478 นายสุธน วิจิตร
63143019479 นางสาวพรพรรณ จิตตรง
63143019480 นายครองชัย บุญแก9วศรี
63143019481 นายศุภวัฒน� เอียดเวียงสระ
63143019482 นายศุภกร ชนะกาญจน�
63143019483 นายวิศิษฏ� เลาะยี
63143019484 นายกฤษฎา รอดเพชร
63143019485 นางสาวธิดารัตน� จ.าวัง
63143019486 นางสาวพนัชกร สําเร
63143019487 นางสาวยุพเรศ ชัยพินิจ
63143019488 นางสาวกมลวรรณ จันทเวช
63143019489 นางสาวบังอร คะเนกิจ
63143019490 นางสาวนารีรัตน� รัตนฉายา
63143019491 นางสาวสุวนันท� วันศุกร�
63143019492 นายอุดมศักด์ิ ทองป;สโน
63143019493 นางสาวสุภาวิณี โต>ะร>ะ
63143019494 นางสาวอุสณีย� ทนทาน
63143019495 นางทิพวรรณ ปุยเงิน
63143019496 นายสรวิศ ร.มเย็น
63143019497 นางสาวสุภาวรรณ บัวแก9ว
63143019498 นายณัฐนนท� เพชรร.วง
63143019499 นายรัฐพล แก9วนุ.น
63143019500 นางสาวยุพาวดี ทองพิทักษ�

หน9า 650 จาก 845                
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63143019501 นางสาวปภาวรินทร� ภูริชนพิทักษ�
63143019502 นางวิไลวรรณ มีทอง
63143019503 นางสาวกานติมา กล.อมสุวรรณ
63143019504 ว.าที่ร9อยตรีหญิงเบญจวรรณ ชูขันธ�
63143019505 นายทวีชัย ภาษากล
63143019506 นางสาวสุดารัตน� คงบุรี
63143019507 นางสาวชลธิดา พัดวี
63143019508 นางสาวอภิวดี ส.งโสม
63143019509 นางสาวพนิดา เพ็ชรรัตน�
63143019510 นายตรัยรัตน� กล9าหาญ
63143019511 นางสาวสุณิษา ทองขาว
63143019512 นายทรงวุฒิ เต็งรัง
63143019513 นางสาวนิตยา แก9วทองมา
63143019514 นางสาวเกษรินทร� ปNLนเพชร
63143019515 นางสาวอัจฉราพรรณ สาลี
63143019516 นางสาวชนิษฐา โพธ์ิเหลือง
63143019517 นายมงคล เชี่ยวชาญ
63143019518 นายทวีศักด์ิ สินพิศุทธ�
63143019519 นางสาวศิวีชญา นุ9ยไม
63143019520 นางสาวพัชรี เลื่อนแก9ว
63143019521 นางสาวศิริกาญจน� หนูขาว
63143019522 นางสาวรุ.งฤดี แก9วเสน
63143019523 นางสาวฐิติวรดา สําเภา
63143019524 นางสาวคริสตินา รีการ�มอนติ
63143019525 นางสาวนันท�สินี กิจฉาโณ
63143019526 นางสาวอภิลักษณ� คงพลับ
63143019527 นางสาวมนัชญา ฤทธิกัน
63143019528 นางสาวินิรมล ชูดวง
63143019529 นางสาวปNLนฉัตร เพชรแท9V
63143019530 นางสาวศุภวรรณ ยุทธิวัฒน�
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63143019531 นางสาวฮาดีย>ะ เจะหะ
63143019532 นายศิริชัย คงมี
63143019533 นางสาวรัชจุฑา เอื้อกฤดาธิการ
63143019534 นายศรัณยู ปานเจิม
63143019535 นายอัมรินทร� จินดาดํา
63143019536 นางสาวสุคน ศรีเกตุ
63143019537 นางสาวธนาภา รุ.งเรือง
63143019538 นางสาวมุกริกา จันทร�หอม
63143019539 นางสาววรรณศิริ แซ.อOอง
63143019540 นายอมรพันธ� พรหมพันธ�
63143019541 นายสุรศักด์ิ แก9วห9าประการ
63143019542 นางสาวรัชดาภรณ� ปานเกษรินทร�
63143019543 นายวีระพงษ� นามนุ9ย
63143019544 นางสาวศุภธิดา นิยมผล
63143019545 นายกรกช ทองเรือง
63143019546 นางสาวจุไร รัตนบุรี
63143019547 นางสาวอาซีซะห� อาบู
63143019548 นางนราธิป สัมพันธ�
63143019549 นางสาวตรรชนี เหมรัตน�
63143019550 นางสาวชัญญาพัทธ� เนื้อแก9ว
63143019551 นางสาวเมทินี ช.วงชุณส.อง
63143019552 นางสาวนงจรส หม่ันการ
63143019553 นางสาวกมลเนตร สุขสงวน
63143019554 นางพิชญธิดา จันทรจํานง
63143019555 นางสาวจันทรวิมล สะแหล>ะ
63143019556 นายสืบพงศ� ชูมณี
63143019557 นายไกวัลย� ขุนล่ํา
63143019558 นางสาวสุภาภรณ� แปSนสุข
63143019559 นางสาวศิวาพร สมพันธ�
63143019560 นางสาวฤทัยรัตน� พุทธกําเหนิด
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63143019561 นางสาวศิวพร ไชยวงศ�
63143019562 นางสาวภาวิณา พูลสวัสด์ิ
63143019563 นางสาวพัชราภรณ� แก9วคลิ้ง
63143019564 นายภีระพันธ� นิยมธรรม
63143019565 นางสิริวรรณ สืบสอาด
63143019566 นายจักรกฤษณ� วารีวะนิช
63143019567 นางสาวนารี นิลจันทร�
63143019568 นายสาโรจน� ช.วยสุด
63143019569 นางสาวกมลชนก นาคน9อย
63143019570 นางสาวพิชญาภา ไชยยุทธ�
63143019571 นางสาวณิชากร ทองมี
63143019572 นางสาวธิดารัตน� รุ.งแจ9ง
63143019573 นายเจษฎา จิตร�วิรัตน�
63143019574 นายภูวนัย แซ.ต๋ัน
63143019575 นางสาวสุชานุช จันทร�สอน
63143019576 นายอดิศักด์ิ สกุลเล็ก
63143019577 นางสาวชนันพร สมบูรณ�
63143019578 นางสาวนัทธมน ใหม.นุ9ย
63143019579 นางสาวพนิดา รัตนรัตน�
63143019580 นางสาวไลลา สุนันทวงศ�
63143019581 นางสาววิชุดา สายจันทร�
63143019582 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสุธรรม
63143019583 นางสาวปNยพัชร� แก9วสนั่น
63143019584 นางสาวณัฐกานต� อินทรทัศน�
63143019585 นายอัศวิน สุขสันติกมล
63143019586 นางสาวลภัสรดา ชูชาติ
63143019587 นางสาวจิรัฐฏิกา กุลศรี
63143019588 นายพิเชฐ หลีสกุล
63143019589 นางสาวถิรนันท� เอ.งฉ9วน
63143019590 นางสาววิภาวรรณ เจริญสุข
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63143019591 นางสาวสุธิดา เทพอักษร
63143019592 นายอดิเทพ ชัยเอียด
63143019593 นางสาวอรทัย สุขจันทร�
63143019594 นางสาวชุติมา เปลี่ยวบุตร
63143019595 นางสาวสุณิสา กลั่นทอง
63143019596 นางสาวจุฑามาศ ชุมแสง
63143019597 นางสาวกนกวรรณ เส็มไข
63143019598 นางสาวอริสา เต.าจันทร�
63143019599 นายพงศกร ตําเมือง
63143019600 นางสาวสุรีย�รัตน� ชูยัง
63143019601 นางเบญจวรรณ สถิตย�ไพร
63143019602 นางสาวชนนิกานต� พิกุลผล
63143019603 นางสาวจุฑารัตน� ชูพัฒนพงศ�
63143019604 นางสาววรันธร เจียรผัน
63143019605 ว.าที่ร9อยตรีนรินทร� เนียมนิยม
63143019606 นางสาวป;ทมวรรณ ภู.ประไพ
63143019607 นางสาวจินดารัตน� อินทร�ราช
63143019608 นายธนพล สหทรัพย�ขันเงิน
63143019609 นางสาวศิริรัตน� บุตรสุข
63143019610 นางสาวณัฐชฏาภรณ� รักษายศ
63143019611 นางสาวกมลพรรณ ทองขาว
63143019612 นางสาวภัททิรา สมัครพงศ�
63143019613 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ทิน
63143019614 นางสาววีรวรรณ ภักดีพันธ�
63143019615 นางสาวเพ็ญโพยม รักสวัสด์ิ
63143019616 นางสาวจิราภรณ� ภคโล
63143019617 นายปานุวัฒน� การดี
63143019618 นายอานนท� หนูคายทอง
63143019619 นางสาวณัฐนันท� แสงอรุณ
63143019620 นางสาวพรพิมล คงบรรจง
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63143019621 นายนิติพงศ� ศรีพรห�ม
63143019622 นายปฏิภาณ เจริญเนตรกุล
63143019623 นางสาวโสรยา มีหม่ืนพล
63143019624 นายฐณวัฒน� แก9วมี
63143019625 นางสาวสุขสิริ แก9วประชุม
63143019626 นายอรุณ ยูโส>ะ
63143019627 นางสาวกรนิตย� บุญต.อ
63143019628 นายนฐกร พัฒนวิริยะพิศาล
63143019629 นางสาวอมรรัตน� พรหมมงคล
63143019630 นางสาวธิดากานต� อภัยภักดี
63143019631 นางสาวนิศาชล ภัยชํานาญ
63143019632 นางสาวชนิสรา ทนน้ํา
63143019633 นางสาววีรภัทรา คําปSอม
63143019634 นางสาวเนตรนภา คงทวี
63143019635 นางสาวศิรดา เหมทานนท�
63143019636 นางสาวภัทร�นฤน นามเสน
63143019637 นางสาวปภัสนันท� บูอนันต�
63143019638 นางสาวอรชนก เก้ือเดช
63143019639 นางสาวกัลยา เชาว�ช.าง
63143019640 นายวรวิช เธียรปรีชา
63143019641 นางสุวนันท� ทองอินทร�
63143019642 นางสาวทวีนันท� ศรีสุข
63143019643 นางสาวปรีญาภรณ� แก9วพุนพิน
63143019644 นางสาวกฤติยาภรณ� สมบัติ
63143019645 นางสาวศิริวิมล ถุงทอง
63143019646 นายอนุชิต มานะกิจ
63143019647 นางสาวธัญชนก ภักดี
63143019648 นางสาวขนิษฐา แสนสุข
63143019649 นางสาวกุลยา นวลมุสิก
63143019650 นางสาวปNยวรรณ หมะสัน
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63143019651 นางสาวธัญชนก สงสม
63143019652 นายธัญวิชญ� หอมหวล
63143019653 นางสาวอรพรรณ อักขระ
63143019654 นางสาวณัฐขวัญ รอดแก9ว
63143019655 นายสันติชัย คงขํา
63143019656 นางสาวกมลวรรณ ป;ญชะนา
63143019657 นายนรเทพ พิกุลทอง
63143019658 นางสาวนัทฐาภรณ� ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143019659 นางสาวฤทัยรัตน� หนูจันทร�
63143019660 นายจตุพร จันทร�สว.าง
63143019661 นางสาวกนกวรรณ ศรีโคกล.าม
63143019662 นางสาวอีลมี กะยุ
63143019663 นางสาวเนตรชนก หมวดเพ็ง
63143019664 นายเกรียงศักด์ิ ช.วยทิพย�
63143019665 นางสาวนันทนา รัตนศิลา
63143019666 นางสาวลักขณา พรหมสกุล
63143019667 ว.าที่ร.ต.หญิงกฤตลักษณ� คงเมือง
63143019668 นางสาวสุนันทา จันทร�สวัสด์ิ
63143019669 นายปริญญา เทียมสานุจิตต�
63143019670 นางสาวภัทรานิษฐ� กล.อมมณี
63143019671 นางสาวกชพร เพชรกาศ
63143019672 นางสาวฐาวณัล รักษ�จันทร�
63143019673 นางสาวจุฑาภรณ� เปIยยก
63143019674 นางสาวกมลรัตน� รอดภัย
63143019675 นายอนุพงศ� ทองฤทธ์ิ
63143019676 นางสาวอนุชิดา ฉิมงาม
63143019677 นางสาวพจนา แก9วมา
63143019678 นางสาวอรรถนีย� ศรีเทพ
63143019679 นายคมกริช ดีทองอ.อน
63143019680 นางสาวสุดารัตน� มีนุสรณ�
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63143019681 นางสาวญาณิศา อัญชโลทัย
63143019682 นางสาวสุธาทิพย� นิลเมฆ
63143019683 นางสาวชฎากานต� คงหนู
63143019684 นายสันติภาพ กลับฉ่ิง
63143019685 นางสาวสมฤดี ล.องอําไพ
63143019686 นางสาวจีรวรรณ สุขสาร
63143019687 นายจักรี สุขเกลี้ยง
63143019688 นางสาวจุฑาทิพย� ปานกุล
63143019689 นางสาวหัทยา สระมุณี
63143019690 นายพลเกษม กัณสุทธ์ิ
63143019691 นายกฤตนัน คีรี
63143019692 นางสาวจุฑามณี ทองบัว
63143019693 นางสาวอังคณา สิทธ์ิมาก
63143019694 นางสาวกาญจนา ขําเกิด
63143019695 นางจิราพรรณ สุขสวัสด์ิ
63143019696 นายศุภกิจ สาระโบก
63143019697 นายสถาพร นุ.นทิพย�
63143019698 นางสาวรัตนาวดี สุขเกิด
63143019699 นางสาวกอซาน>ะ ลําโป
63143019700 นายนรินทร� ทิพย�ประชา
63143019701 นายนเรศ ทิพย�สง
63143019702 นางสาวกนกวรรณ พวงใหญ.
63143019703 นางสาวนิภาวรรณ รัตนคช
63143019704 นางสาววิลาวัลย� ตันติพงศ�
63143019705 นางเปมิกา ศรีเมือง
63143019706 นางสาวโนรฟาติน ยายอ
63143019707 นางสาวกุสุมา อ9นสถิตย�
63143019708 นายศิวกร ศิริตระกูล
63143019709 นายกิตติคุณ หารสุวรรณ
63143019710 นางสาวเอวาริน ศศิธัญญจินดา
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63143019711 นายณัฐรินทร� แซ.อึ่ง
63143019712 นายณัฐวุฒิ เพ็งแจ.ม
63143019713 นายณัฐนันท� มีบุญมาก
63143019714 นางสาวนิโลบล เรืองเต็ม
63143019715 นายจาตุรนต� สุขนิตย�
63143019716 นางอนุธิดา แก9วพิทักษ�
63143019717 นายภาคภูมิ คงเสน
63143019718 นางสาวนาฏพร เพชรรัตน�
63143019719 นายกิตติพศ เพชรวงศ�
63143019720 นางสาวปาวินา เพชรเกาะ
63143019721 นางสาวปาริชาติ เมฆจันทร�
63143019722 นางสาวสุชาดา แซ.ลิ้ม
63143019723 นางสาวสุวะพิชชา ธนาวุฒิ
63143019724 นางสาววัVนทนา บัวทอง
63143019725 นางสาวนรีรัตน� ทองเรือง
63143019726 นางสาวณิชาภัทร อามานนท�
63143019727 นางสาวรัตนา ไชยเดช
63143019728 นางสาวตวงพร ขุนศรี
63143019729 นายธิติ หงษ�บิน
63143019730 นางสาวนิตยา ชูพยันต�
63143019731 นางสาวจุฑามาศ ถ่ินเทพา
63143019732 นางสาวจุฑาทิพย� ณ พัทลุง
63143019733 นางสาวภัทรวดี ทรายอ.อน
63143019734 นายเมธาสิทธ์ิ ปลาดศรี
63143019735 นายจักรกฤษณ� นาคเพ.งพิศ
63143019736 นางสาวพัชนก บุษบงกช
63143019737 นางสาวพิชญา กล9าหาญ
63143019738 นางสาวรัชนีกร รองเลื่อน
63143019739 นางสาวเอกวิมล หนูแปSน
63143019740 นางสาวฤชุตา ฤทธิถาวร
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63143019741 นางสาวสมฤทัย ย.อเซ.ง
63143019742 นายอรรถพร ชะนะราช
63143019743 นายทวีเกียรติ ศรีปลอด
63143019744 นายธีรเดช ผ.องฉวี
63143019745 นางสาวเนตรชนก กิมเสาว�
63143019746 นางสาวสุวรรณี คงดี
63143019747 นายภานุสรณ� หูเขียว
63143019748 นางสาวกรกนก ทองจีน
63143019749 นางสาวกาญจน�สิริ ขาวคง
63143019750 นางสาวแจ.มจันทร� ศรีสันต�
63143019751 นางสาวรัฐภาพร ดวงสวัสด์ิ
63143019752 นางสาวจริยาพร พิศแลงาม
63143019753 นางสาวจตุพร แสงบ9านยาง
63143019754 นางสาวจิระประภา ละอองแก9ว
63143019755 นางสาวธัญญาลักษณ� บุตรชํานิ
63143019756 นางสาวภัทรา เสรยางกูร
63143019757 นายณัฐวัตร บัวพรหม
63143019758 นายณัฐพล หลานวงค�
63143019759 นางสาวปNยะดา ทองอยู.
63143019760 นางสาวสุกัญญา คชภูมิ
63143019761 นางสาวเจิดจิราภรณ� บุญสุข
63143019762 นางสาวระวีวรรณ ปรีชา
63143019763 นางสาววราภรณ� บุญราศรี
63143019764 นายเขตต�กาญจน� หลีวิจิตร
63143019765 นางสาวอธิติญา สารไสยา
63143019766 นางสาวรัชดา มากชิต
63143019767 นางสาวสุนิสา ทองแท9
63143019768 นายสมศักด์ิ โสภา
63143019769 นางสาวจิรัญยา บัวเพชร
63143019770 นางสาวเขมมิสรา ท9าวสาย
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63143019771 นางสาวจันจิรา แต9มทอง
63143019772 นางสาวเมธกา บัวชุม
63143019773 นางสาวโสภาวรรณ ไทรทอง
63143019774 นางสาวสิริภัทร� ทองใหม.
63143019775 นางสาวพิมพ�ลภัทร รื่นเริง
63143019776 นางนูรีฮัน กาแบ
63143019777 นายนัฐพงษ� เขียวสวัสด์ิ
63143019778 นางสาวอรนุช สวยงาม
63143019779 นางสาวเทิดขวัญ บุญวิเศษ
63143019780 นางสาวจุฑามาส แซ.จุ9ง
63143019781 นายศิริพงศ� วินิจกุล
63143019782 นางสาวเอมอิง ทองปาน
63143019783 นางสาวกมลวรรณ ขาวจิตร
63143019784 นายสิทธิพร โยมญาติ
63143019785 นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล
63143019786 นางสาวอารียา จันชุม
63143019787 นางสาวรติภาวี รักษ�แดง
63143019788 นางสาวศิริวรรณ เสือคํารณ
63143019789 นายสาธิต เพชรรักษ�
63143019790 นางสาวธนพร ฉิมพลีวัฒน�
63143019791 นางสาวป;ญจรัตน� คํานวณ
63143019792 นายธรรมรัตน� หวังจิ
63143019793 นางสาวเบญจรัตน� สงแก9ว
63143019794 นางสาวจุฑารัตน�  ํป;กสีแซ.
63143019795 นางสาวสุทธญาณ� เพชรสุทธ์ิ
63143019796 นางสาวศุภมาศ พัฒนาไพบูลย�
63143019797 นางสาวอารียา พันธ�ชูศรี
63143019798 นางสาวอมรวรรณ อภิโมทย�
63143019799 นางสาวจันทร�ดี เหมกาศ
63143019800 นายประกฤษฎ์ิ ป;Xนทอง
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63143019801 นางสาววรรณภา มณีมัย
63143019802 นายวรเวฐน� ช.างคิด
63143019803 นางสาวกิตติมา อําลอย
63143019804 นางสาวกรกมล พนาพิทักษ�กุล
63143019805 นายการุณ บุญชูศรี
63143019806 นางสาวเพ็ญพร ปNLนหิรัญกาญจน�
63143019807 นายทศพล ป;ญญา
63143019808 นายธานินทร� ศรีสุวรรณ
63143019809 นางสาวอุไลลักษ� อนันต�
63143019810 นางสาวอรอนงค� เสวตบุตร
63143019811 นายธีระวุทธ มุขแสง
63143019812 นางสิริพร เศวตศิลป
63143019813 นางสาวชวิศา บุญลอย
63143019814 นายชัยวัฒน� ขลิบทอง
63143019815 นางสาวสิริมาศ คงเมือง
63143019816 นางสาวจิราภรณ� เพียรดี
63143019817 นางสาวกรรณิการ� กลับเฒ.า
63143019818 นางสาวณัฐธิดา เพชรปรางค�
63143019819 นางสาวกาญจนา วงศ�สกุล
63143019820 นางสาวสุนันทนา พูลเงิน
63143019821 นางสาวฤทัยรัตน� ชื่นจิตร
63143019822 นายปฐมพงษ� ลุนเซีย
63143019823 นายภานุวิทย� เชาวลิต
63143019824 นางสาวอาฑิตา นาวาทอง
63143019825 นายยุทธพิชัย สีสุก
63143019826 นายศิริวุฒิ แสงประสิทธ์ิ
63143019827 นางสาวสุภาวณี ดวงแก9ว
63143019828 นางสาวอริสรา ทองรักษ�
63143019829 นางสาวโสรญา มาทับ
63143019830 นางสาวธันย�ชนก ทับสวัสด์ิ
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63143019831 นางสาวศศิมา ฟุSงนภากาศ
63143019832 นายจิรายุ พาหน
63143019833 นางสาวตัสลีมะฮ� ซอบีรีน
63143019834 นายโกมล จิตรนุ.ม
63143019835 นางสาวศิริขวัญ แซ.อ.อง
63143019836 นางสาววัลภา คชสาร
63143019837 นางสาวนนธิชา ม่ันคง
63143019838 นายทศพล วงษาลาภ
63143019839 นายคมสัน แซ.จ่ัน
63143019840 ว.าที่ร9อยตรีหญิงวิลัยลักษณ� เอียดงามสม
63143019841 นางสาวสุจิรา คงเหมือน
63143019842 นางสาวฐิติรัตน� จิตรา
63143019843 นางสาวกชพรรณ ชัยเรือง
63143019844 นางณปภัช รัตนบุรี
63143019845 นางสาวกรรณิการ� แซ.จิว
63143019846 นางสาวกัลญา พิมพ�ไชย
63143019847 นางอัจจิมา ผลกล่ํา
63143019848 นางสาวชนิตา โยธารักษ�
63143019849 นางสาวเตือนตา พรหมผดุงวิทย�
63143019850 นางสาวอภิญญา ทองคํา
63143019851 นางสาวลีลา นันทวงศ�
63143019852 นายวิศรุฒ ทองคํา
63143019853 นางสาวจินดามณี พริ้มพราย
63143019854 นายยศพัฒน� ไชยทิศ
63143019855 นางสาวจันทิมา ฤทธิอา
63143019856 นางสาวพัชร� นามตาปI
63143019857 นางสาวกาญจนา คํางาม
63143019858 นายรณกร บุญราม
63143019859 นางสาวอัลวาณีย� เจ>ะมูดอ
63143019860 นางสาวจุฑามาศ อินทรศร
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63143019861 นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปY
63143019862 นางสาวยุพเรส ราชแก9ว
63143019863 นางสาวสุกัลยา พัฒนาสัก
63143019864 นางสาวเรวดี แสงไพทูรย�
63143019865 นางสาวตรีดารา รัตนะรัต
63143019866 นางสาวภิญญาพัชญ� ขุนทองแก9ว
63143019867 นางสาวจุฑาลักษณ� แดงเก้ือสกุล
63143019868 นางสาวฐานิศร พูลสวัสด์ิ
63143019869 นางสาวธิดารัตน� จันทวาส
63143019870 นางสาวนฤเนตร ลุกโอ9น
63143019871 นางสาวป;ณฑิตา เดชะบุญ
63143019872 นางสาวปาริชา โศจิรัตน�
63143019873 นางสาวชญานี ภู.นภาอําพร
63143019874 นายชวกร สุวรรณพิมล
63143019875 นายตะวัน ภิรมย�
63143019876 นายเจษฎา วิโรจน�
63143019877 นางสาวกรกนก ลิ้มเจษฎาพงษ�
63143019878 นางสาวธัญญาพร ช.อชั้น
63143019879 นางสาวปนัดดา พันธ�ทิพ
63143019880 นางสาวภรันยา พลรัตน�
63143019881 นายศุภณัฐ เวชพราหมณ�
63143019882 นางสาววรรณิดา โปย้ิม
63143019883 นางสาวธารารัตน� ศรีนาค
63143019884 นางสาวอมรรัตน� สุวรรณโชติ
63143019885 นางสาวนพมาศ เย้ืองโยธา
63143019886 นางสาวอธิชา ชวลิตชูวงษ�
63143019887 นางสาวกิตติยา เพราพริ้ง
63143019888 นางสาวภัทรวรรณ บัวพา
63143019889 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุวรรณ
63143019890 นางสาววรัญชลี มากช.วย
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63143019891 นางสาวตมิสา พูลสวัสด์ิ
63143019892 นางสาวณัฐริยา สุขเมือง
63143019893 นางสาวบุษยมาศ ชาญอักษร
63143019894 นางสาวจิตตกาญจน� จันทร�โกมุท
63143019895 นายสุรพัศ เชาวลิต
63143019896 นางสาวอรุชา วรปกรณ�ชัย
63143019897 นางสาวซาเราะห� ชะนะทอง
63143019898 นางสาวกนกวรรณ พรหมจรรย�
63143019899 นายเจษฎากร ธานนท�
63143019900 นายภูมิวสิษฐ� ส.องสมุทร
63143019901 นางสาวเกตสุดา จิวสืบพงษ�
63143019902 นายพีรพงษ� เหิมพยัคฆ�
63143019903 นางสาวนิรัชพร เปลี่ยนเพศ
63143019904 นางสาวไซนับ วิวัตพงค�
63143019905 นายเบญจพล เรืองเดช
63143019906 นางนิติกุล เสียมไหม
63143019907 นางสาวทิฆัมพร ไทรเทพย้ิม
63143019908 นางสาวกานดา มยุระพงศ�
63143019909 นายสถาพร ณ นคร
63143019910 นางสาวณัฐปราย� เรวัฒน�ทูตานนท�
63143019911 นางสาวสาวิตรี แย9มเกิด
63143019912 นางสาวสาวิตรี ภูติวัฒน�
63143019913 นางสาวศิริวรรณ มากมณี
63143019914 นางสาวจุฑารัตน� เพชรรอบ
63143019915 นางสาวฐานิดา ทองสมุย
63143019916 นางสาวทัศนีย� สถาพร
63143019917 นางสาวจิรวรรณ เพ็ชรยศ
63143019918 นายธวัชชัย รัตนาลังการ
63143019919 นางสาววิมลพรรณ แดงมณี
63143019920 นางสาวอรอมล พลนาการ
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63143019921 นางสาวกัญชทิพย� นกศรีแก9ว
63143019922 นายสรวิชญ� มาลาทอง
63143019923 นายเลอศักด์ิ อินทร�นุภาพ
63143019924 นายฉัตรชัย ศุภกาญจน�กุล
63143019925 นางสาวสุธามาศ กันรัตน�
63143019926 นางสาววัชภรณ� เพชรสุวรรณ
63143019927 นางสาวดวงหทัย สละรักษ�
63143019928 ว.าที่ ร.ต. หญิงวรกาญณ� มูสิก
63143019929 นางสาวผกาวรรณ ราชรักษ�
63143019930 นางสาวพัตรพิมล สมบัตแก9ว
63143019931 นายณัฐสิทธ์ิ ชีนะพันธ�
63143019932 นางสาวชฎาทิพย� มากแก9ว
63143019933 นายถาวร อ.อนนวล
63143019934 นางสาวเยาวลักษณ� รวงผึ้ง
63143019935 นางสาวธัญวรัตน� หาญสกุล
63143019936 นางสาวปNยะนุช ปานสุววรรณ
63143019937 นายกําธรพล พลสวัสด์ิ
63143019938 นางสาวฑิตยา วัชระสวัสด์ิ
63143019939 นายเดชากร บัวหลวง
63143019940 นายอัษฎายุทธ ไข.ช.วย
63143019941 นางสาวเจนิสตา หน9าเสือ
63143019942 นางสาวสุนิษา ฐานะภักดี
63143019943 นายธีรภัทร สุธีรภาพ
63143019944 นางสาวรุ.งนภา หอมขาว
63143019945 นางสาวนรีภัสร� เกาะจู
63143019946 นางสาวฐิตินันท� หมีรักษา
63143019947 นางสาวณัฏฐณิชา นิยมไทย
63143019948 นางสาวเจนจิรา ทัตติพงศ�
63143019949 นางสาวสินีนาฏ สอนทอง
63143019950 นางสาวเรวดี จันทร�คง
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63143019951 นางสาวสุภารัตน� ดาวรุ.งรัมย�
63143019952 นางสาวราตรี เพ่ิมบุญ
63143019953 นางสาวศรีมุกดา คนคล.อง
63143019954 นางสาวบุญญา บุศบก
63143019955 นางสาวเสาวลักษณ� จันทกุล
63143019956 นางสาวอารีรักษ� พิมลรัตนกานต�
63143019957 นางสาวทิพย�วิมล ลิ้นหล.อ
63143019958 นางสาวปริญญา อรุณเมฆ
63143019959 นางนงลักษณ� หลงราม
63143019960 นางสาวพัชรีภรณ� โกรัตน�
63143019961 ว.าที่ร9อยตรีหญิงธัญญธร อภิบุญกุลภัทร
63143019962 นางสาวจุฑามาศ ชาตรี
63143019963 นางสาวหัสฌาช� เพราพริ้ง
63143019964 นางสาวอรจิรา บริรักษ�
63143019965 นางสาวสุชาดา นิลศรี
63143019966 นายอภิสิทธ์ิ บินซา
63143019967 นางสาวภัทรธีรา สังข�จันทร�
63143019968 นายวุฒินันท� แก9ววิมล
63143019969 นายเอกวิทย� หลีจิ
63143019970 นางสาวพัณณิตา ศรีทองสม
63143019971 นางสาวอรณา ออนสา
63143019972 นางสาวนาถลดา ไชยกายุทธ�
63143019973 นางสาวจิลาพร รอดเพ็ง
63143019974 นางสาวอรศิริ โกละกะ
63143019975 นางสาวนิชนันท� อินฤทธิพงศ�
63143019976 นางสาวชนาพร อุ.นนุช
63143019977 นางสาวทีปวิชช� อุดโหล
63143019978 นางสาวกันติมา แก.นแท.น
63143019979 นางสาวประไพพร นาคปาน
63143019980 นางสาวจาริยา สุขภักดี
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63143019981 นางสาวขวัญจิรา อรรถรัฐ
63143019982 นางสาวเสาวลักษณ� ยีละงู
63143019983 นางสาวฐิตาภา เพ็ชรสีทอง
63143019984 นางสาวกาญจนา อินนุ.น
63143019985 นางสาวแพรพลอย มณีรัตน�
63143019986 นางสาวดุสดี จันทร�ทอง
63143019987 นางสาวอนันตญา รวยร่ํา
63143019988 นางสาวปรียาภรณ� บุญเพ่ิม
63143019989 นายวิทวัส อนันทชาติ
63143019990 นางสาวศุภมาศ รอดทอง
63143019991 นายพีรณัฐ สุวรรณ�
63143019992 นางฐิภากรณ� เพาะปลูก
63143019993 นางสาวศศิธร เจะมะอ>ะ
63143019994 นางสาวพัชรกุล แก9วกูล
63143019995 นางสาวนูรไอนี สาและ
63143019996 นางสาวธัญชิตา พิกุลทอง
63143019997 นางสาวจันจิรา อนงค�
63143019998 นางสาววิภาวรรณ เก้ือหลี
63143019999 นางสาวสุนันธา คงผล
63143020000 นางสาวสุภาภรณ� มาศเสม
63143020001 นางสาวกุลธิดา ขวัญเก้ือ
63143020002 นางสาวกนกพร มาทวิรัตน�
63143020003 นางสาวศิริวรรณ รสมัย
63143020004 นายยุทธภูมิ ถัดธานี
63143020005 นางสาวศิรินทิพย� มุสิกพันธ�
63143020006 นางสาวจิรัฐติกาล อินทร�ชู
63143020007 นางสาวอาติกะธ� เอ็มบุตร
63143020008 นางสาวเบญจมาศ ราชฉวาง
63143020009 นายกิตติพงษ� รักษาศรี
63143020010 นางสาวศิริพร มิตรประสาร
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63143020011 นายศาสตรินทร� นาสิงเตา
63143020012 นางฑิฆัมพร ยอดพิจิตร
63143020013 นางสาวดุษฎีภรณ� นุ.นปล9อง
63143020014 นายวิทวัต ช.วยแปSน
63143020015 นางสาวสาวิตรี แตงเลี่ยน
63143020016 นางสาวอรสา บุญยก
63143020017 นางสาวเกศรินทร� แก9วสร9อย
63143020018 นายศักดา สามัญ
63143020019 นายพงศกร ทิมฤกษ�
63143020020 นางสาวรัตนาภรณ� คงจันทร�
63143020021 นางสาวฟารีญา ศรีหมอก
63143020022 นายสงกรานต� สุกรี
63143020023 นางสาวฐิตากร บัวเพชร
63143020024 นางสาวปNยวรรณ ชูแก9ว
63143020025 นางพิชญาภัคต� วงศ�พิทักษ�
63143020026 นางสาวอัญญรัตน� วิจาราณ�
63143020027 นางสาวสุพรรษา ชังช.างเรือ
63143020028 นายชัยณรงค� แสงขํา
63143020029 นายวีระยุทธ� ศรีตะวัน
63143020030 นางสาวอนุสรา บุญลือ
63143020031 นางสาวอัญญารัตน� แสงศรี
63143020032 นายภานุพล ขาวผ.อง
63143020033 นางสาวณิชารีย� เสียมไหม
63143020034 นางสาวศริญญา อยู.เย็น
63143020035 นายคฑาเอก เทือกสุบรรณ
63143020036 นางสาวสุณิสา ส9มเกลี้ยง
63143020037 นางสาวสุนิสา พวงเพ็ชร
63143020038 นายณัฐวุฒิ ช.วยเรือง
63143020039 นางสาวสุวรรณา สุนทรอารมณ�
63143020040 นางสาวศิรินมาศ คงรุ.ง
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63143020041 นางสาวมาเรียม ยาติกุล
63143020042 นางสาวนันท�นภัส พรหมสวาสด์ิ
63143020043 นางสาวเกตุศิราภรณ� ชูวงศ�
63143020044 นางสาวดวงพร เพชรนุ.น
63143020045 นางสาวสุวรรณา นิยม
63143020046 นางสาวอนันตญา เศษสุวรรณ
63143020047 นางสาวป;ทมวรรณ� สุขสนิท
63143020048 นางสาวธาริณี อินทร�ท.าฉาง
63143020049 นางสาวณัฐยา ทองใหม.
63143020050 นางสาวเนตรนภิศ เขจรรักษ�
63143020051 นางสาวนรินทร�รัตน� วิชัยดิษฐ
63143020052 นายกฤษนันท� วิรัตน�
63143020053 นายพีระศักด์ิ เย็นบ9านควน
63143020054 นายจักริน ภักดีสุวรรณ
63143020055 นางสาวนันทิกานต� อ.อนชาติ
63143020056 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�จีน
63143020057 นางสาวขนิฐา แววดวงแก9ว
63143020058 นางสาวโซไรดา หลําชู
63143020059 นางสาวนภางค�ภัทร ชูขันธ�
63143020060 นางสาวต.วนซากียะห� โตะรายอ
63143020061 นายไทยรัฐ ชูศักด์ิ
63143020062 นางสาวสาวินี จิตจารักษณ�
63143020063 นางสาวณัฐกานต� บุญทอง
63143020064 นายวิสิฎฐ� เวชพิศ
63143020065 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอลิศรา นวลแปSน
63143020066 นางสาวคณาพร อินทร�เทพ
63143020067 นางสาววัชรีวงศ� พุฒกลาง
63143020068 นางสาวกนกรัตน� บินโส>ะ
63143020069 นางสาวรุสนี มาลามารู
63143020070 นางสาวนลิน วันทอง
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63143020071 นางสาวสุวนันท� แซ.ลิ่ม
63143020072 นายเศรษฐ� ธรรมพิทักษ�
63143020073 นางสาวกนกอร รงค�รัตน�
63143020074 นางสาวอังคณา แสงเพ็ชร
63143020075 นายธนวันต� ภิรมจิตร
63143020076 นางสาวเรณุกา รัตนคช
63143020077 นายคมเพชร สริกขา
63143020078 นายภสวรรฏ สังข�น9อย
63143020079 นางสาวสุภนิดา นุ.นเหว.า
63143020080 นางสาวภัคจิรา เลื่อนแก9ว
63143020081 นางสาวพรทิพย� จันทร�สุวรรณ
63143020082 นางสาวศศิธร จันทร�ทอง
63143020083 นางสาวพรรษพร จองวงศ�รักษ�
63143020084 นางสาวมัญชุภา จินดาวงศ�
63143020085 นางสาวกมลชนก บุญเหลือ
63143020086 นางสาวณัฐพร แซ.หลี
63143020087 นางสาวชุลีกร ชายเกตุ
63143020088 นายเมธี สังข�ทอง
63143020089 นางสาววิชชุณี ลัภบุญ
63143020090 นายวรทรรศ ฮวดค.วน
63143020091 นางสาววิไลพร พรหมเวช
63143020092 นางสาวณัฐ ขนิษฐา
63143020093 นางสาววริศรา สาระวารี
63143020094 นางสาวจิราวรรณ รักษายศ
63143020095 นายอดิศร ต้ันวิริยวงศ�
63143020096 นางสาวจิตติมา จันทร�เพชร
63143020097 นางสาวทิพวรรณ ทองปากพนัง
63143020098 นายณัฐชนน ว.องไชยสิทธ์ิ
63143020099 นางสาวรัชนี โอทอง
63143020100 นางสาวอิงฟSา อุปมา
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63143020101 นางสาวบงกช ไกรนรา
63143020102 นางสาวลัดดาวัลย� อาจหาญ
63143020103 นายธนาคม บัวมา
63143020104 นางสาวจุฑามาศ มาตรศรี
63143020105 นางสาวกูบัลกีส หม่ันย่ิง
63143020106 นางกมลวรรณ ชนะกุล
63143020107 นางสาวป;ญฐิตา ดุสิตพันธ�
63143020108 นางสาวทิพย�รัตน� พรหมชาติ
63143020109 นางสาวอาอีซ>ะ ขุนหลํา
63143020110 นางสาวนาริญา ขุนจิตดําริย�
63143020111 นางสาวจารุณี รัตนสูตร
63143020112 นางสาวนิชธิมา กรุงไกรจักร�
63143020113 นางสาวทิพานัน สุขสวัสด์ิ
63143020114 นายยุทธนา ตาเพชร
63143020115 นายกฤษฎา แดงเงิน
63143020116 นางสาวโสภิตา เรืองยุทธ�
63143020117 นางสาวอารียา เผือกเดช
63143020118 นางสาวปรีฎาวรรณ ดิษฐปาน
63143020119 นายศรัณย� ดําขลิ้ง
63143020120 นายสุเชนทร� ช.วยฉ้ิม
63143020121 นายสรวิชญ� ส.งบําเพ็ญ
63143020122 นางสาวสมฤทัย คุ9มเพชร
63143020123 นายอดิศร เกิดสุข
63143020124 นางสาวนลพรรณ เพชโรภาส
63143020125 นางสาวรุสฎา อาลี
63143020126 นางสาวปNยธิดา นิตย�นรา
63143020127 นายกฤตภาส มีแสง
63143020128 นายธีรนันท� หนูปล9อง
63143020129 นางสาวอมิตา ราษแด9หวา
63143020130 นางสาวปรียานุช จิตต�แก9ว
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63143020131 นายเอกพล ศรีกาญจน�
63143020132 นางสาวศรสวรรค� เก้ือเกต
63143020133 นางสาวสุกัญญา ดําสุข
63143020134 นางสาวก่ิงกาญจน� แสงมณี
63143020135 นางสาวธัญญาภรณ� นวลฤกษ�
63143020136 นางสาวธัญลักษณ� แซ.ลี้
63143020137 นางสาวณัสสิมาพร จันทร�ทา
63143020138 นายภาคภูมิ โปณะทอง
63143020139 นางสาวรัชนก ราชบัณฑิตยกุล
63143020140 นางสาวดรุณี นพศิลปY
63143020141 นางสาวเจนนภา นาควิจิตร
63143020142 นางสาวกรรณ�ฐิกา ติกขะนา
63143020143 นางสาวณัฐชา จันทร�เพ็ง
63143020144 นางสาวอรอนงค� สงพัฒน�แก9ว
63143020145 นางสาวป;ทมา โยธาจุล
63143020146 นายเอกชัย คุ9มภัยรันต�
63143020147 นางสาววิไลรัตน� เจะมุสา
63143020148 นางสาวสุกัญญา เหมทานนท�
63143020149 นางสาวอนัญญา ลิ่มปNสุทธ์ิ
63143020150 นางสาวจันจิรา นาคนิคาม
63143020151 นางสาวสุดารัตน� ศรีสุวรรณ
63143020152 นางสาวกานต�ธิดา สายน9อย
63143020153 นางสาวณัฐวดี สุธรรมานนท�
63143020154 นางสาวพรปวีณ� ใจเรือน
63143020155 นางสาวจุรีย�พร ธรรมนิยม
63143020156 นายภัทรวีร� ชายสิทธ์ิ
63143020157 นางสาวกมลมาลย� วิสาละ
63143020158 นางสาวอลิษา การจุล
63143020159 นางสาววลัยลักษณ� ศรีสงค�
63143020160 นายนวกิจ เพชรจันทร�
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63143020161 นายเจษฎา นวลไทย
63143020162 นายนันทวัฒน� เดิมคลัง
63143020163 นางสาวเบญจมาพร หนูเกลี้ยง
63143020164 นางสาวธิพาพร ชูมณี
63143020165 นางสาวการเกต บุญฤทธ์ิ
63143020166 นางสาวดาราวรรณ คงปาน
63143020167 นายเอกพงษ� เปSงแสนหนู
63143020168 นางสาวกัลยรัตน� ทองเอียบ
63143020169 นางสาวอมรรัตน� ชามทอง
63143020170 นางเนาวรัตน� พัฒจันทร�หอม
63143020171 นางสาวสุวดี เตียงน9อย
63143020172 นางสาวจิระภา เพชรคง
63143020173 นางสาวชนิดาภา สมประสงค�
63143020174 นางสาวอนุธิดา ขวัญเพชร
63143020175 นางสาวฮามีด>ะห� สะแต
63143020176 นายไพรูน เจะและ
63143020177 นายธนวัฒน� วิจาราณ�
63143020178 นางสาวชไมพร ริมเขตร
63143020179 นางสาวศศิธร เสมอหน9า
63143020180 นางสาวสุภาพร รัตนรังศรี
63143020181 นางสาวจิราวลี ภักดี
63143020182 นางสาวปรีดาวรรณ แก9วสุข
63143020183 นายชัยวัฒน� โชติช.วง
63143020184 นางสาวศศิธร ศรีเคลื่อม
63143020185 นางสาวชนัฐปภา วรรณโชติ
63143020186 นางสาวฐิติมา ลาวสวัสด์ิ
63143020187 ว.าที่ร9อยตรีหญิงสุดารัตน� เทือแดง
63143020188 นางสาวสุกัญญา แก9วหนู
63143020189 นางสาวสุวัจณี ชูทอง
63143020190 นางสาวเจนจิรา จันชุม
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63143020191 นางสาวเยาวลักษณ� จินดาวงค�
63143020192 นางสาวสุพรรณี จรูญพงศ�
63143020193 นางสาววรัญญา รัตนานุภาพ
63143020194 นางสาวอนุสรา หลานสัน
63143020195 นางสาวพราวนภา แก9วขุนทอง
63143020196 นางสาวปวีณ�สุดา ซ่ือตรง
63143020197 นางสาวณัฐฐากาญจน� ทองสว.าง
63143020198 นางสาวกัลยาณี นวลเศษ
63143020199 นายณัฐวุฒิ จันทระ
63143020200 นางสาวสุพรรณี ไชยพลบาล
63143020201 นายชัยณฤทธ์ิ บุตรเลี่ยม
63143020202 นายลลิษา อาแวบือซา
63143020203 นางสาวณัฐฐินันท� ผุดผ.อง
63143020204 นางนิจภัค ทองพิจิตร
63143020205 ว.าที่ ร.ต.อธิชัย แซ.เอียด
63143020206 นางสาวอาริยา ภักดีจิตร
63143020207 นายณฐวุVVฒิ จันทร�สว.าง
63143020208 นางสาวเรวดี อินทอง
63143020209 นางสาวฮูสนา สะแต
63143020210 นายณัฏฐ พิมพ�บุญมา
63143020211 นางสาวอัมราวดี ชีวิตนันท�
63143020212 นายสุณิฏฐพงษ� สุขแก9ว
63143020213 นายพิสุทธ์ิ พิกุลงาม
63143020214 นางสาวฑุลิกา หนูเสือ
63143020215 นางสาวปทุมมา เทพโซะ
63143020216 นางสาวอาทิตติยา แสงสุริยันต�
63143020217 นายสิทธิสุข สระทองเทียน
63143020218 นางสาววนิดา ศรีโยม
63143020219 นางสาวสุนิสา สินศักศรี
63143020220 นายวุฒิศักด์ิ อักษรนํา
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63143020221 นางวารุณี คงสมบูรณ�
63143020222 นางสาวจิราวรรณ จันทรประสาท
63143020223 นางสาววิวรพร สาแก9ว
63143020224 นางสาวสุรัตนา ช9าเป^นการ
63143020225 นางสาวกมลทิพย� รัตนบรรดาล
63143020226 นางสาวเกวลี วิเชียรพร
63143020227 นางสาวป;ท มาภรณ� พริ้มพราย
63143020228 นายฐานวัชร เกียรติอรุณ
63143020229 นางอารียา มาลาสา
63143020230 นางสาวอุษณีย� จะปะกียา
63143020231 นายวรวุฒิ ไชยะ
63143020232 นายไกรพ ปNยภัทร�
63143020233 นางสาวประทุมทิพย� สุขน9อย
63143020234 นางสาวทิพามณี สาระนันท�
63143020235 นางสาวกุลรัตน� ยศสุวรรณ�
63143020236 นางสาวจิรวรรณ เค9าอุทัย
63143020237 นายเกียรติวัฒน� เพ็งจันทร�
63143020238 นางสาวศิลามณี มุขดี
63143020239 นางสาวกนิษฐา อนันตรานนท�
63143020240 นางสาวภิญญวรรณ ดาบเหล็ก
63143020241 นางสาววีระภรณ� แทนวารีรัตน�
63143020242 นายธีรเดช หานศุภิชน
63143020243 นางสาวณัฐกานต� เพ็งดํา
63143020244 นางสาวฐิติมาพร พิกุลทอง
63143020245 นางสาวพัชราพร สุขอนันต�
63143020246 นายณรงศ�ธร เสียงใหญ.
63143020247 ว.าที่ ร.ต.กมลศักด์ิ มาดูฤกษ�
63143020248 นางสาวซูฟIหย>ะ ดาโอะ
63143020249 นางสาวกมลรัตน� นิลพันธ�
63143020250 นายเกรียงไกร อุตพันธ�
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63143020251 นางสาวกิตติมา พลัดทองศรี
63143020252 นายวสันต� พรหมแสง
63143020253 นายชากริส รํามะสิทธ์ิ
63143020254 นางสาวสุพัตรา สิงห�โต
63143020255 นางสาวสุดารัตน� วงศาศิริพัฒน�
63143020256 นางสาวศิริประภา ทองวล
63143020257 นายธนาดุล บูรณะบุรี
63143020258 นางสาวดวงกมล ประจวบผล
63143020259 นางสาวซูนีตา ปูเต>ะ
63143020260 นายศิโณดม ไกรนรา
63143020261 นายสิรภพ จันทรัฐ
63143020262 นางสาวสุธาสินี นิลรัตน�
63143020263 นางสาวสุธินี ศรีสวัสด์ิ
63143020264 นางสาวจิราพร หมุนมิตร
63143020265 นายกิตติศักด์ิ เพิงรัตน�
63143020266 นางศุภลักษณ� ธิบดี
63143020267 นายถนัยกิจ กุลพัฒน�
63143020268 นายเมธาวิน สุจารีย�
63143020269 นางสาวจันจิรา เพ็งสง
63143020270 นายธนาวงศ� เขตตะเคียน
63143020271 นางสาวสุวิสา มีวาสนา
63143020272 นางสาวปNย�วรา สาเหล็ม
63143020273 นางสาวนิธิพร คงน9อย
63143020274 นางสาวปริษา สรรพกิจผล
63143020275 นางสาวขวัญชนก บัวศรี
63143020276 นางสาวธิดารัตน� หิรันรัตน�
63143020277 นางสาวพัชรี วงศ�ราษฎร�
63143020278 นางสาวชยานันท� ขุนทอง
63143020279 นางสาวอรวรรณ ศรีลิ้มพงษ�
63143020280 นายไชยวัฒน� วัชชวัลคุ
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63143020281 นางหฤทัย สั้นดํา
63143020282 นางสาวจิรวรรณ คงนาค
63143020283 นางสาวรุ.งอรุณ ณรงค�มี
63143020284 นางสาวชุตินันท� จันทร�เทพ
63143020285 นางสาววรรณวิสา ชูเกลี้ยง
63143020286 นางสาวกนกรัชต� มณีวรรณ
63143020287 นางสาวสุดารัตน� สงเคราะห�
63143020288 นายบุญสม ดําทอง
63143020289 นางสาวณัฐวดี เสนขํา
63143020290 นายกิตติ กําแพงแก9ว
63143020291 นายธนพล แรกรุ.น
63143020292 นางสาวปNยวรรณ ช.อผูก
63143020293 นายศราวุธ จันทวงศ�
63143020294 นางสาวลัดดาวรรณ แก9วแพ.ง
63143020295 นางสาวธนาภรณ� เกิดเนตร
63143020296 นายจารุภัฏ ศรีสุวรรณ�
63143020297 นายหัตถพร เพชรรัตน�
63143020298 นายวัศพล จันทนพันธ�
63143020299 นายธนภัทร เก.งตรง
63143020300 นางสาวอารียา ปูเต>ะ
63143020301 นางสาวอวิกา คงกัณฑ�
63143020302 นางสาวกนกรัตน� ธิภาศรี
63143020303 นายวีรพงศ� พรหมมาก
63143020304 นางสาวอังคณา พุ.มไทร
63143020305 นางสาวภารตี นาคาพิษ
63143020306 นางสาวธณิฎา เพ็ชรกิจ
63143020307 นางสาวธรรฑิกา หีตเพ็ง
63143020308 นางสาวบุปผา รามฤทธ์ิ
63143020309 นายวิรัตน� เหมรินี
63143020310 นายศรชัย ก9อนทอง
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63143020311 นางสาวทัศนียา ใจชื่น
63143020312 นางสาวศุภรัตน� รักษาศรี
63143020313 นายพงศ�นรินทร� ภู.ดอก
63143020314 นางสาวปNยาภรณ� ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143020315 นางทิพย� ศรีสุวรรณ
63143020316 นางสาวอรอนงค� พิทักษ�วงศ�
63143020317 นางสาวณัฐพร วิมล
63143020318 นางสาวสลิลทิพย� หมาดหลู
63143020319 นางสาวกนกวรรณ พรมใต9
63143020320 นางสาวซารีนา ยูโซะ
63143020321 นางสาวกฤติมา ภูวเดชเดชาสิน
63143020322 นางสาวจันทิมา บุญพิทักษ�
63143020323 นายดนุพล ปาลคะเชนทร�
63143020324 นางสาวศุภกานต� สกุลพันธ�
63143020325 นางสาวกมลชนก ทองศรี
63143020326 นางสาวอาริยา สังขโชติ
63143020327 นางสาวปนิศา บุญรักษา
63143020328 นางสาวน้ําทิพย� ลาภจิตร
63143020329 นางอุไรวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63143020330 ร.ต.หญิงจิราภา ยังช.วย
63143020331 นางสาวอารดา บรรพตสกุล
63143020332 นางสาวมีนา สายานัย
63143020333 นางสาวรัตนาพร นาคา
63143020334 นางสาวรัชรินทร� แสงศรี
63143020335 นางสาวสุจามรี ศรพิชัย
63143020336 นางสาวจุฑาพร เดชะ
63143020337 นางสาวศมนวรรณ ชั้นประเสริฐ
63143020338 นางสาวอารีรัตน� แก9วประเสริฐ
63143020339 นางสาวซอลีฮะห� แยนา
63143020340 นางสาวจุฑารัตน� รับไซ
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63143020341 นายปNติสุข นุภักด์ิ
63143020342 นายจงรักษ� เส9งสั้น
63143020343 นางสาววรรณนิตยา เพอสม
63143020344 นางสาวเหมสุดา ตาวัน
63143020345 นายธนพล หนูแก9ว
63143020346 นางสาวปริญญานุช สุขตลอดกาล
63143020347 นางสาวจุไรรัตน� คงพรหม
63143020348 นางสาวสุภาพร โกสิทธ์ิ
63143020349 นางสาวศุภลักษณ� หม่ืนอักษร
63143020350 นางสาวฐิติพร นวลขาว
63143020351 นางสาวเบญจวรรณ เกราะเหล็ก
63143020352 นางสาววรรณรัตน� วงศ�น9อย
63143020353 นางสาววิลาสินี พ.วงแม.กลอง
63143020354 นางสาวณัฐชา ตาลาสาตร�
63143020355 นางสาวสุนิตษา ไกรวิเชียร
63143020356 นายกฤษดา บุญสวัสด์ิ
63143020357 นางสาวสกาวรัตน� ไกรลาศ
63143020358 นางสาวณัฐชา ถนอมสิน
63143020359 นางสาวนลินนุช ธีระกุล
63143020360 นางสาวอุซมา เส็นยีหีม
63143020361 นางสาวชลิดา อินทร�แช.มช9อย
63143020362 นางสาวสุภาวดี ชุมเพ็ง
63143020363 นางสาวอาภาพร ศิริเพชร
63143020364 นางสาวทัศนี นนทฤทธ์ิ
63143020365 นางสาวสุชาวดี ศศิธร
63143020366 นางสาวณัฎฐธิดา เรืองศิริ
63143020367 นางสาวสุนิสา อินทองแก9ว
63143020368 นางสาวชลกนก เกิดศรี
63143020369 นางสาวปNยะธิดา ตันติสัตยานนท�
63143020370 นางสาวนภัสวรรณ นนทแก9ว
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63143020371 นางสาวศิรดา จินตพัฒน�
63143020372 นางสาวธีรนุช เสนา
63143020373 นางสาวสกุลวรรณ วงศ�สวัสด์ิ
63143020374 นายอาทิตย� แพชนะ
63143020375 นางสาวสุนิษา เลื่อนน้ํา
63143020376 นางสาวธมลวรรณ แก9วเรือง
63143020377 นางสาวเพ็ญพิชชา คณะทอง
63143020378 นายแสงสุรีย� ไชยช.วย
63143020379 นางสาวยลดา จีนนําหน9า
63143020380 นายกิตติศักด์ิ สงชาติ
63143020381 นางสาวกนกพร สิริภาคโยทัย
63143020382 นายเชิดศักด์ิ อ>อดผล
63143020383 นายวัชรชัย ทองด9วง
63143020384 นางสาวจินดาพร บุญลาภ
63143020385 นางสาวศศิธร จันทร�ทัง
63143020386 นายจตุพร เก้ียวทัพ
63143020387 นายชัยวิทย� คลองรั้ว
63143020388 นางสาวพิไลวรรณ จงรักษ�
63143020389 นางสาวเพ็ญศิริ จิตนาธรรม
63143020390 นายเจษกานต� ไชยชนะ
63143020391 นางสาวปณิดา หอมหวล
63143020392 นางสาวเมธาวี วงแหละ
63143020393 นางสาวฐาปณี คงสัน
63143020394 นายวุฒิพงษ� จิตรรักษ�
63143020395 นางสาวนารีรัตน� อินทร�อักษร
63143020396 นางสาวธัญญาภรณ� นะแก9ว
63143020397 นางสาวจันทิมา ด9วงดํา
63143020398 นายแสงสุรีย� พิมพูล
63143020399 นางสาวสุรัตนา อินทรจงจิตร
63143020400 นายดาราศักด์ิ หนูขาว
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63143020401 นายกฤติน แผ.นทอง
63143020402 นางสาวสุพรรษา ริยาพันธ�
63143020403 นายพิเศษ อาจหาญ
63143020404 นายณัชชลกร ทัดเเก9ว
63143020405 นางสาวเจนจิรา คงวัน
63143020406 นางสาวพนิดา แดงงาม
63143020407 นางสาวเกยุราวรรณ ถุงทอง
63143020408 นางสาวธารารัตน� ฤทธ์ิธาร
63143020409 นางสาวกติกา แสงเพชร
63143020410 นางสาวปNยะนุช แสงเผือก
63143020411 นายอรรถสิทธ์ิ พงษ�สวัสด์ิ
63143020412 นางสาวเจตสุภัค บุญสนอง
63143020413 นางสาวอรณัฐ ภิญโญธรรมโนทัย
63143020414 นางสาวพิมพินันท� ปานทอง
63143020415 นางสาวกาญจนา สุพรรณา
63143020416 นางสาวละมุน ทองดี
63143020417 นางเอรียา นราเกศสกุล
63143020418 นายสุรสิทธ์ิ เพ็ชรถาวร
63143020419 นางสาวศิริลักษณ� โสพิกุล
63143020420 นายนาถวัฒน� ปากลาว
63143020421 นายชาญชิช สุขศิริ
63143020422 นางสาวลันธิมา เจะหมัน
63143020423 นางสาวอัญชนา ฮุ.ยสกุล
63143020424 นางสาวรัตติกาล บรรจงช.วย
63143020425 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิกุล
63143020426 นางสาวเฉลิมขวัญ เขียวกุ9ง
63143020427 นางสาวจันทิรา สิทธิรักษ�
63143020428 นางสาวธัญญา ศรียงค�
63143020429 นางสาวธมนันท� ทวีทรัพย�
63143020430 พ.อ.อ.พิทักษ�นภา วาหะรักษ�
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63143020431 นางสาวนันธิกาญ จันทนู
63143020432 นางสาวคัทยวรรณ ขุนจันทร�
63143020433 นางสาวกาญจนา ชนะภัย
63143020434 นายศิรวิทย� อุดมเศรษฐ�
63143020435 นางสาวอรวรา เพ็ชรกอ
63143020436 นางสาววาริกา เก้ือภักด์ิ
63143020437 นางสาวธนัชชา ปราบดิน
63143020438 นางสาวอารดา หมีคง
63143020439 นางสาวอรวรรณ เห9งสีปSอง
63143020440 นางสาวสุปรียา สุวรรณโชติ
63143020441 นางสาวลลิดา มุขแก9ว
63143020442 นางสาวจิราพร คงบัว
63143020443 นางสาวมลชนก ยอดมณี
63143020444 นางสาวจิราพร เขียวกุ9ง
63143020445 นางสาวกรกรนก ศรีนวลสุข
63143020446 นางสาวศิริพร เพชรชํานาญ
63143020447 นางสาวศิริวรรณ ศิริรัตน�
63143020448 นางสาววนิดา จันทร�น9อย
63143020449 นางสาวมุกรินทร� อินทสด
63143020450 นางสาวมะลิวัลย� แซ.แต9
63143020451 นางสาวป;ทมาพร ทองสุข
63143020452 นายณัฐชัย ชนะท.อง
63143020453 นางสาวจริญาวรรณ ชุมทอง
63143020454 นางสาวศิริลักษณ� จิตต�คํานึง
63143020455 นางวนิชา เย็นสบาย
63143020456 นางสาววรารินทร� อินทร�ทองคํา
63143020457 นางสาวหฤทัย สุขห9วยพระ
63143020458 นางสาวจิราพร เพ่ิมบุญ
63143020459 นายธิปไตย ไกรทอง
63143020460 นางสาวสุชาวดี นวลขาว
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63143020461 นางสาววานิตา สันหลี
63143020462 นายวิทวัส แจ9งชาติ
63143020463 นางสาวเคียงฟSา ไชยชํานิ
63143020464 นางสาวอารีรัตน� ครุฑยักษ�
63143020465 นางสาวณัฐชา บุตรวงษ�
63143020466 นางสาวธัญลักษณ� บัวทิพย�
63143020467 นายไพฑูรย� สาลา
63143020468 นางสาวพัชรา เพ็ชรวิจิตร�
63143020469 ว.าที่ร9อยตรีจีรศักด์ิ ยืนนาน
63143020470 นางสาวสุพัตรา อินทมาตย�
63143020471 นายณัฐพัชร� รุจิกรจิรสิน
63143020472 นางสาวยุวดี ก่ีบุตร
63143020473 นายภควัชร หม่ันหมาย
63143020474 ว.าที่ร9อยตรีหญิงพิกุลแก9ว ไทยปาล
63143020475 นางสาวอินทุอร ตันสกุล
63143020476 นางสาวปNยวรรณ ศรีพลราช
63143020477 นางสาวชโลธร สุขอนันต�
63143020478 นางสาวกนกพร ซุ.นห9วน
63143020479 นางสาวกุรุพินท� จันทร�เจริญ
63143020480 นางสาวอังคณา ขุนทอง
63143020481 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทร�พุฒ
63143020482 นายภาณุพงศ� มีดํา
63143020483 นางสาวกูมาสือน>ะ กูเดร�
63143020484 นายณัฐกิตต� นิยมพงษ�
63143020485 นางสาวชุติมณฑน� อินทานนท�
63143020486 นางสาวอินทุอร ช.วยพัฒน�
63143020487 นางสาวรสนันท� เนตรอนันต�
63143020488 นางสาวกิติญาดา พรมพิชัย
63143020489 นายภัทรพงษ� ทิพย�รักษ�
63143020490 นายสหรัฐ จันดี
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63143020491 นางสาวนูรีซัน หะดูแว
63143020492 นางสาวจิราธิป นุโรจน�
63143020493 นางสาวศตานันท� หน.อทองแดง
63143020494 นางสาวจินตนา เกตุอินทร�
63143020495 นางสาวเกษร อุ.นขาว
63143020496 นายสมยศ อัครด.านสกุล
63143020497 นางมลธรัตน� สมเชื้อ
63143020498 นางสาวสุรัตน�วดี สายสมบูรณ�
63143020499 นายจักรพงศ� เครือวรพันธุ�
63143020500 นางสาวธิดารัตน� ฤทธิรงค�
63143020501 นายรักษ� ดวงแก9ว
63143020502 นายนครินทร� เจะแล
63143020503 นางสาวปุณยวีร� ฤทธิมาส
63143020504 นางสาวรัชนี ชาญอินทร�
63143020505 นางสาวกานต�ธิรา การะวงค�
63143020506 นางสาวสกุลรัตน� หมัดเหม
63143020507 นางสาวอทินันท� ทองชูช.วย
63143020508 นายณรงค�ศักด์ิ อินช.วย
63143020509 นางสาวณัฐธินีย� ประสพยงค�สกุล
63143020510 นางสาวสกุลรัตน� ชูแก9ว
63143020511 นายพลกฤษณ� โอมาก
63143020512 นางสาวกัณติมาภรณ� ลูกเมือง
63143020513 นางสาวสิริพร ทองคํา
63143020514 นางสาวธิดารัตน� หวังสุด
63143020515 นายภควัฒน� แก9วชื่น
63143020516 ว.าที่ ร.ต.หญิงป;ทมา บุญคง
63143020517 นางสาวเอื้อมพร ทองด9วง
63143020518 นางสาวสุภาวลักษณ� หนูนาค
63143020519 นางสาวสุวรรณา แสงศรี
63143020520 นางสาวชนกพร พากเพียร
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63143020521 นางสาวนภสร สุทธิเนียม
63143020522 นางสาวฐานิดา รัตนโสภา
63143020523 นางสาวกฤติมา คธาเพ็ชร
63143020524 นางสาวบงกช จันไทย
63143020525 นางสาวอัมภิณี คํานวย
63143020526 นายอภิเษก คงสง
63143020527 นายรณวัฒน� สังข�วารี
63143020528 นางสาวจุฑารัตน� หนูศรี
63143020529 นายวุฒิชัย ดารากัย
63143020530 นางสาวนิโลบล มูลเมือง
63143020531 นายธารธรรม คําแปSน
63143020532 นางสาววราภรณ� ส.งแสง
63143020533 นางสาววิภารัตน� จันทร�เหล็ก
63143020534 นายประสาร ไชยประสิทธ์ิ
63143020535 นางสาวภัทราวดี ชุ.มเชื้อ
63143020536 นางสาวนูซีฮา สหประสงค�
63143020537 นางณัฐนรี ทรงสง.า
63143020538 นางสาวอริยา สมมุติจิต
63143020539 นายป;ญญ�ชลัฐ ตุลารักษ�
63143020540 นางสาวมาริษา มหานิล
63143020541 นายสุทธิพงค� พรมยอดแก9ว
63143020542 นางสาวบุษกร ศรีชุมพวง
63143020543 นางสาวสุภาวรรณ ศรีสกุลไทย
63143020544 นางสาวจิราภรณ� ม.วงมณี
63143020545 นายกฤษณพล ลือชัย
63143020546 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรักษ�
63143020547 นางสาวกานต�สิริกมล หยูทองคํา
63143020548 นางสาวรัชนก พาหละ
63143020549 นางสาวจารวี ทองส.งโสม
63143020550 นางสาวอิศรีญา จงกลมี
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63143020551 นายสิริวัฒก� ช.วยบํารุง
63143020552 นางสาวชัชฎาภรณ� ทองมี
63143020553 นางสาวนวพรรษอนงต� ปะลิมิชัย
63143020554 นางสาวอาภรณ� ประทุมรัตน�
63143020555 นางสาวอนงค�นาถ ซุ.นเซ.ง
63143020556 นายทิวา จินะการ
63143020557 นางสาวนิตยา ราชนิยม
63143020558 นางสาวนันท�นภัส ดวงแปSน
63143020559 นางสาวชนิตา สัมปทานนท�
63143020560 นางสาวนนทรVี เพ่ิมโต
63143020561 นางสาวกชพรรณ ณัฐพงษ�หฤทย�
63143020562 นางสาวสารีพ>ะ ซิลากง
63143020563 นางสาวทัศนีย� เชี่ยวโสม
63143020564 นายอุกฤษณ� ไชยรักษา
63143020565 นางสาวณัฐฏิญา ธราพร
63143020566 นางสาวกรณ�รวีย�ภัส กิมล.อง
63143020567 นางสาววรวีร� รอฮีม
63143020568 นางสาวอภิญญา สักคุณา
63143020569 นางสาวธัญญารัตน� หมอฝI
63143020570 นางสาวสุทธิรัตน� พุ.มพุนพิน
63143020571 นางสาวพรสรวง เรืองรักษ�
63143020572 นายธนวัฒน� คล9ายคลิ้ง
63143020573 นางสาวอรรณกาญจน� บุญเรือง
63143020574 นางสาวจิรัชยา หลักเลิศ
63143020575 นางสาวจิรา รัตน� ช.วยดิษ
63143020576 นางสาวสุพัตรา อินหนองทะ
63143020577 นางสาวณัฐรุจา รัศมี
63143020578 นางสาวภักดิพร พรหมอ.อน
63143020579 นางสาวรัตนา รัตนเจริญ
63143020580 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�พา
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63143020581 นางสาวธันยมัยพร พรหมวิเศษ
63143020582 นางสาวสุดารัตน� บัวหอม
63143020583 นางสาวสุรีย� แซ.หลี
63143020584 นางสาวภัทราวรรณ พลพิชัย
63143020585 นางสาวพรพิมล พลฤทธ์ิ
63143020586 นายวิเชียร ตันติประดิษฐ�
63143020587 นางสาวจุฑารัตน� แสงมณี
63143020588 นางสาวชุติมา ทองแท9
63143020589 นางสาวศศิฉาย นาคสุวรรณ
63143020590 นางสาวดวงกมล กลีบแก9ว
63143020591 นายชวกิจ ซ่ินช.วย
63143020592 นายจิรวัฒน� ภาชนะทอง
63143020593 นายฉัตรชัย ชุมวาระ
63143020594 นายชญานนท� พิลาวุฒิ
63143020595 นางสาวณัฐนรี ขาวเชื้อ
63143020596 นางสาวอรอมล บัวต9น
63143020597 นางสาวสุวรรณา ซุ.นสกุล
63143020598 ว.าที่ร9อยตรีวีรพันธุ� เชียงฟ;ด
63143020599 นางสาวทิตย�ตะวัน แก9ววิจิตร
63143020600 นางสาวกนกภรณ� เงินเปIย
63143020601 นางสาวรอปNอะ พรหมแก9ว
63143020602 นางสาวสุมาล�ซิย>ะ หมวดรอหีม
63143020603 นางสาวสุรีรัตน� เพ็ชรรัตน�
63143020604 นายณัฐชัย ศรีสง.า
63143020605 นายศุภวงศ� หมายดี
63143020606 นายสิทธิพล ทองแปSน
63143020607 นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ
63143020608 นางสาวกานติมา พิทักษ�
63143020609 นางสาวผาสุข วิเชียรประพันธ�
63143020610 นางสาวศุภิสรา ภุมศรี
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63143020611 นางสาวอรอนงค� จันทรมณี
63143020612 นายชัยณรงค� แก9วเอียด
63143020613 นางสาวณัฐวรรณ จุลกัลปY
63143020614 นางสาวสิริวิมล เก9าเอื้ยน
63143020615 นางสาวขวัญตา พลภักดี
63143020616 นางสาวอนงค�นาถ ชนะภัย
63143020617 นายจักรพัฒน� ศิลปYสโมสร
63143020618 นางสาวเฉลิมพร อินทร�ด9วง
63143020619 นางสาวณัฏฐิกา เศษธนู
63143020620 นางสาวชญานี หนูจินจิต
63143020621 นางสาวจันทณา ชุมวรรณ
63143020622 นางศิริพร ศรีสวัสด์ิ
63143020623 นายภราดร สุนทรเต็ม
63143020624 นางสาวสุวิญชา หีตทิม
63143020625 นางสาวสุภาวดี พรายอําไพ
63143020626 นางสาวสไบนาง ไชยบุญแก9ว
63143020627 นางสาวอรนิชา ช.วยละแม
63143020628 นางสาวนัยนา เจ9ยแก9ว
63143020629 นางสาวจีราวรรณ ฮวดช.วย
63143020630 นางสาวอานุสรา นากอหม>ะ
63143020631 นางสาวอรทัย ตานุทิศ
63143020632 นางสาวพัชรินทร� รัตนบุรี
63143020633 นายอาทิตย� บําเพ็ญ
63143020634 นางสาววันวิสา ทัฬหกิจ
63143020635 นางสาวภัทรภร จันทร�สิน
63143020636 นางสาวณัฐินีย� ชูทอง
63143020637 นางสาวดารียา หมะสาสา
63143020638 นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนาค
63143020639 นางสาวเรือนขวัญ บุญขวัญ
63143020640 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ด.านปรีดานันท�
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63143020641 นายอธิพงศ� คงคา
63143020642 นางสาวจิราภรณ� สําเภา
63143020643 นางสาวภิญญ�ริศา อนุรักษ�
63143020644 นางสาวอรณี ทองมาก
63143020645 นางสาวอรอนงค� รามณี
63143020646 นางสาวประภาศรี วุฒิ
63143020647 นางสาวศิโรรัตน� สมบัติ
63143020648 นางสาวศศิประภา บัวเพ็ชร
63143020649 นางสาวสรัญญา นวลเปIยน
63143020650 นางสาวลฎาภา ธรรศเดชานนท�
63143020651 นางสาววนิดา ปNLนทอง
63143020652 นายสนธยา ทองดี
63143020653 นางสาวสุธาสินี อVึVงทอง
63143020654 นางสาวสวภาร� พฤกษมาศ
63143020655 นางสาวอติกานต� จันทร�ทองขาว
63143020656 นายศิริพงศ� เจียมสกุล
63143020657 นางสาวฉัตรธิญา เชื้อเพ็ชร�V
63143020658 นางสาวอัญชลี ดารา
63143020659 นางสาวอริสา ทองแท9
63143020660 นางสาวอภิรดี ขันติ
63143020661 นางสาวมณีเนตร เกตุภู.พงษ�
63143020662 นางสาวสายสมร ตุนาสุข
63143020663 นายศรุต รัตนบุรี
63143020664 นายสิทธิชัย แก9วช.วย
63143020665 นางสาวอาทิตตยา ทวนทอง
63143020666 นายบรรจง เพ็ชรชู
63143020667 นางสาวจิรนันท� ผลทวี
63143020668 นางสาวปานิตา อัสลักเคน
63143020669 นางสาวกนกฤทัย เครือแก9ว
63143020670 นางสาวชิตาภา พยัฆยุทธ์ิ
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63143020671 นางสาวณัฐวดี ช.วยยก
63143020672 นางสาวศศิวิมล ทองดี
63143020673 นางสาวสันต�ฤทัย พงศ�กิตติทัต
63143020674 นางสาววนิดา ณะแก9ว
63143020675 นางสาวมณฑิรา ศรีสุข
63143020676 นางสาววิไลภรณ� สาระยาน
63143020677 นางสาวธันย�ชนก ใจเกลี้ยง
63143020678 นางสาวจิรชยา มาสง
63143020679 นายบัลลังค� เต่ียนก่ี
63143020680 นางสาวอรษา ระย9า
63143020681 นางสาวนัซเราะฮ� สาลี
63143020682 นางเพ็ญนภา พุทธสุภะ
63143020683 ว.าที่ ร.ต.หญิงมนฤดี หยู.ทองคํา
63143020684 นายคมสัน ณะจันทร�
63143020685 นางสาววรรณพร ติกขะนา
63143020686 นางสาวปริฉัตร คงบัว
63143020687 นางสาวกรองแก9ว เจ่ียเซ.ง
63143020688 นางสาวรุสมี เจ>ะเลาะ
63143020689 นางสาวสุวรรณี หัสนี
63143020690 นางสาวทัณฑิกา มากผล
63143020691 นางสาวอานา หนูช.วย
63143020692 นายธีระวัฒน� จันทร�ส.ง
63143020693 นายยุทธนา เหมจินดา
63143020694 นางสาวอภิรมณ�ฤดี ไชยกุล
63143020695 นางสาวมนัสวี แก9วนิมิตร
63143020696 นายศิริพงศ� เพชรฤทธ์ิ
63143020697 นางสาวมนัสวี พันธ�เปลี่ยน
63143020698 นายนเรนทร ผอมดํา
63143020699 นางสาวจิรวรรณ นวลนก
63143020700 นางสาวนวินดา หัดสะหลิม
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63143020701 นายกวีพงษ� หงษ�ทอง
63143020702 นายวัชระ เต.งย่ีภู.
63143020703 นางสาวสุนิสา คงวารี
63143020704 นางสาวฐิติกานต� คําครุฑ
63143020705 นางสาวขวัญฤทัย เผ.าอ9าย
63143020706 นางสาวสมฤทัย ชุมช.วย
63143020707 นางสาวสุวิมล ปานเอียด
63143020708 นางสาวฐิติมา สุขพิทักษ�
63143020709 นางสาววริษฐา ชายสุด
63143020710 นายณัฐภัทร แก9วระยับ
63143020711 นางสาวสุพัตรา ทาสุข
63143020712 นางสาวนิภาวรรณ อรุณฤกษ�
63143020713 นางสาวศิวาพร ทนคง
63143020714 นางสาวจิราพร สุทธ์ิเผือก
63143020715 นางธนัฎฐา นาคบุตร
63143020716 นางสาวกชกุลชา บ9างสกุล
63143020717 นางสาววีระนุช แซ.ลิ้ม
63143020718 นางสาวปวีร�วรรณตา ช.วยพินิจ
63143020719 นายรุสลัน เจ>ะซู
63143020720 นางสาวพัฒน�นรี แปรคันธ�
63143020721 นางสาวบุญสิตา บุญเทียม
63143020722 นายจตุรงค� ขาวผ.อง
63143020723 นางสาวสมใจ พรหมอินทร�
63143020724 นางสาวนิศารัตน� รสมิตร�
63143020725 นางสาวปาณิศา เพชรมี
63143020726 นางสาววัลย�ลดา เเดงสี
63143020727 นางสาวจุฑาทิพย� บุญน9อย
63143020728 นางสาวกานดา ชุมแสน
63143020729 นางสาวนภาพร สนธิศักด์ิ
63143020730 นายอธิป;ตย� ไพฑูรย�
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63143020731 นางสาวธัญลักษณ� เพชรแก9ว
63143020732 นางสาวอัจฉราพร เพชรมณีโชติ
63143020733 นางสาวฐิติมา จงรักษ�
63143020734 นางสาวเบญจมาศ บุญแทน
63143020735 นางสาวรุ.งทิวา คงปาน
63143020736 นางสาวจันทร�เพ็ญ วงษ�มากสกุล
63143020737 นายสิทธิชัย เลิศไกร
63143020738 นางสาวกฤษณา นาคประคอง
63143020739 นายธีรศักด์ิ ศรภา
63143020740 นายสุเมธ นิ่มรักษ�
63143020741 นางสาววิชชุดา พงษ�สําราญ
63143020742 นางสาวจริยา ขวดทอง
63143020743 นายโสรพล ทองจันทร�
63143020744 นางสาวชนัฐดา วงค�ปะสนั่น
63143020745 นางสาวฟ;จญ�รี ลิมาน
63143020746 นางสาวปาณิสรา เทพเสนา
63143020747 นายปฏิพันธุ� ชุมพล
63143020748 นายชยพัทธ� มาลี
63143020749 นางสาวกาญจนาพร รู9จัก
63143020750 นางสาวจินดาพร เพ็ชร�เสน
63143020751 นางสาวมนต�ธิดา เรืองทองเมือง
63143020752 นายชัยอนันต� อุปการแก9ว
63143020753 นางสาววนัสนันท� ขาวนาขา
63143020754 นางสาวกานต�ชนก หยูทองคํา
63143020755 นายธีรพัฒน� มุณีอุปถัมภ�
63143020756 นางสาวชุติกาญจน� ปานนิล
63143020757 นายเลอศักด์ิ มีดี
63143020758 นางสาวอัญชลี หมีทองหลาง
63143020759 นางสุรัญญา ขุนล่ํา
63143020760 นางสาวจุฑามาศ วิเศษแก9ว
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63143020761 นางสาวกนกรัตน� ชุมวรฐายี
63143020762 นางสาวสาลิวรรณ บุญรัตน�
63143020763 นางสาวอรัญญา เมืองแก9ว
63143020764 นายชนินทร� วศินพัฒนวิศิษฎ�
63143020765 นายอนุวัฒน� ชัยรัตน�
63143020766 นางสาวประมรไพร ธานีรัตน�
63143020767 นางสาวอินทุอร เบิกบาน
63143020768 นายปNยะพงษ� ทองใบอ.อน
63143020769 นางสาวป;ทมา หงษ�บิน
63143020770 นางสาวดุษฎี ศิริวุฒิ
63143020771 นางสาวอุบลวรรณ จันทร�ดี
63143020772 นางสาวพิสุทธิณี ธาณุกิจ
63143020773 นายประเสริฐ หนูทอง
63143020774 นางสาวนฤฟSา. เพ็ชรพลอย
63143020775 นางสาวอิสริยา เพ็ชรสง
63143020776 นายการียา อาแว
63143020777 นายชินวัฒน� ช.องลมกรด
63143020778 นางสาวสายธาร ชาญรบ
63143020779 นางสาวณฤมิต ค.อมเสือ
63143020780 นางสาวศุภากร เจริญรักษ�
63143020781 นางสาวนปภัชมน เสมอภาค
63143020782 นางสาวปวริศา นพกร
63143020783 นางสาววนิดา ยะโกบ
63143020784 นางเยาวเรศ เกตุรัตน�
63143020785 นางสาวเกวดี แก9วเพ็ชร
63143020786 นางสาวอรทัย คงจันทร�แก9ว
63143020787 นางสาวเรณู สุวรรณมาฆะ
63143020788 นางสาวกันต�ฤทัย เฉยเกิด
63143020789 นายคามภีร� ช.วยณรงค�
63143020790 นางสาวอัญชัญ ไชยพงษ�
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63143020791 นางสาวณัฎฐรินีย� อินทรัตน�
63143020792 นางสาวกรวรินท� นุชน9อย
63143020793 นางสาวลัดดาวัลย� โชติวนาวรรณ
63143020794 นางสาวมีนมิกา ช.องลมกรด
63143020795 นางสาววาสินี นาคสิงห�
63143020796 นางสาวพิมพ�ชนก สังกลิ่น
63143020797 นางสาวสิริกาญจน� คงทอง
63143020798 นางสาวภาวิณี คงสุขี
63143020799 นางสาวจุฑามาศ วิชิตบุตร
63143020800 นางสาวกชพร ไพโรจน�
63143020801 นางสาววิลาสินี คงทิม
63143020802 นางสาวปานทิพย� ชิตรกุล
63143020803 นางสาวหฤทัย รักชน
63143020804 นายวัชระ มณีโชติ
63143020805 นายสุรศักด์ิ ย่ีมี
63143020806 นายมติ จรูญรัตน�
63143020807 นางสาวสุดารัตน� ชาสุวรรณ
63143020808 นางสาวศศินา โรมรินทร�
63143020809 นางสาวนิสาชล มะศรี
63143020810 นางสาวอดิศา เพชรมณี
63143020811 นายศิวาทิตย� สิงหะการ
63143020812 นางสาวกนกพร อินทร�สม
63143020813 นางสาวจุไรรัตน� เพชรแก9ว
63143020814 นางสาวนันทนา ป;ทมาสังขพิทักษ�
63143020815 นางสาวสุรีย�มาศ โรจน�ณรงค�
63143020816 นางสาวอุไรวรรณ ศักด์ิศรี
63143020817 นายณัฐกิตต์ิ กองสุข
63143020818 นายทศพร ช.วยปลอด
63143020819 นางสาวกรรณิการ� นิลแสง
63143020820 นางสาวรูวัยดา เจ>ะเตะ
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63143020821 นางสาวสุมาลิน บุญบวร
63143020822 นางสาวสุภาภรณ� ทองใบ
63143020823 นางสาวบุษบัน เยาตัก
63143020824 นางสาวปวันดา ตรีผอง
63143020825 นางสาวอาทิตยา ชูปาน
63143020826 นางสาวมัลลิกา เงาะเศษ
63143020827 นางสาวอธิติญา เดชอารัญ
63143020828 ว.าที่ร9อยตรีหญิงนุชจรี ปานดวง
63143020829 นางสาวนุชนารถ พูลศักด์ิ
63143020830 นายจักรพันธ� ชุมนุม
63143020831 นางสาวพิตรชารี คงชนะ
63143020832 นางสาวฟNรเดาส� บินสะแหละหมัน
63143020833 นายนิธิศ วัชรมูสิก
63143020834 นางสาวเกศศินี อ่ํากอง
63143020835 นางสาวพจนี ปลอดคชา
63143020836 นางสาวปานวดี โสภาผล
63143020837 นางสาวบุณฑริก พงศ�จิต
63143020838 นางสาวธนพร ศรีคง
63143020839 นางสาวพรทิพา สุวรรณเนกข�
63143020840 นางสาวธัญญาภรณ� สุขขะ
63143020841 นางสาวปรีดาวรรณ หวานชื่น
63143020842 นางสาวพิชญาณัฏฐ� ศรีนาค
63143020843 นางสาวสุภาวดี ชุ.มนาเสียว
63143020844 นางสาวดวงพร เกตแก9ว
63143020845 นางสาวศศินา ชลสงคราม
63143020846 นางสาวธัญญชนก นุ.นสงค�
63143020847 นางสาวพัชรี ชีพเหล็ก
63143020848 นางสาวญาณิศา แกล9วทนงค�
63143020849 นายปรเมศวร� สังฆวัง
63143020850 นางสาวสุนิสา พรหมเสนา

หน9า 695 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143020851 นางชณัฏศิกานต� เต็งรัง
63143020852 นางสาวนภัสธร หัศนีย�
63143020853 นางสาววิไลวรรณ แก9วศรี
63143020854 นางสาวพรอนงค� ศรีสุเทพ
63143020855 นายป;จศิลปY มากยอด
63143020856 นางสาวเสาวณีย� คงจําเนียน
63143020857 นางสาวกนกพิชชา เพ.งพินิจ
63143020858 นายธงชัย ณ วัดใหม.
63143020859 นายศราวุธ ด9วงสุวรรณ�
63143020860 นางสาวศกลวรรณ วัดเพชร
63143020861 นางสาวมรรลิกา วชิรวิชัย
63143020862 นางสาวนิติยา จันสีนาค
63143020863 นางสาวกิตติญา แช.มเหมือน
63143020864 นายสุรพงษ� บุนนาค
63143020865 นางสาวทิภาพร ชื่นชม
63143020866 นายสัจพงศ� เเข.งขัน
63143020867 นางสาวกัลยาณี ชํานาญกิจ
63143020868 นางสาวอุไร ศรีจันทร�
63143020869 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรฤทธ์ิ
63143020870 นางสาวสุดารัตน� มีจิตร
63143020871 นายกิตติศักด์ิ สุขบุญทอง
63143020872 นายชุติพงศ� พฤษพนม
63143020873 นายอโณทัย ต้ันสกุล
63143020874 นางสาวจิรัชญา สุขห.อ
63143020875 นางสาวณัฐณิชา อนุพันธ�
63143020876 นางสาววัชราภรณ� ลาภาอุตม�
63143020877 นางสาวกนกอร ปริยวงศ�กร
63143020878 นายณัฎฐ�ทิวัตถ� โกศลสมบูรณ�
63143020879 นายวรุตม� พัฒนสมุทร
63143020880 นายวิโรจน� ชูมี

หน9า 696 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143020881 นางสาวพิลาศลักษณ� เวชกุล
63143020882 นางสาวปฐมาวดี กลับดี
63143020883 นางสาวพัชราวดี นวลพัก
63143020884 นางสาวผกาวรรณ สีดอกไม9
63143020885 นางวิภาวรรณ จงมี
63143020886 นายพนมกร พรหมคีรี
63143020887 นายอนันต� เริงสมุทร�
63143020888 นางสาวณิชมน เจือบุญ
63143020889 นางสาวปภาวรินทร� โชติธรรม
63143020890 นางสาวสราวรรณ ไชยชนะ
63143020891 นางสาวกนกรัตน� ไชยรี
63143020892 นายประพันธ� สงชิต
63143020893 นายยศภัทร คงแก9ว
63143020894 นางสาวสุพัตรา หม่ืนระย9า
63143020895 นางสาววริศรา สิงฆาฬะ
63143020896 นางสาวศุจีภรณ� ดวงประเสริฐ
63143020897 นางสาวป;ทมาภรณ� ดําคํา
63143020898 นางสาวไอลดา วัฒนสิทธ์ิ
63143020899 นางสาวเมธาวี เบ9าไธสง
63143020900 นางสาวอรอนงค� แซ.ฮ.อ
63143020901 นายปฐมพงษ� ปรีชา
63143020902 นายสมชาย ขันเงิน
63143020903 นางสาวนูดร�ไอณี บิลโตะหมาด
63143020904 นางสาวศลิษา ภูเขาทอง
63143020905 นางสาวอมรรัตน� ลิ่มทอง
63143020906 นางสาวศุภลักษณ� มุสิก
63143020907 นางสาวจิรภัทร� พรหมศิลปY
63143020908 นางสาวชุดารัตน� ขวัญกลับ
63143020909 นายอารีย� ราเหม
63143020910 นางสาวนุศรา วรรณโน

หน9า 697 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143020911 นางสาวรัตนา บุญรัตน�
63143020912 นางสาวสุรัชวดี อินทแสง
63143020913 นายไพศาล เหมือนพรรณราย
63143020914 นางสาวขวัญชนก ชุมคง
63143020915 นายธเนศ รุจิรเสรีชัย
63143020916 นายกนุชศิทธ์ิ ขนาบแก9ว
63143020917 นางสาวพิจิตรา ทิตระกูล
63143020918 นายฐีติรัตน� ทิปะกา
63143020919 นางสาวกนกวรรณ ชูเพชร
63143020920 ว.าที่ร9อยตรีดุจหทัย ไชยยอดแก9ว
63143020921 นางสาววิรัชรี รัตตโอภาส
63143020922 นายจิตจํานงค� สารอักษร
63143020923 นางสาวภาวิตา รื่นรวย
63143020924 นายอภิชาต อินทวิเศษ
63143020925 นางสาวปาริตา สระสม
63143020926 นางสาวปฐมาภรณ� สุขเอี่ยม
63143020927 นางสาวนฤมล คงเมือง
63143020928 นายฐ.นิสรณ� สุขทอง
63143020929 นางสาวกมลพัฒน� เพ็ชรสงค�
63143020930 นางสาวจุฑารัตน� เวณุผล
63143020931 นายสณฑ�สัณห� แกล9วทนงค�
63143020932 นางสาววาสินี ศิริวงค�
63143020933 นางสาวรัฐวรรณ สุวรรณรัตน�
63143020934 นางสาวนุชนารถ เกิดสมจิตต�
63143020935 นางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
63143020936 นางสาวธนัชพร รอบคอบ
63143020937 นางสาวสไบแพร บานเย็น
63143020938 นายภานุวัฒน� แก9วกูล
63143020939 นางสาวภคมน คลี่แก9ว
63143020940 นางสาวพัชราภา ศรีม.วง

หน9า 698 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143020941 นายสมัชชา นิจอาคม
63143020942 นายอภิรัฐ ทับทิมทอง
63143020943 นายนพรัตน� รัตนวงษ�
63143020944 นางสาวชนิตรา วาสน�ทอง
63143020945 นางสาวชนิดา หนูหมาด
63143020946 นายศรายุทธ� พงษ�จีน
63143020947 นางสาวปNยะดา เดโชชัย
63143020948 นางสาววิชุดา สารพัฒน�
63143020949 นายสิทธิชัย ดวงจันทร�
63143020950 นายสิทธิชัย มาทัพ
63143020951 นางสาวสุวนันท� เสนศรี
63143020952 นางสาวชนัญญา แก9วบัวสง
63143020953 นางมารีแย มูเซ>ะ
63143020954 นายวัชรพล บุญจันทร�
63143020955 นางสาวศิริรัตน� ชนะ
63143020956 นางสาวอรณี จันมณี
63143020957 นางสาวสิริมณฑ� พรหมสวัสด์ิ
63143020958 นางสาวกาญจนา เซ.งอั้น
63143020959 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสินธนนนท�
63143020960 นางสาวพัชรพร พฤฒิสืบ
63143020961 นางสาวกิตติวรา แต.งเลี่ยน
63143020962 นางสาวณัฏฐ�ญาดา พรหมวิเศษ
63143020963 นางสาวกันทิมา ส.งแสง
63143020964 นางสาวบุษยมาส แท.นนาค
63143020965 นางสาวจริยา โอฬาร�กิจ
63143020966 นางสาวปฐมพร สุคตะ
63143020967 นางสาวรุ.งฤดี บุญยารุณ
63143020968 นางสาวกัญญาวีร� ศรีสุวรรณ
63143020969 นางสาวอังคนา ณรงค�ฤทธ์ิ
63143020970 นางสาวพิมพ�ชนก สีสวนแก9ว

หน9า 699 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63143020971 นายสุทธิพงศ� หีตช.วย
63143020972 นางสาวอรุณลักษณ� อินทร�หอม
63143020973 นางสาวกนกกร มะกรวัฒนะ
63143020974 นางสาวผกามาศ คงพยัคฆ�
63143020975 นายสรสิรธรรม ปราบเขต
63143020976 นางสาวกมลนันท� จํานงค�รัตน�
63143020977 นายภูวนาถ ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143020978 นายศุภกิตต์ิ วิชชุรังษี
63143020979 นางสาวกานต�ชนก คงตําหนิ
63143020980 นายสถาภร อินทร�นิมิตร
63143020981 นางสาวพัชรี เรืองโภควิทย�
63143020982 นางสาวสวรรญา ขวัญพร9อม
63143020983 นางสาวแวนาซีเราะ แวนายี
63143020984 นางกาญจนา หมานพัฒน�
63143020985 นายอนิวัต ชูสิทธ์ิ
63143020986 นางสาวกมลพรรณ ช.วยบํารุง
63143020987 นางสาวกนกวรรณ คงชูศรี
63143020988 นางสาวศิยามล ขวัญแก9ว
63143020989 นางสาวจิตติมา จงจิตร�
63143020990 นางสาวเกวลิน ยาหวา
63143020991 นายปภัสพล ช.วยเรืองพันธุ�
63143020992 นายเอกชัย ศรีเปารยะ
63143020993 นางสาวจุฑามาศ บุญกระสิน
63143020994 นายนพพล นวลมุสิงห�
63143020995 นายพิทยา รักขพันธ�
63143020996 นายณัฐพงษ� แจ9งอักษร
63143020997 นางสาวกัญญารัตน� รัตนรัต
63143020998 นายอธิวัฒน� บุญชู
63143020999 นางสาวภาวินันท� อั้นทอง
63143021000 นางสาวสุกัญญา คะหะปะนะ

หน9า 700 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63143021001 นางสาวอัจฉราภรณ� อาษา
63143021002 นางสาวอัญมณี วัฏิสุ
63143021003 นางสาวจีรวดี ฉิมอ.อน
63143021004 นางสาวจิรัญญา พิศาลสัมพันธ�
63143021005 นางสาวนันทิกานต� เรืองกาญจน�
63143021006 นายจักรกฤษณ� ชูรัตน�
63143021007 นางสาวสุดา พัฒสิน
63143021008 นางสาวศันศนีย� รู9รอบ
63143021009 นางสาวเกศิณี หม่ืนศรีนัคเรศ
63143021010 นางสาวรัตฉเวท บํารุงหนูไหม
63143021011 นางสาวณัฐธนาภรณ� รักษ�เกลี้ยง
63143021012 นางสาวกุศลิน ช.วยปลอด
63143021013 นางสาวสุนิสา จันทร�สีหราช
63143021014 นางสาวฟาร�ติล เจะแว
63143021015 นางสาวมัลธิกา รัศมีผะกาย
63143021016 นางสาววิชุดา พูนทองเสน
63143021017 นางสาวกนกวรรณ ชุมช.วย
63143021018 นางสาวธนิดา ศุภราช
63143021019 นางสาวอรจารีย� อาจหาญ
63143021020 นางสาวสาวิVตรี สามัตถิยากร
63143021021 นางสาวจริญญา อินรินทร�
63143021022 นางสาวป;จฉิมา วิโรจนะ
63143021023 นางสาวลลิดา ตระหง.าน
63143021024 นางสาวกมลทิพย� คงจรัส
63143021025 นายณัฐนันท� เจ้ียวก>ก
63143021026 นางสาวนุจรี เหมวงค�
63143021027 นางสาวชนากานต� ทองคํา
63143021028 นางสาวเกวลิน เตียงทอง
63143021029 นายพีรภัสร� ประทีป ณ ถลาง
63143021030 นายภูชิช หวานหู

หน9า 701 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143021031 นางสาวยัสมี เจะยอ
63143021032 นายชินพันธ� ตลึงธรรม
63143021033 นายสกล บุตรลิ่ม
63143021034 นางสาวอุดมลักษณ� จุลบุษรา
63143021035 นางสาวชนม�พรรธน� ชัยจันทร�
63143021036 นางสาวนุชรี พงษ�สว.าง
63143021037 นายทัตพล กําเนิดนิล
63143021038 นางสาวพลอยไพลิน ลิ่มภัทรพงศ�
63143021039 นางสาวกนกวรรณ หมัดอะหลี
63143021040 นางสาวอุมาพร ล9อมลิ้ม
63143021041 นางสาวนวลนภา งามขํา
63143021042 นางสาวปุณฑิษา ชัยชนะ
63143021043 นายพีระยุทธ จันทร�ผ.อง
63143021044 นางสาวดลภา สืบศักด์ิ
63143021045 นางสาวญาณิชศา น้ําเงิน
63143021046 นางสาววิวรรณดา เมฆตรง
63143021047 นางสาวสุภาพร สุพิทักษ�
63143021048 นางสาวสุกัญญา สุขเรือง
63143021049 นางสาวรุจิราพร บุญเกิด
63143021050 นางสาวอนิสา พันธุ�ทิพย�
63143021051 นางสาวรัตติกาล แสงประสิทธ์ิ
63143021052 นางสาวปาริฉัตร เอี่ยมน้ํา
63143021053 นางสาวอุรารัตน� ก.อสกุล
63143021054 นางสาวศิริวรรณ แซ.อุ.น
63143021055 นายทศพล เหล.าเรืองวัฒนะ
63143021056 นางสาววานิต9า หวังโสะ
63143021057 นางสาวจันทร�เพ็ญ แลหมัน
63143021058 นายสุรศักด์ิ มณีล้ํา
63143021059 นางสาวมัลลิกา แซ.เฮ.า
63143021060 นางสาวมะลิวัลย� ทวีศักด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021061 นางสาวนันทิพร ลิ้มสุวรรณ
63143021062 นางสาวสุนิสา อินอุทัย
63143021063 นางสาวนารีรัตน� เรืองรอด
63143021064 นายเกียรติชาย สอนประสม
63143021065 นางสาวฮะบีบะฮ� โต>ะดํา
63143021066 นางสาวธนิดา ธนะไชย
63143021067 นายณัฐพล เรืองกาญจนานนท�
63143021068 นางสาวสิริธิดา นาคบํารุง
63143021069 นางสาวเย่ียมจิตต� ศรีนวลปาน
63143021070 นางสาวอริสรา รัตนวรรณ
63143021071 นางสาวชุติมา วัชระสวัสด์ิ
63143021072 นางสาวปุญญิสา ขันทะเสน
63143021073 นายจาตุรนต� พัฒนาวงศ�
63143021074 นางสาววิรวรรณ อนงค�
63143021075 นางสาวก่ิงกาญจน� วงษ�เนียม
63143021076 นางสาวอนิสา บัลนาลังก�
63143021077 นายพชร บุญขันธ�
63143021078 นางสาวปราณี รัตนเทพี
63143021079 นางสาวพัชรนันท� ง9อสุรเชษฐ�กิตติ
63143021080 นายธีรพงศ� ถิรจิต
63143021081 นายชิตพล ศิริกู9ม่ิงมงคล
63143021082 นางสาวธิดามาศ เอียดศรี
63143021083 นางสาวสุพัตรา ปุสสะ
63143021084 นางสาวคติจิตต� แย9มเนตร
63143021085 นางสาวปาณิศา ซุ.ยยัง
63143021086 นางสุพร หนูทอง
63143021087 นางสาวพิยดา ประทุมวรรณ�
63143021088 นางสาวเฉลิมขวัญ เพ็ชรภักด์ิ
63143021089 นางสาวสุภาภรณ� แก9วสีทอง
63143021090 นางสาวจรรจิรา กิตติดุษฎี
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ระดับปริญญาตรี

63143021091 นายนราวัฒน� ติงสง.า
63143021092 นางสาวธารารัตน� ชุมจินดา
63143021093 นางสาวกาญจนา ร.มโพธ์ิทอง
63143021094 นายวรกานต� หนูจันทร�
63143021095 นางสาวอภิญญา เพ็ชรสุข
63143021096 นางสาวลักษณ�ชญา พันธ�พฤกษ�
63143021097 นางสาวกรรณิการ� แซ.จ้ิว
63143021098 นายดุลฟาริด สามะ
63143021099 นางสาวสาธิกา ยอดธรรม
63143021100 นางสาวณิชกานต� บูรณสมภพ
63143021101 นายจิรนรินทร� พลูสวัสด์ิ
63143021102 นางสาวอมรรัตน� เมืองจันทร�
63143021103 นางสาวกมลลักษณ� สุทธิเกิด
63143021104 ว.าที่ ร.ต.หญิงพุมริน ศิริมัย
63143021105 นายพัฒนพงษ� โพธ์ิเพชร
63143021106 นางสาวอัญมณี แก9วอะโข
63143021107 นายพงศกร เพ็ชรขวัญ
63143021108 นายดํารงรักษ� รัตนรัต
63143021109 นางสาวภัสราวรรณ บรรสิทธ์ิ
63143021110 นางสาวจุฑาทิพย� สุวรรณรัตน�
63143021111 นางสาวเรไร ขลิบเอม
63143021112 นางสาวศิริขวัญ ไมล�โพธ์ิ
63143021113 นางสาวนาถยา อินเทียร
63143021114 นางสาวสิริกาญจน� เนื้อนุ9ย
63143021115 นางสาวพัสตราภรณ� แซ.ต้ัน
63143021116 นางสาวอุไรวรรณ เข็มทอง
63143021117 นางสาวอัณณ�ณัชญาณ� กล.อมสุวรรณ�
63143021118 นายทักษพงศ� คัดโนภาส
63143021119 นางสาวอินทร�ธุอร ดุสิตพันธ�
63143021120 นางธารทิพย� ธรรมเพชร
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ระดับปริญญาตรี

63143021121 นางสาวปภัชญา เอียดเมือง
63143021122 นางสาวมณีรัตน� อุไร
63143021123 นางสาวทิพย�เกสร เสวกพรหม
63143021124 นายธีรพงศ� สว.างรัตน�
63143021125 นางสาวชนัญธิดา คงไข.ศรี
63143021126 นางสาวกนกอร ก>กใหญ.
63143021127 นางสาวนันทรัตน� ชวนานันท�
63143021128 นางสาวป;ญญรัตน� ตันติยวุฒิ
63143021129 นายเกียรติศักด์ิ ขวานเพชร
63143021130 นายสิริราช หัสรังษี
63143021131 นางสาวประภาศรี จันทร�ลําภู
63143021132 นางสาวณัฐธิดา กลอยสวาท
63143021133 นางสาวสุภาพร สังข�สี
63143021134 นายวรุตม� มุสิกสาร
63143021135 นางสาวอลิษา มณีมัย
63143021136 นางสาวสมฤทัย ชนะพาล
63143021137 นางสาวมณีรัตน� เสียงลิบ
63143021138 นายอารีฟ หวังเหล็ม
63143021139 นางวารินทร� คงรักษา
63143021140 นางสาวสุพรรณิการ� บุญปาน
63143021141 นางสาวฐิติพรรณ ศรีตระพันธ�
63143021142 นางสาวเกสรา แก9วเดียว
63143021143 นางสาวศุภกานต� ห9าหยัง
63143021144 นางสาวอะมีนา หวันสะมะแอ
63143021145 นางสาวนัฐมล มงคลชัย
63143021146 นางสาวพัชรีภรณ� สุติเสม
63143021147 นางอรัญญา จันทมุนี
63143021148 นางสาวเสาวลักษณ� ชูเอน
63143021149 นางสาวมนทิรา ราชัย
63143021150 นางสาวอรอุมา ธนาบดีวงศ�
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ระดับปริญญาตรี

63143021151 นายชนินทร� ผลพฤกษ�
63143021152 นายมูฮําหมัด ปะดุกา
63143021153 นายธัชชัย สุขยัง
63143021154 นายนันทศักด์ิ ผุยอุทา
63143021155 นางสาวกาญจนา แก9วตุด
63143021156 นางสาวหทัยรัตน� มาตย�วิเศษ
63143021157 นางสาวชนัญชิดา ทองสงฆ�
63143021158 นายรัฐภูมิ หวันชิตนาย
63143021159 นางสาวสุวนันท� แสงสุริยันต�
63143021160 นายแสงเทพ ศรีไชย
63143021161 นางสาวธิดารัตน� ปานสกุล
63143021162 นางสาวศุภลักษณ� พัฒนสม
63143021163 นางธิมาพร จันทร�ศรี
63143021164 นางสาวกัญญาภรณ� มณีโชติ
63143021165 นางสาวกรวิกา บุญศรี
63143021166 นางสาวพรพิมล ทองพูนเอียด
63143021167 นางสาวรัชนีย� ใจแน.
63143021168 นางสาวปรัชญานันต� นิเวศน�
63143021169 นางสาวกฤษยา สวัสด์ิบํารุง
63143021170 นางสาวชมภูนุช ตรีเพชรสมคุณ
63143021171 นางสาวธนิดา สองเมือง
63143021172 นางสาวนิดาวัณย� จงรักษ�
63143021173 นางสาวณิชา บรรจง
63143021174 นางสาวจนัสวรรณ ลาภวงศ�
63143021175 นายสุวรรณรัตน� ภักดีบุญ
63143021176 นายภูริเดช คงเมือง
63143021177 นายวรัญWู วิชัยดิษฐ�
63143021178 นางสาวนิตยา นิตย�มี
63143021179 นายสิทธิชัย ทองใสพร
63143021180 นายพชร เอี่ยมเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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63143021181 นายอดิศักด์ิ เเนะนวล
63143021182 นายอภิเดช ยาชะรัด
63143021183 นางสาวเฟ8LองฟSา พันชั่ง
63143021184 นายสุจินดา ธาราธร
63143021185 นางสาวชฎาพร มหาสุข
63143021186 นางนิตยา บุญเทียม
63143021187 นางสาวทัฐสิกา อโณทัย
63143021188 นายณัฐพงษ� เรืองกําเนิด
63143021189 นางสาวสุดารัตน� ย9อยคุณา
63143021190 นางสาวมลิวัลย� ชํานาญ
63143021191 นายศราวุธ แสงสม
63143021192 นางสาวสิราวรรณ หนูเมือง
63143021193 นางสาวมัสลี่ บุญแก9ว
63143021194 นายสมศักด์ิ แก9วบุญทอง
63143021195 นางสาวศรัณยา เมฆหมอก
63143021196 นางสาวศิรประภา ฉิมนวล
63143021197 นายธนากร หมัดสุข
63143021198 นางสาวปาริตา คําศรี
63143021199 นายอนัส ดุลยเสรี
63143021200 นางสาวอรัญญา เมืองขาว
63143021201 นางสาวกัลยานี ยะหัตตะ
63143021202 นางสาวชญานิน โซ.มาลา
63143021203 นางสาวพิณทิพย� จรรย�ทัน
63143021204 นายธนากร แสงโชติ
63143021205 นางสาวปรุงฉัตร อินทนา
63143021206 นางสาวพรภัทร กัมพลานนท�
63143021207 นายพีรวัฒน� รัตนานุกูล
63143021208 นางสาวปวีณา พุ.มยงค�
63143021209 นางสาวพรรณธิดา แสงมณี
63143021210 นายเกียรติศักด์ิ ชิดเชี่ยว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021211 นางสาวนภัสสร เรืองสงค�
63143021212 นางสาววาสนา มาลาสี
63143021213 นายกษิดิศ เกิดแก9ว
63143021214 นางสาวฌาณิกา เมืองนอน
63143021215 นางสาวสุกัลยา เสียมไหม
63143021216 นายวรวงศ� มาดชาย
63143021217 นางสาวสมรัชณี พรมทอง
63143021218 นายประสิทธ์ิ แซ.ฉ่ี
63143021219 นายภาณุวัฒน� มณีรัตน�
63143021220 นางสาวพันธ�วิรา นนทศักด์ิ
63143021221 นางสาวจิราพร เหมทานนท�
63143021222 นางสาวณัฐชา บุญโพธ์ิแก9ว
63143021223 นายธนวัฒน� ตันสกุล
63143021224 นางสาวอาทิตยา ถ่ินมาลา
63143021225 นางสาวอมิตา เนาว�สุวรรณ
63143021226 นายนันทิภาคย� รัตนพันธุ�
63143021227 นางสาวธมลวรรณ หนูสุด
63143021228 นายภาสกร วงศ�กระจ.าง
63143021229 นางสาวจันทร�จุรี ไทยพิทักษ�
63143021230 นางสาวสุภาวดี ศรีสมโภชน�
63143021231 นายรัตนชัย ชนะศักด์ิ
63143021232 นางสาวณัฐติกา อิสสโร
63143021233 นางสาวสุภาพร จินาเกตุ
63143021234 นางสาวกมลชนก ขําแก9ว
63143021235 นายวีรพันธ� สมพงษ�
63143021236 นายอภิศักด์ิ เดชพิชัย
63143021237 นายอัครเดช คงสุข
63143021238 นางสาวนงลักษณ� สิงหพล
63143021239 นางสาวสุริวรรณ� จารุสิริรังษี
63143021240 นางสาวกนกวรรณ เหมือนใจ
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63143021241 นางสาวสุธิดา รักษาม่ัน
63143021242 นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน
63143021243 นายพีรภาส นุ.มนิ่ม
63143021244 ส.ต.ปวีณ กล.อมสุวรรณ
63143021245 นางสาวนาริน ป;Lนกลาง
63143021246 นายพิศิษฐ ชีวะ
63143021247 นายสัญชัย หมวดเมือง
63143021248 นางสาวสุดารัตน� อุ.ยสกุล
63143021249 นายเนติพงศ� กุลศิริ
63143021250 นางสาวนัซเราะห� สาเหาะ
63143021251 นางสาวสุธิดา ทองชัย
63143021252 นางสาวนฤมล ไทยวงศ�
63143021253 นางสาวจุฑาพร รัตนะ
63143021254 นายภาวิทย� รวงผึ้ง
63143021255 นางสาวนราพร เยาว�ดํา
63143021256 นางสาวสุภาวดี นุ9ยมาก
63143021257 นางสาวปริศนา ชูช.วยคํา
63143021258 นายณธัญญ� เหล.าเจริญเกียรติ
63143021259 นายกัสกร ป;งวิภาส
63143021260 นางสาวสุนันทา เสนจันทร�
63143021261 นางสาวกมลชนก ฤทธานันท�
63143021262 นางสาวดลนภา ทับเงิน
63143021263 นางสาวโสภิญา ขับกล.อม
63143021264 นางสาวพัชรี แสงสุวรรณ�
63143021265 นางสาวนิรนุช คุ9มเพชร
63143021266 นางสาวปรียาพร ฤกษ�อวยพร
63143021267 นางสาวนิสิยา ทองจันทร�แก9ว
63143021268 นายทนงศักด์ิ ธนาลาภสกุล
63143021269 นางสาวฐิติมา ละอองทอง
63143021270 นางสาวณัฐพัชร� อดุลวงศ�วริศ

หน9า 709 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021271 นางสาวสุดารัตน� ปราบแต.ง
63143021272 นายเตชิต เพชรมณีคุ9ม
63143021273 นางสาวนูรีดาห� ดาโอะ
63143021274 นายธนกร สิริกุล
63143021275 นายณัฐดนัย อยู.สวัสด์ิ
63143021276 นางสาวอริษา ลาพรผล
63143021277 นางสาวประภัสสร เกิดแจ
63143021278 นางสาวรัตนาภรณ� เก้ือแก9ว
63143021279 นางสาวอุมาพร โกละกะ
63143021280 นางสาวปNยพรรณ สนนิคม
63143021281 นางสาวรัตน�ชฎาภรณ� สนใจ
63143021282 นางสาวโสภิตา สุพรรณดิษฐ�
63143021283 นางสาวนาถทิชา นนทศักด์ิ
63143021284 นางสาวธนาภรณ� เอี่ยมขํา
63143021285 นางสาวถัมภกา พลรงค�
63143021286 นางสาวมณีวรรณ แสงจันทร�
63143021287 นางสาวอุบลรัตน� สุขศรี
63143021288 นายณัฐวุฒิ นาคปลอด
63143021289 นายราเชษฐ สิขิวัฒน�
63143021290 นายอภิสิทธ์ิ ชูศรี
63143021291 นายศักด์ิชาย สุวรรณกิจ
63143021292 นางสาวสิรินาฏ หมาดหลู
63143021293 นางสาวกัญญาวีร� มีสิทธ์ิ
63143021294 นางสาวตัสนีม แย9มเพริศด�
63143021295 นายภูเบศ สุนทรฐิติ
63143021296 นางสาวอัจฉรา สินฉิม
63143021297 นางสาวจิรารัตน� เก้ือกูล
63143021298 นางสาวชาลิณี จิรัญเวทย�
63143021299 นายกฤษฎา แก9วคําตา
63143021300 นางสาวธิดารัตน� สุตันติราษฎร�

หน9า 710 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021301 นายณัฐพล หง9าบุตร
63143021302 นางสาวดารารัตน� คําเงิน
63143021303 นายสุทธิวัฒน� บุญอินทร�
63143021304 นางสาวศุภธิดา แดงเอียด
63143021305 นางสาวสุนิสา ชูแก9ว
63143021306 นายรัตชัย ทรัพย�ครองชัย
63143021307 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุดา
63143021308 ว.าที่ร9อยตรีหญิงภาณินี สุขวิสุทธ์ิ
63143021309 นางสาวจันทรา มณีฉาย
63143021310 นางสาวปรารถนา ฤทธิรงค�
63143021311 นางสาวนุสรา รุ.งแดง
63143021312 นางสาวกุลสตรี ผลกล่ํา
63143021313 นางสาวชีวาพร ทิพย�แสง
63143021314 ว.าที่ร9อยตรีหญิงเกวลี แสงดุลย�
63143021315 นางสาวเมริสา เสลาคุณ
63143021316 นางสาวปวีณ�นุช คงดี
63143021317 นางสาวอัจจิมา แสนปSอง
63143021318 นายพิพัฒน� วุฒิชัยธนากร
63143021319 ว.าที่ร9อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ�
63143021320 นางสาวชมพูมุทิตา ราชคง
63143021321 นางสาวนปภัช ธรรมบํารุง
63143021322 นายเอาฟา อะหลี
63143021323 นางสาวรัญชนา พัฒทวี
63143021324 นางสาวอรวรรณ ศรีลางค�
63143021325 นางสาวจริญา ใจบุญ
63143021326 นางสาวรุ.งตะวัน เจริญจิตร�
63143021327 นายภานุวัฒน� บัวทอง
63143021328 นางสาวเสาวลักษณ� แพงมี
63143021329 นางสาวสุดาชนก พันณชิต
63143021330 นางสาวกมลวรรณ ศานติประพันธ�

หน9า 711 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021331 นางสาวจุฑาทิพย� ผู9แสนสะอาด
63143021332 นางสาวเสาวนีย� นุชภู.
63143021333 นางสาวปพิชญา ทองเผือก
63143021334 นางสาวณิชากร แก9วเอียด
63143021335 นางสาวสุพัชรีย� ชูแก9ว
63143021336 นายณัฐวัฒน� จันทร�แดง
63143021337 นางสาววิภาดา เพชรขาว
63143021338 นางสาวกาญจนา พ9นภัย
63143021339 นางสาวนูรมะห�ณี เจะมามะ
63143021340 นางสาวจุฑารัตน� เปลี่ยนวงศ�
63143021341 นางสาวธาราทิพย� ไชยณรงค�
63143021342 นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก
63143021343 นางสาวอรอนงค� จันทร�มณี
63143021344 นางสาวจุฑารัตน� มณีโชติ
63143021345 นายวัชรพงศ� ทิพย�ธารา
63143021346 นางสาวปนัดดา พุฒแก9ว
63143021347 นางสาวจารุณี เกตแก9ว
63143021348 นางสาวภัทราพรรณ พุ.มมณี
63143021349 นางสาวชุตามาศ คันธรักษ�
63143021350 นางสาวจรชา สุวรรณภักดี
63143021351 นายอภินันท� นามไธสง
63143021352 นางสาวพลอยไพลิน กล.อมเกล9า
63143021353 นายเกษม สุระกา
63143021354 นางสาวอารีย� ลักษณะสมบูรณ�
63143021355 นายอดิศร นวลสา
63143021356 นางสาวสุดธิดา ชูรส
63143021357 นายชนะชัย ช.วยสกุล
63143021358 นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
63143021359 นางสาวธัญญลักษณ� ธนาวุฒิ
63143021360 นายนัฐวุฒิ ธนาวุฒิ

หน9า 712 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021361 นางสาวกมลรัตน� ผ.องแผ9ว
63143021362 นางสาวณิชารีย� สันโดด
63143021363 นางสาวกัลยาณี พัฒนานุกิจ
63143021364 นางสาวกมลพรรณ สมจิตร
63143021365 นางสาวโสมสิริ ไกรขาว
63143021366 นางสาวพัชนี สุวรรณโณ
63143021367 นายกฤษฎา บุหลัน
63143021368 นางสาวเบญจวรรณ ศรีบุรุษ
63143021369 นางสาวศศิธร เขียวไปล.
63143021370 นางสาวคณิศร ธรรมรักษา
63143021371 นายณัฐสรณ� สองสา
63143021372 นางสาวอรอนงค� นาคแก9ว
63143021373 นางสาวนาดียะห� การีจิ
63143021374 นายฐิติศักด์ิ คงแก9ว
63143021375 นางสาวสุภารัตน� วรรณวาสน�
63143021376 นายพุทธิพงศ� วุฒิชัยธนากร
63143021377 นายจตุพร พลการ
63143021378 นายวีระวัฒน� ขวัญเพชร
63143021379 นางสาวชนิกานต� ตรีพิมล
63143021380 นางโชติกา เกิดพุ.ม
63143021381 นายสุชาติ ใจจาง
63143021382 นางสาวศิริขวัญ เกิดใกล9รุ.ง
63143021383 นางสาวปริยากรณ� เจ9ยงาน
63143021384 นางสาวตรีทิพยนภา ลิมปYรัชดาวงศ�
63143021385 นางสาววิชญา อินทชาติ
63143021386 นางสาวอานีตา มะเซ็ง
63143021387 นางสาวโศรดา อมรกุล
63143021388 นางสาวพณิดา เพชรศักด์ิสูง
63143021389 นางสาวนัยนา ทองบุญส.ง
63143021390 นางสาวรัตนาภรณ� นาคนิคาม

หน9า 713 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021391 นายกฤษณพล ชVูขันธ�
63143021392 นางสาวสุลักษณา ยวงจันทร�
63143021393 นางหัสทิยา บุตรลิ่ม
63143021394 นายมนัสพร จินดาพล
63143021395 นายฐณัท ผลกอบกุล
63143021396 นายภากร ชลารัตน�
63143021397 นางสาวกฤษณา บุรีรักษ�
63143021398 นายศุภวัชร� เชื้อศักด์ิ
63143021399 นางสาวศศิธร กรีอินทอง
63143021400 นางสาวพาขวัญ ทวีทรัพย�
63143021401 นางวริษฐา เมฆี
63143021402 ว.าที่ร.ต.หญิงปNยนารถ ว.องวรวิทย�
63143021403 นายจตุพร จุ9ยนคร
63143021404 นางสาวอริศจิกา สุวรรณ
63143021405 นางสาวจันทร�ประภา ทองอ.อน
63143021406 นางสาวพัชราภรณ� เย้ืองย.อง
63143021407 นางสาวอาภาภัทร คงประสิทธ์ิ
63143021408 นางสาวรัชนี ปานกลัด
63143021409 นางสาวพัชริดา มะโร
63143021410 นางสาวกรรณิการ� รอดภัย
63143021411 นางสาวธิดารัตน� นิลเมฆ
63143021412 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณ�
63143021413 นายพิษณุ แก9วพิทักษ�สกุล
63143021414 นายไพโรจน� งามประดิษฐ�
63143021415 นายธีรพงศ� เพ็ชรคงทอง
63143021416 นายธีระศักด์ิ เยาดํา
63143021417 นางสาวพัชรี ฉลาดธรรม
63143021418 นางสาวสุดารัตน� แก9วบ9านดอน
63143021419 นายเทพณรงค� ยอดมณี
63143021420 นางสาวบุศยรินทร� มากพริ้มธนาคุณ

หน9า 714 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021421 นางสาวอทิตยา แก9วประเทศ
63143021422 นางสาวกาญจนา แก9วประเสริฐ
63143021423 นางสาวเสาวภา รัตนบุรี
63143021424 นางสาววรารัตน� จันทร�ศรีนวล
63143021425 นางสาวภัสสร เพชรสองเมือง
63143021426 นายอภินันท� พรหมมา
63143021427 นางสาวศรีสอางค� อาจทวีกูล
63143021428 นายชากิรต� สันติ
63143021429 นางสาวอารียา คงรักษา
63143021430 นางสาวเกวลิน ลาภมาก
63143021431 นางสาวสุทธิดา สุขด9วง
63143021432 นางสาวเยาวเรศ เกตุแก9ว
63143021433 นายอะห�มัด อารีหมาน
63143021434 นางสาวจิราพร คงแจ.ม
63143021435 นายนรินทร� แซ.เลี้ยว
63143021436 นางสาวนันทวรรณ บุตรรอด
63143021437 นางสาวกมลวรรณ หงส�ชู
63143021438 นางสาวสุนิสา ปลอดคง
63143021439 นางสาววิสุทธิโฉม จัตตุพงศ�
63143021440 นางสาวอ9อมฤทัย บุญรงค�
63143021441 นางสาวกรกนก คล9ายจินดา
63143021442 นางสาวศรัณยา ล.องหลง
63143021443 นายศฐาพงศ� ถ่ินบ9านใหม.
63143021444 นางสาวทิพย�ชนก ชูประสูตร
63143021445 นายณัฐพล ทองแก9ว
63143021446 นางสาวลดาชาติ บัวเพชร
63143021447 นางสาวนูรตาซีดา เจะแฮ
63143021448 นางสาวฐีติวัลย� นาคสุวรรณ
63143021449 นางสาวธัญลักษณ� ทองปรุง
63143021450 นายกฤษฎ์ิปรัชญ� มหัทธนะทองขาว

หน9า 715 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021451 นางสาวกรรณิการ� ขานจ.า
63143021452 นางสาวเจนจิรา บิลหมัด
63143021453 ว.าที่ ร.ต.พงศ�ประพันธ� แซ.หลี
63143021454 นางสาวฐิติพร พาหุรัตน�
63143021455 นางสาวสุภาวดี นาคปลัด
63143021456 นายดําริ อู.ทอง
63143021457 นางสาวแพรวพรรณ ไทรโพธ์ิภู.
63143021458 นางสาวธิวาภรณ� ไชยรัตน�ทอง
63143021459 นางสาวบุษรา คําจันทร�
63143021460 นางสาวธนพร คงมณี
63143021461 นายกฤษดา สุขสม
63143021462 นายทิตยวัฒน� กระตุดนาค
63143021463 นายเมธา โชติมาสุทัศน�
63143021464 นางอริษา พัวพันธ�
63143021465 นางสาววรัญญา แก9วมาก
63143021466 นายณัฐวุฒิ ลู.เกียง
63143021467 นางสาวชนนิกานต� คงขํา
63143021468 ว.าที่ร9อยตรีบัณฑิต สมพิศ
63143021469 นางสาวชวัลนุช เรืองสุข
63143021470 นางสาวศันสนีย� เจริญศิลปY
63143021471 นางสาวสุทธิดา ทองใบ
63143021472 นางสาวกิติยา ณรงกิจ
63143021473 นางสาวเสาวภา สุวรรณ
63143021474 นายนัฏฐภัทร บุญทิพย�
63143021475 นางสาวรัลประภา ทองเพ่ิม
63143021476 นางสาวจันทร�ทิพย� จูเสม
63143021477 นางสาวกฤติยา เสือบุญทอง
63143021478 นางสาวมัณฑนา สว.างรัตน�
63143021479 นางสาวธิติสุดา หนูเอียด
63143021480 นางสาวผกามาศ สิทธิสมบูรณ�

หน9า 716 จาก 845                
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63143021481 นางสาวอัสมา ฤทธิโต
63143021482 นางสาวฟาติล ทอดทิ้ง
63143021483 นางสาวธัญญมาศ เล9าจิรเชฐกุล
63143021484 นายจารัญยุ คะเณย�
63143021485 นางสาวจิราภรณ� แพน9อย
63143021486 นางสาวเยาวลักษณ� บุตรเพชร
63143021487 นายวิชิตวงศ� รักขิโต
63143021488 นางสาวดวงกมล จันทา
63143021489 นางสาวป;ทมาพร คําแหง
63143021490 นายศิวัช บุญโล.ง
63143021491 นางสาวนิราภร ลามาพิสาร
63143021492 นางสาวปนัดดา พรหมเก้ือ
63143021493 นางสาวสุจารีย� หีตช.วย
63143021494 นายศุภกิจ จันทร�เมือง
63143021495 นายกิตติศักด์ิ วิสุตภัณ
63143021496 นางสาวอรวรรณ ทิพย�บรรพต
63143021497 นายอานนท� มนทกานติรัตน�
63143021498 นางสาวดวงกมล เพชรชิต
63143021499 นายนพดล พรหมแก9ว
63143021500 นางสาวอรสา คงทอง
63143021501 นางสาวสาวิณี เพชรทอง
63143021502 นางสาวอมรรัตน� วาระเพียง
63143021503 นางสาวจุฑามาศ ย้ิมแย9ม
63143021504 นายปฐมภัทร พรหมบุตร
63143021505 นางสาวสลิลทิพย� เพชรรักษ�
63143021506 นางสาวศิริพร บุญรัตน�
63143021507 นางสาวปNยวรรณ ไกรนรา
63143021508 นายนฤนาท จํานงค�ทอง
63143021509 นายอิสระพงศ� ป;กสาร
63143021510 นางสาวชนมล ชนะกิจ
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63143021511 นายพีรดนย� อินทวิเศษ
63143021512 นางสาวนุสรา คงทอง
63143021513 นางสาวสุภรณ� รัตนกิจ
63143021514 นางสาวนีรนุช เกตุนวล
63143021515 นางสาวนุชนาฏ ปานเฉวง
63143021516 นางสาวอัจฉรา ลักษณะพาลี
63143021517 นางสาวมณีรัตน� อินทร�สมบัติ
63143021518 นางสาวสุชานันท� ชูมชู
63143021519 นางสาววรกานต� มณีอ.อน
63143021520 นางสาวอรุณทิพย� รัตนตรัง
63143021521 นางสาวอัสนา ปะดุกา
63143021522 นางสาวจันทิมา ลิ้มจ่ีจง
63143021523 นายหัมบาลีย� สารินทร�
63143021524 นางสาวนฤมล เข้ียวแก9ว
63143021525 นางสาวจันทรรัตน� สุวรรณ
63143021526 นางสาววนิดา อุไรวงศ�
63143021527 นางสาวทิมพิกา บัวศรี
63143021528 นางสาวสุวิสา หมิกพิมล
63143021529 นายจิรัชยา เนาวปฎิเวช
63143021530 นางสาวอารียา เก็บทรัพย�
63143021531 นางสาวปุญญิศา มงคล
63143021532 นางสาวเบญจมาศ คมกล9า
63143021533 นางสาวจริยา บุญทอง
63143021534 นางสาวจารวี ระเห็จหาญ
63143021535 นางสาวลภัสรดา โคกผา
63143021536 นางสาวอุษนีย� จันทพันธ�
63143021537 นางสาวอภัสสรา เกตุเกลี้ยง
63143021538 นางสาวสุดารัตน� คงเหล.
63143021539 นางสาวสิราวรรณ คุ9มกุมาร
63143021540 นายจุรินทร� คงตุก
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63143021541 นายกฤษฎากร อินทร�ทอง
63143021542 นางสาวสุพรรณา พุ.มพร9อมจิตร
63143021543 นางสาวนันท�นภัส ฤกษ�พิบูลย�
63143021544 นางสาวบุลพร อินทร�เมือง
63143021545 นางสาวจิรารัตน� ณ ขาว
63143021546 นางสาวอรวรรณ ขุนชํานาญ
63143021547 นางสาวสิรินดา เพียรทอง
63143021548 นางสาววิชชุดาพร แสนละคร
63143021549 นางสาวชมนภา ศิลปวัฒนวงศ�
63143021550 นายกฤตภาส แปSนเหลือ
63143021551 นางสาวเสาวนีย� สังข�ชุม
63143021552 นางสาวนพเก9า เพชรวา
63143021553 นางสาวจุฑามาศ ชิตเพชร
63143021554 นางสาวณัฐณิชา ทิพย�มณฑา
63143021555 นางสาวศศินา เจริญรัตตะวงศ�
63143021556 นางสาวภัทราวดี ศรีมุกข�
63143021557 นางสาวสุภาพร แก9วประสิทธ์ิ
63143021558 นางสาวพนิดา ใจตรง
63143021559 นางสาวสุคนธา มณีเจริญ
63143021560 นางสาวกุสุมา ศรีไชย
63143021561 นายอนุชา ฤทธิมา
63143021562 นายศุภกฤต ทองรักษ�
63143021563 นางสาวกิตติมา ย่ิงประดิษฐ�
63143021564 นางสาวสุวิชศรี สุขทร
63143021565 นางสาวสุวิมล พันมะกรูดทอง
63143021566 นางสาวจริยา บุญประดิษฐ�
63143021567 นางสาวปาริฉัตร หนูเก้ือ
63143021568 นางสาวอารียา พงศ� ย่ีหล9า
63143021569 นางภานุชนารถ ร.างมณี
63143021570 นางสาวทิพวรรณ ขวัญมา
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63143021571 นางสาวสุทธิดา อินทรสุวรรณ
63143021572 นางสาวจุฑามาศ เหลืองอ.อน
63143021573 นายองอาจ อินทประโภช
63143021574 นายณัฐพล ทรรพวสุ
63143021575 นางเตือนใจ ภูมิรักษ�
63143021576 นายกนต�ธร ทองเส9ง
63143021577 นายวิรเชษฐ� มาริบุตร
63143021578 นางสาวสุธิดา ยวนแก9ว
63143021579 นายวรรณะ สังข�แก9ว
63143021580 นางสาวณัฐชา เสตานุช
63143021581 นางสาวปNยพร บุญทวี
63143021582 นางมนปริยา กําลังเก้ือ
63143021583 นายวรวิทย� ทับทิมเมือง
63143021584 นายซาฟIอี เสือนิล
63143021585 นางสาวบุญพิทักษ� ดําจันทร�
63143021586 นางสาว.เบญจมาภรณ� เพ็ญศรี
63143021587 นายศุภณัฐ พันธ�วนิชดํารง
63143021588 นางรัถยา ถาวรสิน
63143021589 นางสาวเบญจรงค� เกษมจิตร�
63143021590 นายธีรศักด์ิ ชุติธรพงษ�
63143021591 นางสาวอรสา บุญมา
63143021592 นายจักรนรินทร� โบกระณี
63143021593 นายธวัชชัย ศรีทอง
63143021594 นางสาวเตือนใจ ทับทอง
63143021595 นางสาวนาตยา บุญคง
63143021596 นายศรชัย ด9วงเสน
63143021597 นายกีรติ ทองประพันธ�
63143021598 นางสาวพัทธมน ปลัดจ.า
63143021599 นายวศิน ดาราสูรย�
63143021600 นายมานะศักด์ิ ศรีสุข
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63143021601 นายรัตนะ ชะเอมวัลย�
63143021602 นางสาวจรัสนภา แสงมณี
63143021603 นางสาวจันทิมา เยาวเลิศ
63143021604 นายกนกพล วงศ�มณี
63143021605 นางสาวภัททิยา พรหมณะ
63143021606 นางสาวบุษรา สมใหญ.
63143021607 นางสาวนุชนาถ มงคลพันธ�
63143021608 นางสาวจันทิมา เจะแหละหมัน
63143021609 นางสาวอVุทุมพร ขุนวิช.วย
63143021610 นางสาวฟารีด>ะ โสตา
63143021611 ว.าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ หนูคง
63143021612 นางสาวจิราวรรณ โชติกะ
63143021613 นางสาวตัสนีม ย.าสัน
63143021614 นายปNยวัฒน� ฐีติปริวัตร
63143021615 นางสาวเบญจวรรณ แก9วเรือง
63143021616 นางสาวอรอุมา ไกรปราบ
63143021617 นางสาวปรียาภรณ� ชัยชนะ
63143021618 นางสาววิภาวี สุขประจันทร�
63143021619 นายจรัล มากนคร
63143021620 นางสาวอัฉรารักษ� ทาแกง
63143021621 นายสุริยัน ส.งแสง
63143021622 นางสาวศศิตรา เหล็มหมาด
63143021623 นางสาวกาญจนา สังข�คร
63143021624 นางสาวรัชนีกร สระโพธ์ิทอง
63143021625 ว.าที่รต.หญิงสิรีพิชญ� อินทรักษ�
63143021626 นางสาวเบญจรัตน� แสงสวัสด์ิ
63143021627 นายทศพล เพ็งแก9ว
63143021628 นางอรวี แสงศรี
63143021629 นางสาวสุวีณา สลาม
63143021630 นางสาวจุฑาพร ธานีรัตน�

หน9า 721 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021631 นายศิวัช คงปาน
63143021632 นายธนพัฒน� พิพัฒชนะ
63143021633 นางสาวอติกานต� จิตรคํานึง
63143021634 นางสาวมานิตา สถิตย�สมิทธิโชติ
63143021635 นางสาวอุมาภรณ� สุขบําเพิง
63143021636 นายณัฐยศ คงไข.
63143021637 ว.าที่ ร.ต.ญ.จารีรัตน� แซ.ลิ่ม
63143021638 นางสาวยุวดี ประดิษฐ�
63143021639 นายฐาปกรณ� กระสินธุ�
63143021640 นางสาวเสาวลักษณ� ทองเนื้องาม
63143021641 นายอดิศักด์ิ ตรีเดช
63143021642 นายกิติพัฒน� เต็มพร9อม
63143021643 นายพิชิตพล สงนุ9ย
63143021644 นางสาวอัญชลิกา พลัดเมือง
63143021645 นางสาวแพรววนิต เพ่ิมประเสริฐ
63143021646 นางสาวสุปรียา สังหิตกุล
63143021647 นางสาวณัฐกาน นวลมุสิทธ์ิ
63143021648 นางสาวณิชกานต� บุญกําเนิด
63143021649 นายกิตติศักด์ิ สายสวะ
63143021650 นางสาวเสาวลักษณ� พรรณลําเจียก
63143021651 นางสาวหทัยชนก ซ9ายเส9ง
63143021652 นายวรายุทธ หีมเห็ม
63143021653 นางสาวโสภา มรรคคงคา
63143021654 นางสาวมณีรัตน� อ.องธรรมกุล
63143021655 นางสาวเรืองอุไร เซ่ียงฉิน
63143021656 นางสาวพยุดา นาวารัตน�
63143021657 นางสาวปาจรีย� ทองเกต
63143021658 นางสาวเสาวนิตย� เขียวรอด
63143021659 นางสาวสุจิตรา สุทธิราช
63143021660 นางดวงหทัย เพชรรัตน�
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63143021661 นางสาวสุนิตา จีนก้ิม
63143021662 นางสาวรศิกาณทร� สาริพันธ�
63143021663 นายปรากานต� ทองรอด
63143021664 นางสาวอนงค�นาฏ เดิมนคร
63143021665 นางสาวเบญจวรรณ ศรีเทพ
63143021666 นางสาวนงนุช ทองมา
63143021667 นางสาวช.อผกา ดอกกะฐิน
63143021668 นางสาวจารุวรรณ ช.วยพิทักษ�
63143021669 นางสาวฟารีดา นิตยไสว
63143021670 นางสาวซารีน.า ยีกาเซ็ม
63143021671 นางสาวสาลินี ช9างกลาง
63143021672 นางสาวธารีรัตน� หนูสวัสด์ิ
63143021673 นางสาวณัฐชยา ยุเด็น
63143021674 นางสาวพรทิพย� พรหมสังคหะ
63143021675 นายนวพฤกษ� เพชรคง
63143021676 นางสาวณัชชา ขิกขํา
63143021677 นายวงศกร ทิพย�ทองสุด
63143021678 นางสาวจารุภรณ� นุ9ยสอน
63143021679 นางอมรรัตน� กุศลชู
63143021680 นายพนา ชัยชนะ
63143021681 นายศุภชัย มณีมัย
63143021682 นายสกล ยังสุข
63143021683 นางสาวสุภาวดี ทองน9อย
63143021684 นางสาวภคพร ชูคลี่
63143021685 นางสาวกติญารดา กรุณา
63143021686 นางสาวโชติกา นุ.มนวล
63143021687 นางสาวนิศานาถ สงสังข�
63143021688 นายคณัสนันท� รัตนไพฑูรย�
63143021689 นางสาวนัฏฐลักษณ� ลั่นซ9าย
63143021690 นางสาวนาฏยา จีนหมิก
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63143021691 นางสาวนุจรี รักแก9ว
63143021692 นางสาวมนัสนันท� ชงคโชติ
63143021693 นางสาวอัสมี แนราฮิง
63143021694 นางสาวนฤมล ทองมาแล9ว
63143021695 นางกลัยรัตน� ขําคล้ํา
63143021696 นางสาวพราวรวี จันทมาศชโรจณ�
63143021697 นายเปรม สําเภา
63143021698 นางสาววรรณวิภา สุดหวาน
63143021699 นางสาวเสาวลักษณ� นิกุมเพชร
63143021700 นางสาวศันสนีย� รัชนิพล
63143021701 นางสาวกษิรา อนันต�
63143021702 นางสาวพิชญา จินาคํา
63143021703 นางสาวนภวรรณ มหาศักด์ิพันธ�
63143021704 นางสาวกัลยาณี ต่ันซุ.นหิ้น
63143021705 นายฬีฬพัณฑ� อินทรีย�
63143021706 นายจิรวัฒน� แก9วเกาะสะบ9า
63143021707 นางสาวปวีนุช บรรจง
63143021708 นางสาวกัลย�สุดา เหมทานนท�
63143021709 นางสาวเกวลิน นาคทองกุล
63143021710 นางสาวนัฐทิกา ขวัญทอง
63143021711 นางสาวปนิตา เพ็ชรหับ
63143021712 นางสาวสุนิตา ตะวัน
63143021713 นางสาวพัสภิรมย� พรหมมา
63143021714 นายปNยะกุล เจริญรูป
63143021715 นางสาวนุชนาถ ถมมาลี
63143021716 นางสาวรัชฎาภรณ� ธเนศเกตุสกุล
63143021717 นางสาวพนิดา เหมทานนท�
63143021718 นางสาวอรวรรณ นาภรณ�
63143021719 นางสาวอรวรรณ มากแก9ว
63143021720 นางสาวสุนิสา เพ็ชโกมล
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63143021721 นางสาวปIยานุช เขตนิมิตร
63143021722 นางสาวเยาวภา คงนาค
63143021723 นางสาวกัณฑิมา หีตอักษร
63143021724 นางสาวปNยะนันท� หนูพระอินทร�
63143021725 นางสาวผุสดี พรหมรักษ�
63143021726 นางสาวนุรวานา สะอิ
63143021727 นางสาวสินีนาฏ ปราโมทย�มณีรัตน�
63143021728 นางสาววราพร ไกรวงค�
63143021729 นางสาวชฎาภรณ� จินดามณี
63143021730 นางสาวเพ็ญปภา เอี่ยมคล9าย
63143021731 นางสาววรพรรณ ศิริมังคะโล
63143021732 นายนพพล สรรพกิจผล
63143021733 นางสาวแพรพิไล เพชรรัตน�
63143021734 นางสาวธนิษฐา นาคดํา
63143021735 นางสาวกัลยา เพชรมณี
63143021736 นางสาวปาริชาต มูลิกา
63143021737 นางสาวรังสิมา โต>ะแอ
63143021738 นางรัตนา นรสิงห�
63143021739 นางสาวบุษรินทร� ช.วยคล9าย
63143021740 นายเฉลิมพงษ� สุเวช
63143021741 นายดลวัฒน� กองมณี
63143021742 นางสาวภัทรนันท� เจริญผล
63143021743 นางสาววัลวิตา สาระพงค�
63143021744 นางสาววิไลลักษณ� เลื่องสุนทร
63143021745 นางสาวเสาวณิต แก9วมณีโชติ
63143021746 นางสาวอมรรัตน� ทองแก9ว
63143021747 นางสาวบุปผา แถมเดช
63143021748 นางสาวอภิญญา ผดุงเดชสิริ
63143021749 นางสาวธัญจิรา ย้ิมฉอด
63143021750 นางสาวมัณฑณา เหรียญทอง
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63143021751 นางสาวโชษิตา ทองคง
63143021752 นางสาวพิมพ�พารัตน� อําลอย
63143021753 นายปNยณัฐ อรุณแสงทอง
63143021754 นายนภกรณ� หวังสุด
63143021755 นายพัชรพล กุลพร9อม
63143021756 นางสาวณภรณ� เพชรจุฑา
63143021757 นายผดุงเกียรติ วิชัยกุล
63143021758 นางสาวชิราภรณ� รักพินิจ
63143021759 นางสาววันวิสา ย่ิงยวด
63143021760 นางสาวเบญจมาภรณ� แก9วพรม
63143021761 นายรพีพัฒน� รักดี
63143021762 นายอดิลัน คล.องแคล.ว
63143021763 นายสุทธิพงศ� จิตร�เกิด
63143021764 นางสาวจารุศิริ ศรีบัว
63143021765 นางสาวปุรณีย� พัฒนวิบูลย�
63143021766 นายทรงยศ บุญเนือง
63143021767 นางสาวภัณฑิลา ชูกล.อม
63143021768 นางสาวกาญจนา ขาวล9วน
63143021769 นายฉัตรวัชร� ณ ตะก่ัวทุ.ง
63143021770 นางสาวสุดารัตน� แซ.หลี
63143021771 นางสาวกนกพร แพทย�ขิม
63143021772 นางสาวจริยา ประชุม
63143021773 นางสาวคณิศร ปานวิเชียร
63143021774 นางสาวฐารวี วชิราตรียากุล
63143021775 นางสาวธัญญ�นลิน เกาะกลาง
63143021776 นางสาวนฤมล หวานแก9ว
63143021777 นางสาวพัชรี ลักษณจันทร�
63143021778 นายปNยะพงศ� มุสิกชาติ
63143021779 นางสาวคณัสนันท� คงอิ่ม
63143021780 นางสาวศิรินภา แซ.อ.อง
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63143021781 นายศุภสิทธ์ิ ผลแก9ว
63143021782 นางสาวจันจิรา พรมอุบล
63143021783 นางสาวนันทพร ชนะแดง
63143021784 นางสาวสุธิรา จิสวัสด์ิ
63143021785 นางสาววรัมพร น9อมสุวรรณศรี
63143021786 นางสาวศศิวิมล แผนมณี
63143021787 นางสาวสว.างวรรณ มณีแสง
63143021788 นางสาวธิดารัตน� สุขสะปาน
63143021789 นางสาวปรียานุช สุขภิลาภ
63143021790 นายณัฐพล ฤทธิกุล
63143021791 นางสาวพรสุพพัต ใจกล9า
63143021792 นางสาวจุฑามณี ช.วยเรือง
63143021793 นายสหรัฐ จัตุรงค�แสง
63143021794 นางสาวพัสตราภรณ� กาฬสิงห�
63143021795 นางสาวประภัสสร รัตนภักดี
63143021796 นางสาวชนม�ณภัทร คงอ.อน
63143021797 นางสาวพีระวรรณ เพชรแก9วนา
63143021798 นายสุทธิพงศ� ปานเพชร
63143021799 นายสุริยา แก9วเล็ก
63143021800 นางสาวอินธุอร นุ.นขาว
63143021801 นางสาวพริมา บุญเรืองขาว
63143021802 นางสาวดวงกมล แสงขวัญ
63143021803 นางสาวสุภิญทิพย� สําเภาทอง
63143021804 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดแก9ว
63143021805 นางสาวสุดารัตน� มีภพ
63143021806 นางสาวสินีนาถ จันทมาศ
63143021807 นายกิตติศักด์ิ กรดแก9ว
63143021808 นางสาวจันทนา อินตัน
63143021809 นางสาวนิตินาฎ หรั่ง
63143021810 นายกฤษณ�พงศ� ทองคํานวน
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63143021811 นายสุพจน� ปทุมเมศ
63143021812 นางสาวจันทรจิรา เพ็งจันทร�
63143021813 นางสาวพรรษกร ฮ.อย่ีซ่ี
63143021814 นางสาวกมลทิพย� แก9วตาทิพย�
63143021815 นายคชาศักด์ิ อินทร�ทิม
63143021816 นางจิตติมา สมศรี
63143021817 นางสาวนฤมล แซ.ว.อง
63143021818 นางสาวปริตตา สุวรรณโชติ
63143021819 นางสาวนีรนุช ขุนรักษา
63143021820 นางสาววิลาวัลย� ศิลปYสอน
63143021821 นายวิโรจน� ศรีบุญเรือง
63143021822 นางสาวเอมวิกา ศรีสวัสด์ิ
63143021823 นายคณิต คงศศรีพุฒ
63143021824 นางสาวอรนภา สิงห�นาค
63143021825 นางสาวปรีณาพรรณ พูลสุข
63143021826 นางสาวกิตติยา เทพสุวรรณ�
63143021827 นางสาวจุฑารัตน� นาคคลี่
63143021828 นางสาวศิรดา คล9ายทอง
63143021829 นางสาวจรัสศรี สุริวงค�
63143021830 นางสาวพิมพ�ภัช ศักด์ิคุณาพงศ�
63143021831 นายวนพงษ� คงเขียว
63143021832 นางสาวสุภาภรณ� พรหมรักษา
63143021833 นางสาวสิรี ทุ.ยอ9น
63143021834 นางสาวมัสลีนา มาหามะ
63143021835 นางสาววรางคณา แก9ววัดปริง
63143021836 นางสาววรรณรัตน� รวมสกุล
63143021837 นางสาววราภรณ� นวลพาน
63143021838 นางสาวนูรอาซีมัส อาแว
63143021839 นางสาวรัชตา รักษ�วงศ�
63143021840 นางสาวสาลินี ทองเพ็ง
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63143021841 นางสาวนิรชา บัวผุด
63143021842 นางสาวจริยา กุลคุรุศาสน�
63143021843 นางสาวภัทรพร วรุตมพันธ�
63143021844 นางฺทิตยาภรณ� สุขแท9
63143021845 นางสาวศิริลักษณ� ลิ้มธนะกุล
63143021846 นายอับดุลฮาฟIซร� สาและ
63143021847 นางสาวชฎาพร จับปรั่ง
63143021848 นายทรงยศ อินทโก
63143021849 นางปาณิสรา เทพเจริญ
63143021850 นางสาววรลักษณ� บัวชุม
63143021851 นางสาวนูรมะห� เฮงบี
63143021852 นางสาวโศภิต เพชรวิเชียร
63143021853 นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญ
63143021854 นางสาวเจนจิรา พลเดชเดชา
63143021855 นางเสาวพรรณ ปะณะรักษ�
63143021856 นางสาวเกศสินีย� มากศักด์ิ
63143021857 นายณัฐภรณ� หนูทอง
63143021858 นางสาวสุนิสา ชูกลิ่น
63143021859 นางสาวเบ็ญจวรรณ กระต.ายทอง
63143021860 นางวัลยา รัตนพิทักษ�ชน
63143021861 นางสาวนันท�นภัส รักเดชะ
63143021862 นายสิทธิชัย เกิดดํา
63143021863 นางสาววาสิตา แด.หวา
63143021864 นางภรณ�ชนก เพ็ญสมบูรณ�
63143021865 นางสาวอาทิตฐาน อาษา
63143021866 นางสาวกังสดาล ผดุงเจริญ
63143021867 นายกิตติพงษ� พาลเสือ
63143021868 นางสาวอรรถยา ฤทธ์ิหมุน
63143021869 นางสาวเนตรนภา ชํานาญกิจ
63143021870 นางสาวณิชนันทน� มูลมาตร

หน9า 729 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143021871 นายวรพล จันทร�ดี
63143021872 นางสาวศิริพร วงศ�ภูธร
63143021873 นายวิทวัส ภัทรมงคลเขตต�
63143021874 นายธนพล วงศ�ทอง
63143021875 นางสาวซูเฟIย มะดูสาลี
63143021876 นางสาวจงกล จันทร�เขียว
63143021877 นางจิราภรณ� กิตติพยัคฆ�
63143021878 นางสาวสุชัญญา สวนกูล
63143021879 นางสาววราพรรณ ไหมเหลือง
63143021880 นางสาวรัตนา สุขะปุนพันธ�
63143021881 นางสาวมาริษา อาจโยธา
63143021882 นางสาวสุชานาฎ ทรัพย�แก9ว
63143021883 นายคณิตศร คงเย็น
63143021884 นางสาวพิทพร ทับเวช
63143021885 นางสาวสุภนา ปานสีใหม
63143021886 นางสาวนันท�นภัส ดวงสุวรรณ
63143021887 นางสาวอรสา บุญชู
63143021888 นายอโณทัย อร.ามเรือง
63143021889 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา อาสาภูธร
63143021890 นางสาวฟารีดา หวันสู
63143021891 นางสาวจริยา เพ็ชรราม
63143021892 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ รัชชู
63143021893 นางณิชานันท� คมกล9า
63143021894 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา เม.งช.วย
63143021895 นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงประดิษฐ�
63143021896 นายปองพล ราชพล
63143021897 นางสาวรัชนีนาถ หนูแปSน
63143021898 นางสาวพรสวรรค� สุ.มประสงค�
63143021899 นางสาวสริตา กาละจิตต�
63143021900 นางสาวสุดารัตน� ทองมี
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63143021901 นางสาวหทัยรัตน� จิตราภิรมย�
63143021902 นายวิทวัส เหล.ากมลาสน�
63143021903 นายชูเกียรติ เนาว�นาน
63143021904 นางสาวชฎาภรณ� หม่ืนแกว9น
63143021905 นางสาวเพ็ญศิริ กรดหนู
63143021906 นายกิตติศักด์ิ ศรีแสง
63143021907 นางสาวอุไรวรรณ รามทัศน�
63143021908 นางสาวทรรศิกา บุญงาม
63143021909 นางสาวพิมพ�ชนก พวงแก9ว
63143021910 นายวัชรินทร� วงษ�แก9ว
63143021911 นางสาวเมธ�วดี เพชรมาเกิด
63143021912 นางสาวญาณิน ภาราทอง
63143021913 นางสาวธัญญารัตน� พรหมฤทธ์ิ
63143021914 นางสาวสุปราณี มิตรรัตน�
63143021915 นายพิสิฐ อุดโหล
63143021916 นางสาวปรียานุช กลางรักษ�
63143021917 นางสาวอนงค�ศรี ไชยโย
63143021918 นางสาวจุฬาลักษณ� เทียบศรไชย
63143021919 นางสาวศิรัณญา วัชรสินธุ�
63143021920 นางสาวศิริรัตน� แซ.ต๋ัน
63143021921 นางสาวทิพย�วิมล รักเมือง
63143021922 นางสาวสุวนันท� ชัยทอง
63143021923 นางสาวจิราพร ชูทอง
63143021924 นายปราโมทย� พาลิชัน
63143021925 นางสาวอนุธิดา คํายาง
63143021926 นางสาวจุฑามาศ จุลจงกล
63143021927 นายชัยรัตน� จันทดี
63143021928 นางสาวสุฑาทิพ ผิวขํา
63143021929 นางสาวสาวิณี เดชาศักด์ิ
63143021930 นางสาวสรัลรัศม์ิ เพชรศรีสม
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63143021931 นางสาวณัทชตานุช ชูช.วย
63143021932 นายธนกิจ เชาวฤทธ์ิ
63143021933 นางสาวธัญญชนก มุกดาสนิท
63143021934 นางสาวทัศน�พัสกร ขรัวทองเขียว
63143021935 นางสาวสุธิดา ก่ิงโพธ์ิ
63143021936 นางสาวชุตินภา สนธิเมือง
63143021937 นายเมธาสิทธ์ิ คงฉิม
63143021938 นางสาววราภรณ� หมุนแทน
63143021939 นางสาวเกศศิณี บุญวงศ�วิวัฒน�
63143021940 นางสาวจุฑารัตน� ดีทองอ.อน
63143021941 นายอนุรักษ� ขุนเสถียร
63143021942 นางสาวธิติณัฏฐ� สุรางค�
63143021943 นายชาญณรงค� ช.วยชนะ
63143021944 นางสาวพนิดา คงชูศรี
63143021945 นางสาววิลดาร อาลี
63143021946 นางสาวเสาวลักษณ� สัจจะอาวุธ
63143021947 นางสาวรัชฎาภรณ� พูลสวัสด์ิ
63143021948 นางสาวอุมาพร มัธยม
63143021949 นางสาวปNยวรรณ ขนอม
63143021950 นางสาวแสงตะวัน จิตรสํารวย
63143021951 นางสาวพีรนุช อยู.พัฒน�
63143021952 นางสาววรรณวิษา สวยสาย
63143021953 นายรังสรรค� ห9องหาย
63143021954 นางพลอยชมพู นิแม
63143021955 นายผไท เพ็ชรบูรณ�
63143021956 นายณัฐกร ปลวัชร
63143021957 นางสาววารุณี หอมจันทร�
63143021958 นางสาวปฏิมา พูลแก9ว
63143021959 นางสาวกนกพร วรรณพานิช
63143021960 นางสาวชนกนันท� ราพวงศ�
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63143021961 นายภาณุวัชร เเย9มมีศรี
63143021962 นางสาวอาลาวียะห� เวาะแม
63143021963 นายอัฐชานันท� นภาดล
63143021964 นางสาวนันทนา เดชะ
63143021965 นางสาวกฤติยา แก9วขาว
63143021966 นางสาวสุธิดา สิทธิพงษ�
63143021967 นางสาวพัชรดา บํารุงราษฎร�
63143021968 นางสาวชลิดา เมืองโคตร
63143021969 นางสาวพรพิรุณ บัวจันทร�
63143021970 นางสาวอลิษา นิลพันธ�
63143021971 นายเจตวิทย� เสดสัน
63143021972 นางสาวพรเพ็ญ แดงเพ็ชร
63143021973 นายจักรภัทร เสนทอง
63143021974 นางสาวดรุณี ชูเมือง
63143021975 นางสาวศิวกรณ� เหลื่อมแก9ว
63143021976 นางสาวอมรรัตน� เจริญวงษ�
63143021977 นางสาวสุทธิดา บัวพลาย
63143021978 นางสาวอุษา สุขหวาน
63143021979 นางสาวเมวดี จงจิตร
63143021980 นางสาวมัลลิกา รักษา
63143021981 นางสาวนฤมล คงคนึง
63143021982 นางสาวนราภรณ� เงินสยาม
63143021983 นางสาววราภรณ� ทิพยพัฒนกุล
63143021984 นางสาวอโณทัย รักเอียด
63143021985 นางสาวนภัสวรรณ ศรีมุกข�
63143021986 นางสาวธัญญาดา ชูชาติพงษ�
63143021987 นายณัฐกฤต ชัยวิชิต
63143021988 นายภานุรุจ ตันติวัตรกุล
63143021989 นางสาววชิราพรรณ� อุดมศิลปY
63143021990 นายพิชิด แซ.อึ่ง
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63143021991 นางสาวภิญญาภัทร ษัฏเสน
63143021992 นางสาวแพรนภา วิลัยรัตน�
63143021993 นางสาวณัฐนิชา เฉลิมพันธ�
63143021994 นางสาวลิลฎา คงขันธ�
63143021995 นายศรายุท บุญปาน
63143021996 นางสาวณัฏฐี นิยมไทย
63143021997 นางสาวกรขวัญ จันทร�ชุม
63143021998 นางสาวปNยะรัตน� อินทร�จันทร�
63143021999 นางสาวมัฏฐา สุทธยาคม
63143022000 นางสาวชุติมา สุตราม
63143022001 นายวีรพงศ� เดชนุ.น
63143022002 นายหัสพัฒน� อOองศิวัฒน�
63143022003 นายกําพล พรหมจรรย�
63143022004 นางสาวศรินทิพย� นิ่มเนียม
63143022005 นายศุภชัย ชัยรัตน�
63143022006 นางสาวอริญามล จันทร�ก>ก
63143022007 นายจารุวัฒน� ทวีรุ.งเรือง
63143022008 นางสาวจุฑาทิพย� การวิจิตร�
63143022009 นางสาววารีรัตน� นวลทอง
63143022010 นายเกียรตินรินทร� เก้ือแก9ว
63143022011 นางสาววรรณพร หมวดชนะ
63143022012 นางสาวรตา จิตราภิรมย�
63143022013 นางสาวพรรณภา ขันแก9ว
63143022014 นางสาวชุติกาญจน� เครือมะละ
63143022015 นายอับดุลฮาลิม มาฮะ
63143022016 นางสาวอนัญพร นาวารัตน�
63143022017 นางสาวนิษธิดา ขาวขํา
63143022018 นางสาวศิริลักษณ� อัยยะวรากูล
63143022019 นายภาณุวัฒน� แมลงภู.ทอง
63143022020 นางสาวดาวประกาย บุญแก9ว
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63143022021 นายเอกสิทธ์ิ มุสิกวงค�
63143022022 นางสาวป;ทมาภรณ� เจนการ
63143022023 นายกีรติ บุณยเกียรติ
63143022024 นายกฤษกร คชรักษ�
63143022025 นายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ
63143022026 นางสาวฉัตรชิสา สุขช.วยชู
63143022027 นายวริศ จิตอารีย�
63143022028 นางสาวรอฮิมะห� เจะเงาะ
63143022029 นางสาวชุตินันท� แดงสกล
63143022030 นางสาวกูอัยณีย� ต.วนเด็ง
63143022031 นายทินกร คงวัน
63143022032 นายอนุชา เม.งช.วย
63143022033 นางสาวนงลักษณ� เบญจวรรณ
63143022034 นางสาวกมลวรรณ โปชะฎา
63143022035 นางสาวสุนันท� ทรายทอง
63143022036 นางสาวฟNรดาว เจนวิทยานันท�
63143022037 นางสาวธญญลักษณ� ชูนวน
63143022038 นางสาวหทัยชนก สามแก9ว
63143022039 นายชญานิน ทองเนื้อห9า
63143022040 นายทวีลาภ คงจันทร�
63143022041 นางสาววลัยลักษณ� บุญญาธิการ
63143022042 นายกู9เกียรติ เธียรโชติ
63143022043 นางสาวธิดาวดี ดิษฐปาน
63143022044 นางสาวตวงทิพย� เหลี่ยมมงคล
63143022045 นางสาวกัญญาภัทร ดวงมณี
63143022046 นางสาวธนิฏฐา แสงอาวุธ
63143022047 นายกิตติพิชญ� อาวุธ
63143022048 นางสาวอังคณา มะเด่ือ
63143022049 นางสาวกุลสตรี ช.างสาร
63143022050 นางสาวสโรชา ดวงจันทร�
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63143022051 นางสาวกาญจนา บุญแก9ว
63143022052 นางสาวจุฑามาศ ถ่ัวตุOน
63143022053 นายปNยพงศ� นุ.นคง
63143022054 นางสาวเรวดี เจริญผล
63143022055 นางสาวกาญจนา รักชูชื่น
63143022056 นางสาวศุภลักษณ� เดชรักษา
63143022057 นางสาวธิดารัตน� บุณยะเกียรติ
63143022058 นายคณานนท� ศิริจําปา
63143022059 นางสาวสุนิสา แก9วบ9าง
63143022060 นางสาวพัชรพร ใจม่ัน
63143022061 นางสาวณัฐพร มาสวัสด์ิ
63143022062 นางสาวพิชชาพัชร หนูจีนเส9ง
63143022063 นางสาววารุณี ชีแก9ว
63143022064 นางสาวดวงฤทัย บัวทิพย�
63143022065 นางสาวบัณฑิตา ขอมอบกลาง
63143022066 นายวิษณุ หมายปาน
63143022067 นางสาวเพียงรวี เพ็ชร�พิรุณ
63143022068 นางสาวเกศกมล นิลมานนท�
63143022069 นางสาวกฤษณา ผลาการ
63143022070 นางสาวธนาวดี นราอาจ
63143022071 นางสาวอนุมา ศรีสว.าง
63143022072 นายทรงชัย จันทร�เกตุ
63143022073 นางสาววิยะดา แก9วสุพรรณ
63143022074 นางสาวสุพรรษา สุวรรณจินดา
63143022075 นางสาวนัฐพร เพชรมณี
63143022076 นางสาวหยาดนภา สิทธิยากรณ�
63143022077 นายจิรกิตต์ิ หลิมสกุล
63143022078 นางสาวสาวิตรี ห9วยลึก
63143022079 นางสาวสุรางค�นาง พูลสวัสด์ิ
63143022080 นายณิชพน ศิวิ
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63143022081 นางอุมาพร ตันรักษา
63143022082 นางสาวชนกานต� คงทอง
63143022083 นางสาววรรณรา ปานวุ.น
63143022084 นางสาวพิชญ�ธนิกา วิบูลย�พานิช
63143022085 นางสาววิภารัตน� วันศุกร�
63143022086 นางสาวนฤมล ตรียวง
63143022087 นางสาวขวัญทิพย� เพชรพงษ�
63143022088 นายศรัณย� ปรางทอง
63143022089 นายอดิศร เถรว.อง
63143022090 นางจรวยพร จารุเจตน�
63143022091 นางสาวอุบลวรรณ สังวรินทร�
63143022092 นางสาวกัญญาวีร� ไชยพลบาล
63143022093 นางสาวมนรดา ธีรวัฒนพงศ�ธร
63143022094 นายวีระพันธ� ด.านวิริยะกุล
63143022095 นางสาวรัชฎาภรณ� แก9วมณี
63143022096 นางสาวจันจิรา แก9วชุม
63143022097 นางสาวดุสิดา สงเอียด
63143022098 นายอัตพล เจ>ะโส>ะ
63143022099 นางสาวสุธานันท� แซ.ต้ัน
63143022100 นางสาวบัณฑิตา ภูมิวัฒนะ
63143022101 นางสาวเด.นนภา ชูช.วย
63143022102 นางชนิกานต� นวลลอย
63143022103 นางสาวหทัยชนก ไชยดี
63143022104 นายณัฐพงษ� ชูชมกลิ่น
63143022105 นางสาวนงนภัส อินทร�เสวียด
63143022106 นางสาวตรีชดา มีจันทร�
63143022107 นางสาวธิติยา ชูกล.อม
63143022108 นางเสาวนีย� ชลสาคร
63143022109 นางสาวกุลณัฐ จักษุภาค
63143022110 นางสาวอทิตา โตะเลง
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63143022111 นางสาวสุนิตา เศวตศิลปY
63143022112 นายกิตติศักด์ิ โสมวิภาต
63143022113 นางสาวจรัสศรี สมแก9ว
63143022114 นางสาวเมษาห� เมสุธา
63143022115 นายอัครนันท� เตชะสถิตย�ดลโชติ
63143022116 นายปริญญา ปลักปลา
63143022117 นายธีรภัทร� วิเศษ
63143022118 นางสาวศศิประภา เอ9งฉ9วน
63143022119 นางสาวศิรินาฏ จงรักษ�
63143022120 นางสาวอมรรัตน� จินดาภรณ�
63143022121 นางสาวกฤษตะวัน วชิระมณี
63143022122 นางสาวสิริรัตน� รื่นรวย
63143022123 นางสาวเกวลิณ ณ พัทลุง
63143022124 นางสาวเสาวณีย� หนูยัง
63143022125 นางสาวจุฑามาศ กล.อมทอง
63143022126 นายสุเมธ เอ.งฉ9วน
63143022127 นายปNยพงศ� รามเกว็ด
63143022128 นายทรงพล เฮ.าหนู
63143022129 นายไพศาล คําแก9ว
63143022130 นางสาวนัตติยา ทองย9อย
63143022131 นางสาวณัฐริกา แสงบางกา
63143022132 นางสาวธมนวรรณ โสมโสดา
63143022133 นายปกรณ� บุญคู.
63143022134 นางสาวอษมา บุญเก้ือ
63143022135 นายธีรพงศ� ชูช.วง
63143022136 นางสาวรจนา นาเสาว�
63143022137 นางสาวป;ทมา เกษีสม
63143022138 นางสาวพัชรี แสงสม
63143022139 นายพิชัย เลิศวชิรกุล
63143022140 นางสาวศษิญา มุสิกานนท�
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63143022141 นายเจษฎา สัณฐมิตร
63143022142 นายอานุภาพ ชูไชยยัง
63143022143 นางสาวปNยาภรณ� ขวัญสุด
63143022144 นางสาวกาญจนี ภักดีอักษร
63143022145 นายชุติพงศ� อินทศร
63143022146 นางสาวกัลยกร คําชื่น
63143022147 นายเอกลักษณ� นิพัทธ�ประเสริฐ
63143022148 นางสาวธันย�ชนก ผลบุญ
63143022149 นางสาวปาลิตา ชํานาญกิจ
63143022150 นางสาวฑิติยา โสพิมพ�
63143022151 นายศิริศักด์ิ คลิ้งคงอินทร�
63143022152 นางสาวจันทรา หลานหมีน
63143022153 นางสาวกมลวรรณ อินทร�คง
63143022154 นายอัครพล ศิวิไล
63143022155 นางสาววัลยา ทองดี
63143022156 นางสาววรารัตน� ณรงกิจ
63143022157 นางสาวธัญวรัตน� เหมทานนท�
63143022158 นางสาวเพ็ญนภา สังเสริม
63143022159 นางปรียาภรณ� กาญจนวิเศษ
63143022160 นางสาวฤทัยรัตน� แสงวิจิตร
63143022161 นางสาวผกามาศ ถึงแก9ว
63143022162 นางสาวสุธาธินี ต.ายพูล
63143022163 นางสาววันณวรรธน� เทพพิทักษ�
63143022164 นางสาวเพ็ญนภา ทิพย�ประสงค�
63143022165 นางสาวกุสุมา แซ.ตัน
63143022166 นางจันจิรา ธรรมาภิรมย�
63143022167 นายทศพร ธีระสุนทรไท
63143022168 นางสาววรดา พรมนัส
63143022169 นายณัฐภัทร ณ นคร
63143022170 นางสาวนัยนา พิกุลกาญจน�
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63143022171 นางสาวโสรยา นาดี
63143022172 นางสุนารี สายน9อย
63143022173 นางสาวอลิษา ชัยพงศ�
63143022174 นางสาวอมเรศ ใจสบาย
63143022175 นางสาวฐิตาภา ลิ้มชา
63143022176 นางสาวนงลักษณ� เกิดแก9ว
63143022177 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ธัญรัตน�ปวัน
63143022178 นางสาวศศิยา ทองปรุง
63143022179 นางสาวไปรมา กลิ่นนิรัญ
63143022180 นางสาวสุลักขณา จงจิตร
63143022181 นางสาวสุพรรษา เย่ียมสวัสด์ิ
63143022182 นางสาวณัจนันท� กําชัย
63143022183 นางสาวณัฐวดี จินดาพล
63143022184 นางสาวศศิกานต� ตันติพิสิทธ์ิ
63143022185 นางสาวกัลยารัตน� จันทร�สอน
63143022186 นางสาวคฑาทิพย� วิเศษประไพ
63143022187 นายทนาย ปIXบ9านท.า
63143022188 นายวีรยุทธ แซ.ลี่
63143022189 นางสาวสุวนันท� ขวัญทองห9าว
63143022190 นายพชร แก9วช.วย
63143022191 นางสาวมณฑาทิพย� สิงโหพล
63143022192 นางสาวฟาดีล>ะ พงหลง
63143022193 นายวันอับดุลเราะห�หมาน แวสแลแม
63143022194 นางสาวกนกศรี จันทร�ศร
63143022195 นางสาวสุภาพร คชหาญ
63143022196 นายพงศ�สรณ� แสงจํานงค�
63143022197 นางสาวโสติมา ทองศรี
63143022198 นางสาวสาธินี โพธ์ิพันธ�
63143022199 นางสาวจิตติกา แซ.เค9า
63143022200 นายศรณัฏฐ� แก9วประเสริฐ
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63143022201 นางสาวนฤวดี โททอง
63143022202 นางสาววรรณนาฎ เรืองดิษฐ�
63143022203 นายธนาธร ศุภรานนท�
63143022204 นางสาวพิมพ�ลภัส จิตต�สุวรรณ�
63143022205 นางสาวปNยะนุช พลสังข�
63143022206 นางสาวสิณัฏฐา ถิรวิทย�วรกุล
63143022207 นายธนัธ อ.วมคง
63143022208 นางสาวอจิราวดี ชุ.มชื่น
63143022209 นางสาวอนงค�นาฎ ทองเกียว
63143022210 นายมุสลิม มาหามะ
63143022211 นางมนัชญา ชูบาล
63143022212 นางสาวจุฑาทิพย� สุขม่ิง
63143022213 นางสาววรรณพร มาลารัตน�
63143022214 ว.าที่ ร.ต.หญิงวลัยกร ไชยภักดี
63143022215 นางสาวฮารีซา มามะ
63143022216 นางสาวอัจฉรา ยอดทอง
63143022217 นางสาวทัศนีย� มณีนวล
63143022218 นางสาวพรนภา ลิ่มเครือยาน
63143022219 นางสาววลัยลักษณ� เจียงอุด
63143022220 นายปฏิพล ทองหนู
63143022221 นางสาวนงรัตน� น9อยแนม
63143022222 นางสาวญาณิศา กระจ.างโลก
63143022223 นางสาวอุไรวรรณ เพ็งจันทร�
63143022224 นางสาววนกมล ปลื้มใจ
63143022225 นางสาววรรวลี บุญชัยม่ิง
63143022226 นางสาวสุภาพรรณ ชํานาญกิจ
63143022227 นางสาวสุดา สารสุวรรณ
63143022228 นางสาววิลาสินี สายทองแท9
63143022229 นางสาวนภาวรรณ โชติกมาศ
63143022230 นางสาวทิพวรรณ พรมจันทร�
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63143022231 นางสาวป;ญญาพร เข็มขาว
63143022232 นายศุภชัย นารีพล
63143022233 นายชานุวัฒน� หลงมิหนา
63143022234 นางสาวกรรณิกา แซ.เหง.า
63143022235 นางสาวดิศราพร ไชยชิต
63143022236 นายณัทพงศ� แซ.ต้ัง
63143022237 นายกฤต เผ.าเจริญ
63143022238 นางสาวสุพาณี อุดมวิทยาไกร
63143022239 นางสาวกรรณิการ� ฉิมหาด
63143022240 นางสาวสุภาภรณ� เจริญสมัย
63143022241 นายสิริรัฐ เจริญธรรม
63143022242 นางสาวอรรจนา รอดอนันต�
63143022243 นางสาวกฤษติยา ขวัญเมือง
63143022244 นายกฤษณพงศ� พรหมทอง
63143022245 นางสาววลัยลักษณ� พุทธพันธุ�
63143022246 นายประจักษ� สุขหิรัญ
63143022247 นายวงศธร บุญโญภาส
63143022248 นายอัครพล สืบสังข�
63143022249 นางสาวสุมีนา สุระคําแหง
63143022250 นางสาวกนกวรรณ มลิการ
63143022251 นางสาวผุสดี สุขสาร
63143022252 นางสาวชลดา รัตนประดิษฐ�
63143022253 นายอัษฎาวุธ อินทร�เอียด
63143022254 นางสาวอาภรณ� ไชยแสง
63143022255 นางสาวศศิวิมล เอ9งฉ9วน
63143022256 นางสาวธัญญพัทธ� เล็กประเสริฐ
63143022257 นายรัชกร ณ ทองแปSน
63143022258 นายธีรศักด์ิ เทพบํารุง
63143022259 นางสาวสุวภา ดําคํา
63143022260 นางสาวตรีทิพยนิกรณ� ตอนศรี
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63143022261 นางสาวณัชชา นุ.มเกลี้ยง
63143022262 นางสาวเกษธิดา วัตฏิสุ
63143022263 นางสาวเหมือนขวัญ พัฒน�ชู
63143022264 นางสาวสุภาวดี ช.วยอนันต�
63143022265 นางสาวโซฟIนา ดอเลาะห�
63143022266 นางสาวอลิตา ทรัพย�มี
63143022267 นายกฤษดา ใจหลัก
63143022268 นางสาวบุษรา จันทร�อุดม
63143022269 นางสาวอาทิตยา สงศรีอินทร�
63143022270 นางสาวชลธิชา สุดทุ.ม
63143022271 นายนิรุต สมันกิจ
63143022272 นางสาวธนาภา ปานซัง
63143022273 นางสาวยุพเรศ จารุพงศ�
63143022274 นางสาวทิพพาวรรณ ก้ิมต้ัน
63143022275 นางสาวอนงค�นาถ ไชยวรรณ�
63143022276 นางสาวปวีณา พงศ�ทลุง
63143022277 นางสาวเพียงใจ หยองบางไทร
63143022278 นายก9องยศ ทองโชติ
63143022279 นางสาวบัณ ฑิ ตา ปNLนพรหม
63143022280 นางวรรณวิสา อาทากูล
63143022281 นางสาวธิติมา อุปชิต
63143022282 นางสาวเอกอนงค� สร9อยสนธ์ิ
63143022283 นางสาวศิริพร แก9วยก
63143022284 นายกฤตยชญ� พงษ�ธร
63143022285 นางสาวอารียา จันทร�แสง
63143022286 นางสาวปาริญา ก.ออ9อ
63143022287 นางนภาพรรณ กิจอํานวยโชค
63143022288 นายธนาวุธ บุญลิปตานนท�
63143022289 นางสาวศิรประภา ศิริจิตร
63143022290 นางสาวฐิติมา กระดานพล
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63143022291 นางสาวป;ทตมาวรรณ� แจ.มสกุล
63143022292 นางสาวกชกร เดชสุวรรณ
63143022293 นายกนกพล แดงระยับ
63143022294 นางสาวรัตนาภรณ� อ.วมอ.อน
63143022295 นางสาวจุฑามาศ นาคเอก
63143022296 นางสาวปวีณา แก9วเกลี้ยง
63143022297 นางสาวพัชราภา เก้ือสกุล
63143022298 นายพรชัย สิงหเทพ
63143022299 นางสาวณัฐพร ทองรักษา
63143022300 นางสาวอุษณีย� เพ็ชร�เนาว�
63143022301 นางสาววรรณวิษา ทองดี
63143022302 นางสาวไซตุง กูนิง
63143022303 นางสาวอรอนงค� ไชยวรณ�
63143022304 นางสาวทัชชญา สมวงศ�
63143022305 นางสาวสุชาดา ช.วยนคร
63143022306 นางสาวเพชรา รัชชะ
63143022307 นางสาววลัยพร พรมบังเกิด
63143022308 นางสาวสวรรยา สวนานนท�
63143022309 นายชาคร อยู.สุข
63143022310 นางสาวญาณิศา เจริญฤทธ์ิ
63143022311 นางสาวนันทวดี พัฒนประดิษฐ
63143022312 นายสามารถ มีหม่ืนพล
63143022313 นายวศิน ฉิวน9อย
63143022314 นางสาวสุดารัตน� จิตอักษร
63143022315 นางสาวจุรีพร แสวงผล
63143022316 นางสาวชญานี พรหมจรรย�
63143022317 นายพรชัย รัตนภักดี
63143022318 นางสาวสิริมา สุขสบาย
63143022319 นายเวชสิทธ์ิ เชี่ยวเลี่ยน
63143022320 นางสาวขนิษฐา เก้ือกูล
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63143022321 นางสาวภมรศรี แช.มช9อย
63143022322 นางสาวจุฑามาศ รอดกูล
63143022323 นางสาวนันทนัช วรรณมาศ
63143022324 นางสาวณัชวดี อ.อนแก9ว
63143022325 นายชาญณรงค� คุ9มเพชร
63143022326 นายพสิษฐ� ใหม.อินทร�
63143022327 นางสาวอรสา นาคพล
63143022328 นางสาววราลักษณ� นวนแก9ว
63143022329 นางสาวกนกธร วงศ�พานิช
63143022330 นางสาวนุชจลิน ปลอดจินดา
63143022331 นายแทน บุญเฟ8Lอง
63143022332 นางสาวณิชารีย� ศรีสิทธิพรหม
63143022333 นายธรรมมาท โชคราช
63143022334 นายสิทธิพล ภู.แก9ว
63143022335 นางสาวปNยนารถ วิชัยดิษฐ�
63143022336 นางสาวสุชญา วงษ�แหวน
63143022337 นายจิรยุทธ เพชรมีศรี
63143022338 นางสาวณัฐวิกา มีศรี
63143022339 นายภัททิโย ช.วยชูใจ
63143022340 นางสาวกรกมล คงแสง
63143022341 นายศุภวิชญ� ศรีใส
63143022342 นางจันทนา แก9ววิจิตร
63143022343 นางสาวจิราภรณ� วิจารณ�
63143022344 นายนันทชัย แสงใน
63143022345 นายธนิต ศรีสุกุล
63143022346 นางสาววันเพ็ญ ประกอบแสง
63143022347 นางสาวดวงใจ ทัดระเบียบ
63143022348 นางสาวชัชฎาภรณ� พัทราช
63143022349 นางสาวหนึ่งฤทัย พุฒทอง
63143022350 นางสาวก่ิงกาญจน� ชนูดหอม

หน9า 745 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143022351 นายชนพัฒน� บัวบาน
63143022352 นางสาวพัชรินทร� แก9วเจือ
63143022353 นายป;ญจะ สุทธิอักษร
63143022354 นายเกรียงศักด์ิ หนูแก9ว
63143022355 นางสาวสุนิษา เพชรศรี
63143022356 นางสาวชลิตา สมพันธุ�
63143022357 นางสาวรุ9งตะวัน คงหอม
63143022358 นางสาวสุภัสสร กิมิฬาร�
63143022359 นางสาวกนกอร วิรัตน�
63143022360 นางสาวภรทิชา พรหมทอง
63143022361 นายพงศ�ดนัย เทือกธรรม
63143022362 นางสาวอมิตา ชูจันทร�
63143022363 นายวรัญWู จู9ห9อง
63143022364 นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ�
63143022365 นางสาวอําภา เหล9าคํา
63143022366 นางสาวชนิดา อักษรานุชาต
63143022367 นางสาวป;ทมา มะดีเยาะ
63143022368 นางสาวเพ็ญวดี แก9วนาบอน
63143022369 นายณัฐวุฒิ พ่ึงแย9ม
63143022370 นางสาวโสรดา ชอบทํากิจ
63143022371 นางสาวธิษณามดี เวียงวีระ
63143022372 นางสาวธีรนาฎ ถาวรสังข�
63143022373 นายพงศธร บุญญวงศ�
63143022374 นายยุทธนา แก9วผุดผ.อง
63143022375 นายอะฟIฟ หะมะ
63143022376 นางสาวศุภกัญญา ทองแก9ว
63143022377 นางสาวเจนจิรา ชูทอง
63143022378 นางสาวสุปราณี ขุนทอง
63143022379 นางสาววัชราภรณ� เมืองพิล
63143022380 นางสาววิภาภรณ� เชาวนะ

หน9า 746 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143022381 นางสาววรรธิดา ไทยพัฒน�
63143022382 นางสาวพรรณนิภา จูช.วย
63143022383 นางสาวรุ.งทิวา ลาโพธ์ิ
63143022384 นางสาวอาตียะ เส็นยีหีม
63143022385 นางสาวณัฐกุล เอียดเหตุ
63143022386 นางสาวชิดชนก มีเพียร
63143022387 นางสาวอุไรวรรณ โฉมยงค�
63143022388 นางสาวจันจิรา อุปลา
63143022389 นางสาวอิศราภรณ ผลพงา
63143022390 นางสาวพัชรี ทุมธารา
63143022391 นางสาวโศรดา เทพเลื่อน
63143022392 นางสาวภัทรานิษฐ กองสุวรรณ�
63143022393 สิบเอกอดิศักด์ิ สงแก9ว
63143022394 นางสาวสุนิศา กุมพาภัติ
63143022395 นางสาวสิริลักษณ� คีรีวัฒน�
63143022396 นางสาวอุมาพร ณ ระนอง
63143022397 นางสาวสุวิมล พลสุด
63143022398 นายภูริภัทร ภัทรชุติกุล
63143022399 นางสาวปริมลักษณ� คงวัดใหม.
63143022400 นางสาวกนกวรรณ ชุมชํานาญ
63143022401 นายอภิสิทธ์ิ พละบุญ
63143022402 นางสาวจิราวรรณ โตโพธ์ิกลาง
63143022403 นายวิทวัส แก9วภักดี
63143022404 นายกฤษดา ปานสังข�
63143022405 นางสาวจตุพร อุปการรอด
63143022406 นางสาวเรณุกา รักขุนส.อง
63143022407 นางสาวณิชาพัฒน� ช9างนิล
63143022408 นางสาวสุทธิดา อินทนะนก
63143022409 นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง
63143022410 นายพงศกร บุญเผือก

หน9า 747 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143022411 นายวุฒิศักด์ิ ไชยตรี
63143022412 นายเฉลิมพล เอียดทอง
63143022413 นายธีรยุทธ สุธาโพชน�
63143022414 นางสาววรัญชญา อ.อนทอง
63143022415 นายวันฟาดิล แวเด็ง
63143022416 นางสาวกุลิสรา ศุภกีรติโรจน�
63143022417 นางสาวปวรรรัตน� ศรียาภัย
63143022418 นางสาวเบญจรัตน� ขําสุวรรณ
63143022419 นางสาวจิรวรรณ ลิขิตโยธิน
63143022420 นางสาวขจีพรรณ บุญญานุวงศ�
63143022421 นางสาวเมธิมาศ เจียวก>ก
63143022422 นางสาวพิชามญชุ� คมขํา
63143022423 นางสาวศิรภัสสร ศรีรัตน�
63143022424 นางสาวกัญชลิกา แก9วนุ.น
63143022425 นางสาวทิพวรรณ บุญนาค
63143022426 น.ส.ลักษณา ชาญชัยศักด์ิ
63143022427 นางสาวนุสบา เอื้องาน
63143022428 นายอนุวัตร สองเมือง
63143022429 นางสาวพรนภา เพ็งสกุล
63143022430 นายธีรณัฏฐ� ขาวนวล
63143022431 นางสาววิราวัลย� สัจจารักษ�
63143022432 นางสาวพลอยไพลิน แก9วดารา
63143022433 นางสาวสุรีพร สุขะวัลลิ
63143022434 นางสาวหัทยา หม่ืนต้ัง
63143022435 นางสาวสุพัตรา อินทร�ยอด
63143022436 นางสาวธดาภรณ� ทุ.มทวน
63143022437 นางสาวนิชาภา นวลเถ้ียม
63143022438 นายมนัสวิน นุชนารถ
63143022439 นางสาวสิริวรรณ แย9มเกิด
63143022440 นางสาวกันยา หะเทศ

หน9า 748 จาก 845                
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63143022441 นางสาวชุติมา ชูมณี
63143022442 นางเบญจวรรณ พาลิชัน
63143022443 นางสาวพรนภัส หอมเกตุ
63143022444 นางสาวอรวรรณ ดําคํา
63143022445 นางสาวศันสนีย� ปNLนแก9ว
63143022446 นางสาวสุรีย�วัลย� แซ.ซ้ิม
63143022447 นางสาวป;ทมา งูตูล
63143022448 นายศรายุทธ ศรีคงแก9ว
63143022449 นางสาวณัฐณิชา หัตถพลาเมธ
63143022450 นางสาวชฎาภรณ� แซ.ทั่ง
63143022451 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ เพราแก9ว
63143022452 นายสุทัศน� ศรีเรืองรัตน�
63143022453 นางสาวจุฑารัตน� สถาพร
63143022454 นางสาวเสาวลักษณ� อ9อภูมิ
63143022455 นางสาวรัตน�ติยา ปานเหลือง
63143022456 นางสาวธีรกานต� คงต9อง
63143022457 นายอภิสิทธ์ิ บุญกูล
63143022458 นางสาวกันต�กวี สังขกุล
63143022459 นางสาวพรพรรณ สิทธิคํา
63143022460 นางสาวสิตินา ปลูกไม9ดี
63143022461 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�ศรีรักษ�
63143022462 นางสาวปภัสสร พูลศรี
63143022463 นางมยุรา นพคุณ
63143022464 นางสาวระวิวรรณ เกิดลาภ
63143022465 นางสาวฉัตราภรณ� เฉวียงหงส�
63143022466 นายชาตรี ทองพรหมดี
63143022467 นางสาววีรนุช สุดแก9ว
63143022468 นางสาวอัญชนา มลสุขราช
63143022469 นางสาววนิชา หนูทองแก9ว
63143022470 นางสาวประภัสสร แดงเจริญกิจ

หน9า 749 จาก 845                
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63143022471 นางสาวอารยาภรณ� จตุรทิพประดับ
63143022472 นางสาวจุฬาพิชญ� หนูเสือ
63143022473 นางสาวสิตานัน กรดสุวรรณ
63143022474 นางสาวศิริพร แสงนิล
63143022475 นางสาวศิริวรรณ เกตแก9ว
63143022476 นายอานนท� สินอ.อน
63143022477 นายยุรนันท� สุวรรณคช
63143022478 นางสาวธัญลักษณ� สันเกาะ
63143022479 นางสาวพรรณนิภา เต็นฉอย
63143022480 นางสาวจินดา คชายนต�
63143022481 นางสาวเสาวลักษณ� เต9าน้ํา
63143022482 นางสาวทัศลียา หัสนีย�
63143022483 นางสาวเมธาวี รอดสีเสน
63143022484 นางสาวปNยาภา แก9วเลื่อน
63143022485 นางสาวโรชีต9า ด.วนข9อง
63143022486 นางสาวสุนิษา ศรีภา
63143022487 นางสาวชุติกาญจน� ศรีกรด
63143022488 นางสาวนัดถะณา โครตมณี
63143022489 นางสาวปNยะพร หินน9อย
63143022490 นายก.อพงศ� ใจเปILยม
63143022491 นางสาวปวีณา แสงสุริย�
63143022492 นางสาววรรนิสา สกุลคง
63143022493 นางสาวภัทธิรา จินตาแก9ว
63143022494 นางสาวพิชญ�สินี ชามทอง
63143022495 นางสาวอรณุมา อินทฤทธ์ิ
63143022496 นางสาวชุชัญญา คมวิลาศ
63143022497 นางสาวกมลวรรณ เพชรสุข
63143022498 นางสาวอัญชิสา แซ.ลิ่ม
63143022499 นางสาวฉมาพร สุขธรรมรงค�
63143022500 นางสาวพัชรพร เพ็ชรมณี

หน9า 750 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี
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63143022501 นางสาวสุนิต9า นวลศรี
63143022502 นางสาวฐิติมา จันทร�สุข
63143022503 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุพรรณ
63143022504 นางสาวปNวรา ธรรมเมธากุล
63143022505 ว.าที่ ร.ต.คมสัน ชุพร
63143022506 นางสาวกฤติกา กะสิรักษ�
63143022507 นางสาวปริยาภรณ� ทิชินพงศ�
63143022508 นางสาววรรณพรรณชกร ยองเข
63143022509 นางสาวกรัณฑรัตน� พิชัยรัตน�
63143022510 นางสาวมญชุตา คงนาลึก
63143022511 นางสาวมาซีลา แซ.จ่ัน
63143022512 นายสยามภักต� ต้ังอั้น
63143022513 นางสาวศรัญญา แสงสุวรรณ
63143022514 นางสาวกมลวรรณ บูรณะกิจ
63143022515 นางสาวเยาวลักษณ� แก9วกิว
63143022516 นางสาวพัชยา ดวงแข
63143022517 นางสาวอุ9มพลอย จันธรรมรงค�
63143022518 นางสาวเจตภิญญา มากเรน
63143022519 นายสุธารา ทองสุข
63143022520 นายโอฬาร ลีลาศิลปศาสน�
63143022521 นายนพฤทธ์ิ ข9ามสมุทร
63143022522 นางสาวปารีดะห� ยะยอ
63143022523 นางสาวกลิกา กันไพเราะ
63143022524 นางสาวตุลาพร สรรเสริญ
63143022525 นางสาวบุษบา สุขวรรณ
63143022526 นางสาวมุจลินทน� หาหลัง
63143022527 นางสาวสินีนาฎ แต.งต้ัง
63143022528 นายก9องเกียรติ วังคีรี
63143022529 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขรัตน�
63143022530 นางสาวศิรินธร จ่ัวนาน
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63143022531 นางสาวแก9วกาญจน� เจริญ
63143022532 นางสาวเจนจิรา ช.วยคงมา
63143022533 นายบุณยวัฒน� การวิจิตร
63143022534 นางสาวขนิษฐา จินดามัย
63143022535 นายรัตนกิต รักใหม.
63143022536 นายสมเกียรติ ธรรมจิตต�
63143022537 นางสาวอภิฤดี พัฒสิน
63143022538 นายกชฎากร แสงอรุณ
63143022539 นางสาวสุจิตรา ชูจันทร�
63143022540 นางสาวสิตานันท� แท.นทอง
63143022541 นายศักดิชัย สงกรด
63143022542 นายกิติธนต� ชูขันธ�
63143022543 นางสาวสุธาทิพย� คงเกษตร
63143022544 นางสาวอมรรัตน� คําสีสุข
63143022545 นางสาวปNยกมล พิกุลงาม
63143022546 นางสาวโสลิตา อุตมัง
63143022547 นางสาวเพ็ญนภา จันทรมณี
63143022548 นางสาวทวีนุช คงประเสริฐ
63143022549 นางสาวนฤมล หมวกมา
63143022550 นางสาวณัฐนรี ศรีเจริญ
63143022551 นางสาวจิราพร จันทร�สถิตย�
63143022552 นางกานดา วรรณสิงห�
63143022553 นางสาวสุรางคนา เรืองจันทร�
63143022554 นางสาวอัจฉรา ทองเล็ก
63143022555 นางสาวอภิชญา สุขสวัสด์ิ
63143022556 นางสาวกนกวรรณ อนุวัฒน�
63143022557 นางสาวมณฑิตา นามวงษ�
63143022558 นางสาวศิริวรรณ ขนานแก9ว
63143022559 นางสาวพัชรินทร� นิลระตะ
63143022560 นางสาวภัทรพร แท.งทอง
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63143022561 นางสาวฉัตรภรณ� พุฒทอง
63143022562 นางสาวสุโรจนา เพชรานนท�
63143022563 นางสาวรสสุคนธ� เดชมณี
63143022564 นางสาวมติกา พรหมจรรย�
63143022565 นางสาวศดานันท� บาลจ.าย
63143022566 นายไกรวุฒิ คนงาม
63143022567 นางสาวคนึงนิจ นวลละออง
63143022568 นางสาวสุนีพร คุ9มพยันต�
63143022569 นางสาวกนกพร นิลวิจิตร
63143022570 นายศุภวัฒน� คําศรี
63143022571 นางสาวกิรติกานต� โพธ์ิทองศิริกุล
63143022572 นางสาวลัดดารัตน� เพชรผ.อง
63143022573 นางสาวอมรรัตน� อินเลี่ยน
63143022574 นางสาวอรวี คงเลิศ
63143022575 นายภาคิน พลสินธุ�
63143022576 นางสาวจริยา แปะเฮ9าสุข
63143022577 นางสาวชุติมา สวัสด์ิเมือง
63143022578 นางสาวพัชริดา หนูพระอินทร�
63143022579 นางสาวปNยะวดี ชุมพล
63143022580 นางสาวสุธิษา จันทร�ปรุง
63143022581 นางสาวสายใจ วินัยดี
63143022582 นายอนุชา คงบัน
63143022583 นางสาวมลิกา แดงบํารุง
63143022584 นายปภิณวิช ประทุมทอง
63143022585 นางสาวสุทธาสินี สุขทอง
63143022586 นางสาวธารารัตน� ชัยชนะ
63143022587 นายเกียรติภูมิ ปราบณรงค�
63143022588 นางสาวจิรัชญา คูณคํ้า
63143022589 นางสาวนาเดียร� หนูหนุด
63143022590 นางสาวศิรินันท� นุ.นสุวรรณ
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63143022591 นางสาวนราจันทร� กาเวศน�
63143022592 นางสาวณาตยา สระมงคล
63143022593 นางสาวฮุษณา ดอเลาะ
63143022594 นางสาวเจนจิรา เลขจิตต�
63143022595 นางสาวสกาวรัตน� เฮ.าหนู
63143022596 นางสาวสุวรรณา จงรักษ�
63143022597 นางสาวจุฬาลักษณ� อินทรเพชร
63143022598 นางสาวเภาลีนา ขมักการ
63143022599 นายจักรินทร� ช.องลมกรด
63143022600 นางสาวนุชสรา นํานาผล
63143022601 นางสาวอิสริยา รัตนแก9ว
63143022602 นางสาวนวพร แซ.หลี
63143022603 นางสาวพฤฎา วิเศษแสง
63143022604 นางสาวธัญลักษณ� แสงทอง
63143022605 นายศรศักด์ิ อินทร�ศวร
63143022606 นายวุฒินันท� ฉาดสัน
63143022607 นางสาวหัทยา วัฒนพฤกษ�
63143022608 นางสาวธนศร รังสุวรรณ
63143022609 นางสาวกรรณิการ� อําไพรัตน�
63143022610 นางวีนัสรินทร� พิบูลย�
63143022611 นายภูมิฉาน ตรงสกุล
63143022612 นางสาวสุพรทิพย� พรหมเดช
63143022613 นายณัฐกิตต์ิ คงไสยา
63143022614 นางสาวฮูดา บิลาอาบู
63143022615 นางสาวบุญธิดา รัตนชาติ
63143022616 นางสาวธาวินี นิลสมุทร
63143022617 นายเรืองยศ แก9วการจร
63143022618 นางสาวสุวลักษณ� ขาวผ.อง
63143022619 นางสาวประวีณา คงศรีจันทร�
63143022620 นายวัชรพล กําลังเก้ือ
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63143022621 นางสาวกนกพรรณ สุประวัติตระกูล
63143022622 นางสาวกนกทิพย� พรรณราย
63143022623 นายกําธร สุกรี
63143022624 นางสาวนิภาลักษณ� แก9วหนูนวล
63143022625 นางสาววิไลวรรณ สิทธิสมบูรณ�
63143022626 นางสาวหทัยชนก นวลขาว
63143022627 นางสาวรจนา สุดรอด
63143022628 นางสุภาวรรณ จิตต�เพ.ง
63143022629 นางสาวศรีสุดา ศรีนครนันท�
63143022630 นางสาวสุทธิดา แปลงศัพย�
63143022631 นายอานนท� ทิพย�เดช
63143022632 นายธีระยุทธ� วรรณเวช
63143022633 นางสาวโศรยา สนิทแสง
63143022634 นางสาวจุรีรัตน� รามแก9ว
63143022635 นางสาวสุไวดา ดือราแม
63143022636 นางสาวจันทร�จิรา โพธ์ิน9อย
63143022637 นางสาวสุธิกาญจน� บุญลือ
63143022638 นางสาวธิดารัตน� มานะสกุลกิจ
63143022639 นางสาวณัฐพร พละศักด์ิ
63143022640 นางสาวสุดารัตน� พิจิตร�
63143022641 นางสาวสุนิดา กายอตะฮีปง
63143022642 นายธีรโชติ ภักดี
63143022643 นางสาวลลิตา ชาญปราณีต
63143022644 นางสาวกฤษฎาพร วิเศษ
63143022645 นางสาวฐานิตา บัวแก9ว
63143022646 นางสาวศศิประภา อ.อนรักษ�
63143022647 นางสาวสดใส ทองคําแก9ว
63143022648 นางสาวเกษสินี พังแพร.
63143022649 นางสาวธิภาภรณ� พ่ึงชาติ
63143022650 นายกฤษดา ศรีประวรรณ
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63143022651 นางสาวอภิชญา ปNตาลีมาพร
63143022652 นางสาวสิริรัตน� อังกาบ
63143022653 นางสาววลัยลักษณ� อัครานุภาพพงศ�
63143022654 นายอรรถพล รอดพ9น
63143022655 นายคมวิทย� ปรีชา
63143022656 นายอภิวุฒิ ช.วยเริก
63143022657 นางสาวจาฏ\พัจน� ปราบปรี
63143022658 นางสาวพิชชาพร กรรณิการ�
63143022659 นางสาวปNLนทิพย� พิทักษ�คุมพล
63143022660 นายพงศทร ทองเสริม
63143022661 นางสาวรมิดา ชูศักด์ิตระกูลชัย
63143022662 นางสาวสุธาสินี ถนนแก9ว
63143022663 นางสาวพัทธนันท� สุกใส
63143022664 นายสุรสิทธ์ิ ภิญโญ
63143022665 ว.าที่ร.ต.หญิงมณฑิดา ชูแก9ว
63143022666 นางสาวพิมพ�สุภา ผุดเพ็ชรแก9ว
63143022667 นายณัฐวัฒน� สวัสด์ิภักดี
63143022668 นายวันชนะ อาสน�สมโภชน�
63143022669 นายธนาวัตร นวลละออง
63143022670 นางสาวอาริษา ด9วงใหญ.
63143022671 นางสาวอรญา ยอดจิตร
63143022672 นางสาวจันทร�วิภา จงจิตต�
63143022673 นางสาวกนกวรรณ ช9างแก9ว
63143022674 นายธีรวิทย� ธุวรัฐคีรี
63143022675 นายสุกรี ศรีสุขใส
63143022676 นางสาวสุชาวดี ไชยภูมิ
63143022677 นายวัชรินทร� สังข�ไพฑูรย�
63143022678 นางสาวอัญชลี ศรีวิเชียร
63143022679 นายบารเมษฐ� อิสระวัฒนกุล
63143022680 นายสันติภาพ กล9าคง
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63143022681 นางสาวพัณณ�ชิตา งามทรัพย�
63143022682 นางสาวสุภาพร ชุมขุน
63143022683 นางสาวธนกาญจน� ขุนทองภิบาล
63143022684 นายสมยศ สุดชี
63143022685 นางสาวสุพัตรา รัตมะโน
63143022686 นางสาวเอกอนงค� เมืองสวี
63143022687 นางสาวจุฑามาศ นิลบุตร
63143022688 นางสาวชนากร โยธินวัฒนบํารุง
63143022689 นางทิพภา เฮ.าหนู
63143022690 นางสาวพิไลพรรณ พรหมฤทธ์ิ
63143022691 นายวริทธ์ินันท� พงศ�สวัสด์ิ
63143022692 นางสาวเพ็ญนภา บุตรน9อย
63143022693 นางสาวทิพย�สุดา กังแฮ
63143022694 นางจิตติมา เกียรติพิมล
63143022695 นางสาวสุริวิภา บุญเลี้ยง
63143022696 นางสาวประภาศิริ สายทอง
63143022697 นายสมพงศ� เทียบทรง
63143022698 นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร
63143022699 นางสาวอภิษฎา บุญฤทธ์ิ
63143022700 นายวาสนา พลรพ
63143022701 นางสาวสิริพร ลิ่มอนุสรณ�
63143022702 นางสาวสุมาลี กาญจนนิยม
63143022703 นายพงษ�พิพัฒน� ไทยแท9
63143022704 นางสาวสุภารัตน� แซ.ด.าน
63143022705 นางสาวเสาวลักษณ� ทิมน9อย
63143022706 นายเกียรติศักด์ิ จอกทอง
63143022707 นางสาวณัฐริกา ชอบการ
63143022708 นางสาวจันทร�จิรา หมุนมิตร
63143022709 นายธีระพงศ� บัวจันทร�
63143022710 นางสาวสุภาวดี สีหมุ.น
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63143022711 นางสาวณัฐิดา เด.นสันติกุล
63143022712 นายอนันทพงษ� เพ็ชรลุ
63143022713 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีน.วม
63143022714 นายวชิรวิทย� อินทรสาร
63143022715 นางสาวจารุวรรณ ศรีอ.อน
63143022716 นางสาวพัชราวดี กลั่นสุวรรณ
63143022717 นางสาวมนธิชา วางกลอน
63143022718 นางสาวเสาวณี เพชรชะนะ
63143022719 นางสาวณัฐิกา ขวัญแก9ว
63143022720 นางสาวตรีเนตร พัวพันธ�
63143022721 นายกฤษดา บัวศรี
63143022722 นางสาวกรวิกา เกตุถนอม
63143022723 นางสาวชุระวี คงนุกูล
63143022724 นายฌานชนะ จันทร�ศรีบุตร
63143022725 นายวรวุฒิ เพ็งดํา
63143022726 นางสาวอนัตตา สาลี
63143022727 นางสาวจรัสพัฒน� ธนะบวรเจริญ
63143022728 นางสาวแพรไหม โกศลสมบูรณ�
63143022729 นางสาวอาริษา อุส.าห�การ
63143022730 นางสาวสาธิตา เจียรละมุน
63143022731 นายสราวุธ อักษรสมบัติ
63143022732 นางสาวปณาลิน ทิพย�อําพร
63143022733 นายเมธิวัจน� เนตรวงศ�
63143022734 นางสาวสิริจุฑา บุษบรรณ
63143022735 นายปNติพงศ� ปNติ
63143022736 นางสาวศุขเนตร นาละมัน
63143022737 นางสาวตีลา ปากบารา
63143022738 นางสาวธิดารัตน� ยลธรรธรรม
63143022739 นางสาวรุ.งระวี อินทร�เทพ
63143022740 นางสาววีรวรรณ ครุฑจ9อน
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63143022741 นางสาวกัลยากร สิงสมบูรณ�
63143022742 นางสาวจุฑามาศ ทองสาร
63143022743 นายสุริยันต� พุ.มนิล
63143022744 นางสาววาสนา บุญชิต
63143022745 นายธิติสรรค� สงพราหมณ�
63143022746 นางสาวปรีญาภรณ� สิทธิมิตร
63143022747 นางสาวฐิติรัตน� ชอบนิทัศน�
63143022748 นางสาวณัฐธิตา เพชรสุวรรณ�
63143022749 นางสาวศศิธร วิโรจน�
63143022750 นายสุทิพงษ� หนูจันทร�
63143022751 นางสาวชนัญญา คุ9มบุญ
63143022752 นางมลธิรา คําปล9อง
63143022753 นางสาวอินทิพร ห.วงเอี่ยม
63143022754 นางสาวกรรณิกา มูลมณี
63143022755 นายธนานนท� สว.างวงค�
63143022756 นางสาวสุภาณี ทองคลอด
63143022757 นางสาวจิราวรรณ คงเพ็ชร
63143022758 นางสาวพัสราภรณ� พริ้มแก9ว
63143022759 นายภีมภัทร สังข�ช.วย
63143022760 นางสาวสุดารัตน� ไชยสงคราม
63143022761 นางสาววัรดาตี มามะ
63143022762 นางสาวลลิตา ชัยประเสริฐ
63143022763 นางสาวศุภนุช พงศ�ศิริ
63143022764 นางสาวกนกวรรณ คงทอง
63143022765 นางสาวสุลีพร วิทยพันธ�
63143022766 นางสาวมัญลิกา ช.วยทุกข�
63143022767 นายอนนท� ธรรมลาภา
63143022768 นายธนพร เเจ9งอักษร
63143022769 นางสาวคุณภัธร ยศสิงห�
63143022770 นางสาวภาวิณี ณะเพ็ชร
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63143022771 นางสาวชลธิชา ช.อมณี
63143022772 นางสาวเพ็ญพร สุดา
63143022773 นางสาววิมลสิริ ใหมดํา
63143022774 นางสาววริศรา บรภาค
63143022775 นางสาวพัชรีภรณ� สงวนวงศ�
63143022776 นางสาวเกษมณี สมศรี
63143022777 นายธีระวัฒน� อินทร�เสวียด
63143022778 นางสาวจิราพร พัฒน�น้ํารอบ
63143022779 นางสาวเสาวลักษณ� สุกัญญา
63143022780 นางสาวกรรณิการ� ศรีเพชรพูล
63143022781 นางสาวญาดา จันทร�เขียว
63143022782 นางสาวอรสา เหลามาลา
63143022783 นางสาวนูร�รอ อาแว
63143022784 นางสาวสุธิดา อํานักมณี
63143022785 นางสาวทัตพิชา สุโสะ
63143022786 นายจิรวัฒน� ดวงเกิด
63143022787 นางสาวณัฐนรี โชติรัตน�
63143022788 นางสาวจิตรา เวชรินทร�
63143022789 นางสาวการ�ตีนี เจ>ะเด็ง
63143022790 นางสาวชุลิดา ชูชีพ
63143022791 นางสาวเหมรัตน� หงษ�ทอง
63143022792 นางสาวพนิดา หนูน9อย
63143022793 นายกรวิทย� ชูดวง
63143022794 นางสาวนิรารัตน� อาชาฤทธ์ิ
63143022795 นายโสภณวิชญ� อัคคระนุพงค�
63143022796 นางสาวเบญจพร นิดแก9ว
63143022797 นางภาณุมาศ สุตระ
63143022798 นายมนัสวี ไชยสาร
63143022799 นางสาวกาญจนา หิรัญราษฎร�
63143022800 นางสาวณัฐณิชา ชูจีน
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63143022801 ส.อ.เจนวิทย� ชัยศิริ
63143022802 นางสาวกมลวรรณ หีตช.วย
63143022803 นายปุริมปรัชญ� แซ.ต้ัน
63143022804 นางสาวจิรนันท� บุญเกิด
63143022805 นางสาวปาจรีย� จอมพงค�
63143022806 นางสาวศิรินุช ไทรทองคํา
63143022807 นางสาวอมรกาญจน� ณ วรรณาวิเศษ
63143022808 นายภาณุวัฒน� ดําภูผา
63143022809 นายวีระศักด์ิ หาญสุวาณิชย�
63143022810 นายวรัญWู พรหมเพ็ญ
63143022811 นางสาวจุฑารัตน� เนระจุน
63143022812 นางสาวสุภาพร จันทร�แดง
63143022813 นางวรวิมล คําเลี้ยง
63143022814 นางสาวอรพรรณ ขุนอําไพ
63143022815 นางสาวพิมพมาตุ จุลบุตร
63143022816 นายสุทธิพัชร� ชุมพล
63143022817 นายชาคริต จิตรนาวี
63143022818 นางสาวสุดารัตน� ลักษณะสว.างวิทย�
63143022819 นางสาวนริศรา นิยมเดชา
63143022820 นางสาวรัฐณาภร ปานเมือง
63143022821 นางสาวกาญจนา ฤทธิเดช
63143022822 นายจิฑาวัฒน� ชาญปราณีต
63143022823 นางสาวทัศนีย� เจ>ะอูบง
63143022824 นางสาวศิริพร อุณภิรมย�
63143022825 นายขจรเกียรติ ใจอุ.น
63143022826 นางสาวจริยา นิกุมเพชร
63143022827 นางสาวกมลพร นิบูรณ�
63143022828 นางสาวอริยา แสงเพ็ง
63143022829 นางสาวลลิตา เรืองอ.อน
63143022830 นางสาวนอซัมสุรีย� ดาจิง
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63143022831 นางสาวกชวรรณ สิมสกุล
63143022832 นางสาวญาดา ชํานาญเกียรติ
63143022833 นางสาวหทัยรัตน� งามขํา
63143022834 นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช
63143022835 นายสถาพร จันย.อง
63143022836 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิชัย
63143022837 นายพิษณุ วรรณโร
63143022838 นายวิทยา หงษา
63143022839 นายภูวณัฐ ชูสุวรรณ�
63143022840 นางสาวชาลิสา ชูปาน
63143022841 นางสาวสุวัจนี เพชรคง
63143022842 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ รัญเวศน�
63143022843 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ.อึ้ง
63143022844 นางสาวณัฐมล บัวหลวง
63143022845 นางสาวอัมพิมัย ชอบทํากิจ
63143022846 นางสาวปริยากร แดงสุวรรณ�
63143022847 นางสาวรุ.งอุทัย สิงห�มณี
63143022848 นางสาวธนัตถ� วิเชียรวงศ�
63143022849 นายจิรวัฒน� จันทร�สังข�
63143022850 นางสาวกชกนก หนูเสมียน
63143022851 นางสาวเปรมวดี คงจันทร�
63143022852 นางสาวศิรินภรณ� พันธุ�ศรี
63143022853 นางสาวสุนิสา พรมป_าชัด
63143022854 นางสาวพัสตราภรณ� หนูนวล
63143022855 นางสาวยุภาพร คําพุทธ
63143022856 นายฐิติพงษ� นิลประดับแก9ว
63143022857 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� ไชยนาสัก
63143022858 นางสาวอธิติยา ชุมพงค�
63143022859 นางสาวพัชรินทร� ชุมบุญเรือง
63143022860 นางสาวกัลยาณี สองเมือง
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63143022861 นางสาววิภารัตน� วงศ�ผะดาย
63143022862 นางสาวจันทร�จิรา พัฒน�ประดิษฐ�
63143022863 นางสาวสุดารัตน� ศรีเพชร-
63143022864 ว.าที่ ร.ต.อําพล อินทชิต
63143022865 นายธีรพันธ� มะลิเผือก
63143022866 นายภัทศา ปริญญานิยม
63143022867 นางสาวแพรผกา ปานยืน
63143022868 นายเกรียงไกร ใสจุล
63143022869 นายวรพล ทองทับ
63143022870 นางสาวพสุกานต� สังข�ดวง
63143022871 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ�มาตุกานต�
63143022872 นางสาวศุภกานต� หอมทอง
63143022873 นางสาวขวัญจิรา เที่ยงธรรม
63143022874 นายธนวุฒิ รอดอินทร�
63143022875 นายภูเบศ สูงศักด์ิ
63143022876 นางสาวตวงรัตน� เสนหมาด
63143022877 นางสาวปNยนุช อินทรสาร
63143022878 นางสาวศุภิดา อุ.นเสียม
63143022879 นางสาวฟรีซันต� สะไร
63143022880 นายธนาดล คู.สาย
63143022881 นายอานนท� บุญทวี
63143022882 นางสาวสุกันยา ชูศรี
63143022883 นางสาวกนิษฐา ชูเสน.ห�
63143022884 นางสาวเยาวรัตน� ชาติทอง
63143022885 นางสาวณัฐชนก ดาษพร
63143022886 นางสาวอุไรวรรณ สังข�เรียง
63143022887 นางสาวหทัยชนก เดชคุ9ม
63143022888 นางสาวปาณิสรา โพธิภักดี
63143022889 นางสาวสมหญิง สายวารี
63143022890 นางสาวจิณห�วรา เวสพันธ�

หน9า 763 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143022891 นางสาวอังคณา ชูแตง
63143022892 นายพลวัตร ศรีสมุทร
63143022893 นางสาวรุจพิชญ� วิมล
63143022894 นางสาวสินีกานต� สุวรรณมณี
63143022895 นายคณิศร ถายะพิงค�
63143022896 นายอภิวัฒน� เจริญกิจ
63143022897 นายลีนวัตร ด.านพิชิตชล
63143022898 นางสาวธัญวรัตม� เพชรรอด
63143022899 นางสาววรารัตน� วารีรัตน�
63143022900 นายมารุต หนูชูสุข
63143022901 นายกมลวิทย� ทองเต็ม
63143022902 นายจิรวัฒน� อ.อนลํายอง
63143022903 นางสาวศิโรรัตน� บํารุง
63143022904 นางสาวนีซาร�ณา โตะโมะ
63143022905 นายอังติยะ นันทการ
63143022906 นางสาวฮากียะห� เซรัง
63143022907 นางสาวสุขุมาลย� ศรีชัยนาท
63143022908 นางสาวปรารถนา ยงยศ
63143022909 นายอรรถวัฒน� กลางณรงค�
63143022910 นางสาวปุณยนุช บุญธรรม
63143022911 นางสาวอรอุมา มูณีสวน
63143022912 นางสาวปาริฉัตร พัฒน�ดํา
63143022913 นายอนัด มาดทิ้ง
63143022914 นางสาวภัทรกานต� คล9ายแก9ว
63143022915 นางสาวกันตนา แสงตาขุน
63143022916 นางสาวอลิษา อนงค�
63143022917 นางสาวพีรดา วงษ�กันยา
63143022918 นางสาวรจนา รอดยอด
63143022919 นางสาวปNยะรัตน� เชยชื่นจิตร
63143022920 นางสาวโสรญา รัตนบุรี
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63143022921 นางสาวอลิสรา วาณิชย�เจริญ
63143022922 นายธีรเมท พรหมเยาว�
63143022923 นางสาวเยาวเรศ นาเลื่อน
63143022924 นายณฤพนธ� เลี่ยวตระกูล
63143022925 นางสาวพัชรี ผลาสิงห�
63143022926 นายพันธุ�เทพ ชิกเหี่ยว
63143022927 นางสาวสุพัตรา คงตุ9ง
63143022928 นางนารีรัตน� อินจัน
63143022929 นางสาวพิชญ�สินี โกยกุล
63143022930 นางสาวณัฐสุดา มาศสุวรรณ
63143022931 นายภาคภูมิ สังข�ช.วย
63143022932 นางสาววิมลรัตน� จามิตร�
63143022933 นางสาวเมธินี รัตนสุภา
63143022934 นางสาววัลย�ธิดา ปราบแก9ว
63143022935 นายเจษฎา การันต�
63143022936 นางสาวสุดารัตน� ทับจันทร�
63143022937 นางสาวอัญญิกา เรืองนะ
63143022938 นายพัสกร เจริญพงศ�ภักดี
63143022939 นางสาวธัญสิริ วะเจดีย�
63143022940 นางสาวชลกนก พัฒนโภคินเมธา
63143022941 นางสาวกาญจนาภรณ� มัคสิงห�
63143022942 นางสาวกนกวรรณ สุขลิ้ม
63143022943 นางสาวฐานิตา คชสิทธ์ิ
63143022944 นายพีรพัฒน� ราชนิยม
63143022945 นางสาวพิกุลแก9ว ดําคง
63143022946 นางสาวณัฐชญาภรณ� อินชาติ
63143022947 นางสาวปาณัถฐา คงเอียด
63143022948 นางสาวเนตรนภา ประสานสม
63143022949 นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร�
63143022950 นายไกรสร สุทธิ
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63143022951 นายนราวิชญ� สุดทอง
63143022952 นายธรรมรินทร� สุขสวัสด์ิ
63143022953 นางสาววโรชา ยศบุญ
63143022954 นางสาวพรพรรณ พลันสังเกตุ
63143022955 นางกุสุมา บุญคง
63143022956 นางพรนิภา สังข�จันทร�
63143022957 นางสาวรัตติยาพร จันทร�ดวง
63143022958 นางสาวนงลักษณ� เอียดทอง
63143022959 นางสาวบัณฑิตา รัตนพิบูลย�
63143022960 นางสาวจินต�จุฑา คําขาว
63143022961 นางปNLนณภัทร� อภิศักด์ิมนตรี
63143022962 นางสาวชาลิกา สุวรรณมณี
63143022963 นายปองพล หนูเสน
63143022964 นางสาวพวงทิพย� แดงเอียด
63143022965 นางสาวอุมาพร เพ่ิมพูล
63143022966 นางสาวลลิตา ฉัตรจินดารัตน�
63143022967 นางสาวลลิตา อัตถกิจมงคล
63143022968 นายสิทธิชัย สิงหาแก9ว
63143022969 นางสุภาวดี สายอินทร�
63143022970 นางสาวสิริมา ทบลา
63143022971 นางสาวสโรชา เนตรใหญ.
63143022972 นางสาวชนกพร แตงร.ม
63143022973 นางสาวสุชาดา ง่ินวงค�
63143022974 นางสาวอาอีเซาะ ดือราฮิง
63143022975 นางสาวนภาภรณ� ประสิทธ์ิวัฒน�
63143022976 นายณัฐพงศ� ศรีสว.าง
63143022977 นางสาวสกุนตลา พวงไข.มุกข�
63143022978 นางสาวอาภา บุญมาศ
63143022979 นางสาวจีรนันท� เดชสองแพรก
63143022980 นายภูริวิทย� เเก9วจํารัส
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63143022981 นางสาวใบเฟNร�น ฟองน้ํา
63143022982 นางสาวไอศวรรย� นาคพันธ�
63143022983 นางสาวธิดาวดี อินนาวา
63143022984 นางสาวนัฐพร เทพกุญชร
63143022985 นายณัฐนันท� รุ.งฟSา
63143022986 นางสาวนงนุช รักอิฐ
63143022987 นางสาวพรธิดา ชัยพันธ�V
63143022988 นางสาวศิริลักษณ� มีเงิน
63143022989 นางสาวรัตติยา คงสุทธ์ิ
63143022990 นางสาวภัณฑิลา คัมภีรปรีชา
63143022991 นางสาวเสาวลักษณ� สีทองแก9ว
63143022992 นางสาวพลอยไพลิน เฟ8อสุวรรณ
63143022993 นางสาวณฐมน ดํารงศักด์ิ
63143022994 นางสาวณัฐวดี กัลปหา
63143022995 นายอัมรินทร� โอษฐฤทธ์ิ
63143022996 นายจิตตารมย� เชาวลิต
63143022997 นางสาวคณิศร สุนทรารักษ�
63143022998 นายนันทวัฒน� จุ9ยรอด
63143022999 นางสาวสุดารัตน� หมุนแทน
63143023000 นางสาวนิรมล นวลเปIยน
63143023001 นางสาวสวรส คชรัตน�
63143023002 นายอนิรุทธ� นิระพันธ�
63143023003 นายสิทธิพงษ� ศรีชะนันท�
63143023004 นายชาญณรงค� คงแทน
63143023005 นายขจรศักด์ิ รอดอินทร�
63143023006 นางสาวผกามาศ โพธิรัตน�
63143023007 นางสาววรรณวิมล คงเกษตร
63143023008 นางสาวเบญญทิพย� คชนิล
63143023009 นายณัฐชัย ทองส.งโสม
63143023010 นางสาวศิริภรณ� นุรักษ�
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63143023011 นางสาวสุภาพร สถิตย�ภาคีกุล
63143023012 นางสาวมลวิภา ซุยจินา
63143023013 นายจิรายุส ภักดีภักด์ิ
63143023014 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณวิธี
63143023015 นางสาวจันทิมาภรณ� ทับไทร
63143023016 นายนฤชิต สุทธิรักษ�
63143023017 นางสาวแวซูรีนา แวเยะ
63143023018 นางสาววรรณทิพย� ทองอยู.
63143023019 นางสาวภุมริน จุติสกุลพงศ�
63143023020 นางสาวฐิติยา ยอดเสน
63143023021 นางสาวพรทิพย� อินทร�ทอง
63143023022 นางสาวเบญจวรรณ คงเขาม.วง
63143023023 นางสาวเกวลิน ขุนเนียม
63143023024 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยชาญ
63143023025 นางสาวกานติมา เอี่ยมมา
63143023026 นางสาวธีรนาฎ ทองนุ.น
63143023027 นางสาวชลธิชา สิงห�แรง
63143023028 นางสาวอภัสรา สมบูรณ�
63143023029 นางสาวกัญจน�ชญา มิตรวงษา
63143023030 นางสาวเสาวภา ช.วยเรือง
63143023031 นางสาวอรอุมา เสลา
63143023032 นางสาววาสนา ปNยะวงศ�
63143023033 นางสาวกนกพร ทับชัย
63143023034 นางสาวสิรภัทร โชคอํานวยสิทธ์ิ
63143023035 นางสาวบุษบา หนูเกตุ
63143023036 นางสาวเกศิณีย� หมินหมัน
63143023037 นางสาวเกศวลี เกนบุตร�
63143023038 นายธนกิจ หงอสกุล
63143023039 นางสาวนภาวรรณ กฤษฎี
63143023040 นางสาวสุทธิดา รัตนวุฒิ
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63143023041 นางสาวทิพย�เกสร เรืองไข.
63143023042 นางสาวนิชชานา ขันฤทธ์ิ
63143023043 นางสาวสุดารัตน� สังข�นุ.น
63143023044 นางนริศรา เมืองแดง
63143023045 นางสาวณัฐชา นิยมเดชา
63143023046 นางสาวฐิติมา เทพสง
63143023047 นางสาววาสนา ศรีษะน9อย
63143023048 นางสาวศรีไพร ทองมี
63143023049 นางสาวพัชญ�สิตา เวชพราหมณ�
63143023050 นางสาวกันติยา ทองทิพย�
63143023051 นางสาวชนิศา คงไชย
63143023052 นางสาวนิภาพร พงษ�ลี้รัตน�
63143023053 นางสาววิภาณี พูนดี
63143023054 นางสาวนงค�ลักษณ� พงษ�พรหมณ�
63143023055 นางสาวกนกวรรณ ใจดี
63143023056 นางสาวปานัดดา ผอมนะ
63143023057 นางสาวสุพรรณี พรหมปรุง
63143023058 นายสุรศักด์ิ สมพงษ�
63143023059 นางสาวอภิษร ทวยเจรVฺญ
63143023060 นายพิศวัสต� แสงพรหมมินทร�
63143023061 นางสาววรรณธร พรมเล็ก
63143023062 นายธีรวุฒิ แก9วมี
63143023063 นางสาวขนิษฐา ชํานาญเวชกิจ
63143023064 นางสาวเมทินี ปาแสนกุล
63143023065 นางสาวกัญญารัตน� ด.านวิทยากุล
63143023066 นางศศิประภา ศิริไพศาล
63143023067 นางสาวณัฐริกา โสมแก9ว
63143023068 นางสาวธมลวรรณ รัตนวิจิตกูล
63143023069 นางยุวดี ชุมวรฐายี
63143023070 นายศุภกร บุญสุข
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63143023071 นางสาววานิสสา เอียบสกุล
63143023072 นางสาวศิริกุล เหมชะรา
63143023073 นางสาวนุจนารถ คําแหง
63143023074 นางสาวอุษณี ปานโส>ะ
63143023075 นางสาวสุดารัตน� สุขแพ
63143023076 นางสาวทิพย�วรรณ ชุนจํารัส
63143023077 นางสาวบวรรัตน� ช.วยสกุล
63143023078 นางสาวอภิญญา ทองดํา
63143023079 นายธัชศึก คุ9มพร9อม
63143023080 นางสาวพรรณวดี กําจายภัย
63143023081 นางสาวเอมิกา หนูช.วย
63143023082 นางสาวณัฐากร พรหมเพ็ญ
63143023083 นางสาวสุมณฑา บํารุงจันทร�
63143023084 นายสรรเพชญ ธนบัตร
63143023085 นายวรายุทธ ประภาวิทย�
63143023086 นางสาวศิริลักษณ� เพ็ชรหีด
63143023087 นางสาวศศิวิมล หอมทิพย�
63143023088 นางสาวภัทราวดี ศรียาภัย
63143023089 นายศราวุธ บาลี
63143023090 นางสาวอลินา คงเก้ือ
63143023091 นายภานุพล วสุวรรธก
63143023092 นางสาวนัฐยา สมเศรษฐ�
63143023093 นางสาวดนยา มะณีวรรณ
63143023094 นางสาวสุพรรษา คงกุล
63143023095 นางสาวสุพรรณี ผะสารพันธ�
63143023096 นางสาวอาทิตยา กําลัง
63143023097 นางสาวรุจิรา ขาวสุด
63143023098 นางสาววาสนา สุขหลังสวน
63143023099 นางสาวกรกช สีเจริญวัฒนา
63143023100 นางสาวประทุมมาลย� สังงาม
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63143023101 นายเสน.ห� เลี่ยมทอง
63143023102 นางสาวอัญชลิกา ไทยเขียว
63143023103 นางสาวสุฮัยลา อูสะนะ
63143023104 นายสุธีพงศ� พันธ� คง 
63143023105 นายธีรยุทธ คําพุทธ
63143023106 นายอายุวัฒน� ชาสุวรรณ
63143023107 นางสาวพรชนก มโนไตรรัตน�
63143023108 นางสาวจิราวรรณ ไชยยศ
63143023109 นางสาวจุฑามาส หล9าเพชร�
63143023110 นางสาวธนาภรณ� สุขสิน
63143023111 นางสาวอาภาวรรณ เพ่ิมพูล
63143023112 นางสาววรรณวนัช รัตนมณี
63143023113 นางสาวณิชา อ.อนเกตุพล
63143023114 นางสาวอัญญดา มีสุข
63143023115 นางสาวอรทัย ไชยขนอม
63143023116 นางสาวธันย�ชนก เมืองน9อย
63143023117 นางสาวกัญชนิดา ภูชงค�
63143023118 นายกิตติเดช ขาวนวล
63143023119 นางสาวขวัญชีวา อินทร�ปู
63143023120 นายธีรภัทร ทองหัตถส
63143023121 นางสาวจันทร�ลัย ภู.ศรี
63143023122 นางนารีรัตน� บุญเต็ม
63143023123 นางสาวสุทธิวรรณ สนั่นก9อง
63143023124 นางสาวลักขณา หนูเขียว
63143023125 นางสาวศิริพร นาวาลอย
63143023126 นางสาวศุภลักษณ� โฉมอุไพ
63143023127 นายอนุวัฒน� มากแก9ว
63143023128 นางสาวเจนจิรา ดีทองอ.อน
63143023129 นางสาวภณิตา ศรสังหาร
63143023130 นายอภิสิทธ์ิ เทพสุวรรณ
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63143023131 นางสาวสุภาวดี ธีรสมบูรณ�กุล
63143023132 นายอชิรวิชญ� แสงสุวรรณ
63143023133 นายพิชญ� สมัยชูเกียรต์ิ
63143023134 นางสาวพิมพร เกษเพ็ชร
63143023135 ว.าที่ร.ต.หญิงพัชจิรา ภูชยันตร�
63143023136 นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน�
63143023137 นางสาวนฤมล จินดา
63143023138 นายทนงศักด์ิ แสงศรี
63143023139 นางสาวกรรณิการ� นาสุบิน
63143023140 นางสาวณิชกานต� มนต�ภาณีวงศ�
63143023141 นางสาวอุมาภรณ� เพชรสอน
63143023142 นายมนตรี โมสิกานนท�
63143023143 นางสาวอัญชลิกา พิมลศรี
63143023144 นายสุพจน� สิริพันธ�
63143023145 นายพีระพงษ� ยืนสกุล
63143023146 นางสาวจารุวรรณ เดชเกิด
63143023147 นายศิวนัท บัวแก9ว
63143023148 นายนพรัตน� โพธ์ิดก
63143023149 นางสาวจุฬารัตน� สงย9อย
63143023150 นางสาวณัฐนิชา แซ.ภู.
63143023151 นายศราวุธ ดวงจิต
63143023152 นางสาวศรัญญา พรวุฒิกูล
63143023153 นางสาวผจงจิต ทองรอด
63143023154 นางสาวปฐมาภรณ� บางทอง
63143023155 นายพงศกร เก้ือกาญจน�
63143023156 นางสาวสุพรรณี ดาวัลย�
63143023157 นายณัฐพงศ� เจือบุญ
63143023158 นายฮาซัน บิลล.าเต>ะ
63143023159 นายธีรวัฒน� อนุยะโต
63143023160 นางสาวเกศกนก หอมเชื่อม
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63143023161 นางสาวกีรติ แสงแก9ว
63143023162 ว.าที่ร9อยตรีณรงค�ศักด์ิ ชนะสุข
63143023163 นางสาวอุภาวดี วิชัยดิษฐ
63143023164 นายอภิชาติ เล.าซ้ี
63143023165 นางสาวกิตติกาญจน� ขุนพรหม
63143023166 นายปฐมพร เจียวก>ก
63143023167 นางสาวปNยลักษณ� ชูบัวขาว
63143023168 นายชาญณรงค� ทองสีเขียว
63143023169 นางสาวจันทรา ชุมพงศ�
63143023170 นายเทวินทร� ส.งสุข
63143023171 นางสาวณัฐนันท� อินทรอาภรณ�
63143023172 นายนันตชัย จันทร�ส.องแสง
63143023173 นายไพฑูรย� ภักดิVโยธา
63143023174 นายณฤพงษ� ศรีสุข
63143023175 นางภาวิณี เอี่ยมถาวร
63143023176 นางสาวปฐมาวดี เอ9งฉ9วน
63143023177 นางสาวเกศริน พรหมจันทร�
63143023178 นางสาวเพ็ญแข อนุกูล
63143023179 นายกิตติศักด์ิ วงค�สุวรรณ�
63143023180 นายพนมพร ทองสุข
63143023181 นางสาวสุทธิตา นันทะเสน
63143023182 นายอนุวัตร กล.อมทรง
63143023183 นางสาวอัจฉราภรณ� ธนาคุณ
63143023184 ว.าที่ ร.ต.สุรเชษฐ� จันทร�เสาร�
63143023185 นางสาววัชราพร อําลอย
63143023186 นางสาวจุฑามาศ ช.างประดิษฐ�
63143023187 นางสาวฐิติวดี บุญวงศ�
63143023188 นางสาวอาภากร แก9วเกิด
63143023189 นายวัชรา มีชัย
63143023190 นางสาวนฤมล เลศการณ�
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63143023191 นางสาวลลิตา รัตติโชติ
63143023192 นางสาวชไมพร ถานทะนิโย
63143023193 นายอภิเดช จันทร�อุทัย
63143023194 นางสาวสุทธิดา ชื่นบุตร
63143023195 นางสาวอุมาพร มากรักษ�
63143023196 นางสาวนฤมล ชุมศรี
63143023197 นางสาววลัยลักษณ� พรหมมา
63143023198 นายจตุภักด์ิ โชคชัย
63143023199 นายมุสลิม เจะหลง
63143023200 นางสาวสุวารี ชิตร
63143023201 นางสาวสิริมา สุขผล
63143023202 นายอธิวัฒน� ใสสะอาด
63143023203 นางสาวสุภาพร ชูช.วย
63143023204 นางสาวชลิดา นิยมเดชา
63143023205 นางสาวทศพร ป_อซ่ิว
63143023206 นางสาวธิดามาส ศรีนาค
63143023207 นางสาวซาฮูรี บาโงย
63143023208 นางสาวทิพย�วรรณ เทศทัน
63143023209 นางสาวชลธิชา ควนทอง
63143023210 นายพิชเยศ พุทธสุวรรณ
63143023211 นางสาวศรัญญา แปSนด9วง
63143023212 นางสาวชุติปภา ปานแก9ว
63143023213 นางสาวกานต�พิชชา บุญชู
63143023214 นางสาวรัตนา จุติพล
63143023215 นางสาวเสาวรส นุ.นแก9ว
63143023216 นางสาวมานิตา หีดเขียว
63143023217 นางสาวจีรวรรณ ดิษฐอาย
63143023218 นางสาวขวัญฤดี เพ็ญรัตน�
63143023219 นางสาวปานิษา คําสง
63143023220 นางสาวดารารัตน� มิตรป_าเว
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63143023221 นางสาวกนกอร พรหมมี
63143023222 นางสาวสิริภัทร บัวลอย
63143023223 นายวโรตม� พัฒนสมุทร
63143023224 ว.าที่ร9อยตรีณัฐวุฒิ ทองแปSน
63143023225 นางสาวสุชาดา ณ นคร
63143023226 นางสาวสุชาดา ลิ้มสวัสด์ิ
63143023227 นายณัฐพล ธรรมชาติ
63143023228 นางสาวศิริอนงค� สุขสะปาน
63143023229 นางสาวเสาวภา คชชานุโรจน�
63143023230 นางสาวนภสร ประเสริฐสุข
63143023231 นางสาวณาฐยา ทองห.อ
63143023232 นางสาวอาริตา จีนไทย
63143023233 นางสาวพนิดา ตุ9นคง
63143023234 นางสาวศิรภัสสร พรหมมี
63143023235 นายณฐนนท� หนูศักด์ิ
63143023236 นางสาวอรอุมา ชุ.มช.วย
63143023237 นางสาวธมนวรรณ ดิษฐาน
63143023238 นายอนิศักด์ิ เกตุเพชร
63143023239 นางสาวเกวลิน ใจเด็จ
63143023240 นางสาวจุรีรัตน� หมวดเมือง
63143023241 นางสาวรุสหมะ สาแม
63143023242 นางสาววรุณี กาละสังข�
63143023243 นางสาวศิริมล มาศเลิศศักด์ิ
63143023244 นางสาวมาริษา ย.อมเยาว�
63143023245 นางสาวป;ทมาพร ทิพย�รัตน�
63143023246 นางกวินสุดา ศรีสวย
63143023247 นางสาวกนกวรรณ ปานสัง
63143023248 นางเปรมมิกา อนุวรรัตน�
63143023249 นางสาวหทัยชนก คอมเพ็ชร
63143023250 ส.ต.ท.ชลิตพล สวัสดี
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63143023251 นางสาวนิรมล บุญคํา
63143023252 นางสาวสหรัสธิยา ศิริวัฒน�
63143023253 นายคอลิด วิเศษกาญจน�
63143023254 นางสาววนัชพร ศรีจงกล
63143023255 นายธานินทร� จุ9ยสุข
63143023256 นางสาวนภาพร ดําคํา
63143023257 นางสาวสราลี ลื้มสกุล
63143023258 นางสาวประทุมวรรณ� เครือจันทร�
63143023259 นางสาวมณทิชา นาคแปSน
63143023260 นางสาวกรกมล ศุภการ
63143023261 นายโญธณัฐ เพชรเมือง
63143023262 นางสาวศศิธร บุญเครือ
63143023263 นางสาวฮานีฟา ตอกอ
63143023264 นางสาวชนัษฎา หนูรอด
63143023265 นางสาวนรีรัตน� เดชอาษา
63143023266 นายศุภวัฒน� นิลป;กษี
63143023267 นางสาวมัสลีณา พลผอม
63143023268 นางสาวชิตปภา คงดํา
63143023269 นางสาวปNยรัตน� มูลสิงห�
63143023270 นางสาวเกศินี เยาพู9
63143023271 นางสาวเรวดี ศิริพันธ�
63143023272 นางสาวภัทรมน แสงแก9ว
63143023273 นายณัฐพล พ่ึงล9อม
63143023274 นางสาววิชญาพร พิรพล
63143023275 นางสาวรุ.งอรุณ บุญเกิด
63143023276 นางสาวเจณิสตา เชื้อพราหมณ�
63143023277 นายยงยุทธ์ิ ธานีรัตน�
63143023278 นายเชาวลิต กลับกลาย
63143023279 นายเอกรัตน� ชนะกุล
63143023280 นางสาวศิริพร ปราบเสร็จ
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63143023281 นายณรงค�ชัย มาลากาญจน�
63143023282 นางสาวเทียนธิรา ศรีระสันต�
63143023283 นายสูกานอ ยูโซ>ะ
63143023284 นางสาวเพ็ญฤดี แซ.ตัน
63143023285 นางสาวภมรมาศ บุญศรี
63143023286 นายนฤเบศร� เภอรักษ�
63143023287 นางสาวธารารัตน� ศรีสุวรรณ
63143023288 นางสาวนัสรา ศรีสันต�
63143023289 นางสาววิไลวรรณ คงคนึง
63143023290 นายณัฐวุฒิ ชูคง
63143023291 นางสาววรรวิสา วัฒนสุนทร
63143023292 นางสาวสุพัตรา เขียวภักดี
63143023293 นายชิตชนก ชัยชนะสุวรรณ
63143023294 นางสาวพิราวรรณ กนกนาก
63143023295 นายนริศ เปกะมล
63143023296 นายธนาคาร ขาวดํา
63143023297 นางสาวอารีวรรณ พัสดุ
63143023298 นายอธิเบศร� อินทร�เอียด
63143023299 ว.าที่ร9อยตรีหญิงปทุมวดี ทองโอ.
63143023300 นางสาวรุสมีนา แวดอยี
63143023301 นางสาวฆรีมา หลวงรักษ�
63143023302 นายศิริพงศ� เศษวอน
63143023303 นางสาวศศิมาภรณ� เถาว�รินทร�
63143023304 นางสาวสุภาภรณ� สุดขาว
63143023305 นางสาวสุภาวดี คงแก9ว
63143023306 นายเมธา ทองจันทร�
63143023307 นางสาวศิริรัตน� คงพราหมณ�
63143023308 นางลัชชตา รักษ�ทอง
63143023309 นายธีรวัฒน� ชูมีบุญ
63143023310 นายปกรณ� ทองทิพย�
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63143023311 นางสาวรัชฎาภรณ� ทับทิม
63143023312 นายนัทพงษ� แก9วอารัญ
63143023313 นางสาวกมลกานต� แก9วทอง
63143023314 นางสาวกุสุมา ปานทอง
63143023315 นางสาวชัชชฎา ขาวหนูนา
63143023316 นางสาวธัญญาลักษณ� บริสุทธ์ิ
63143023317 นางสาวอังคณา แก9วลิพอน
63143023318 นางสาวกนกพิชญ� ไชยศรีมาลย�
63143023319 นางสาวปNยะรัตน� ตรีเล็ก
63143023320 นางสาวอัญธิกา ภักดีอักษร
63143023321 นางสาวลัดติณา เรืองทอง
63143023322 นางสาวอาทิตยา เซ.งบุญต๋ัน
63143023323 นางสาวนาตยา ยงเย้ืองคง
63143023324 นายก.อการ แต.งเกลี้ยง
63143023325 นางสาวกฤชกมล มัชฌิมวงศ�
63143023326 นายภูวนัย ทวยสงค�
63143023327 นางสุพัตรา พรหมดนตรี
63143023328 นางสาวสุเปรมปรีด� สงวนโสตร
63143023329 นางสาวญัตธลีญา เมฆสุข
63143023330 นางสาวตูแวอาแอเสาะ กูแม
63143023331 นางสาวจันทร�จิรา เลื่อนกระถิน
63143023332 นางสาวพลอยไพลิน ชายภักตร�
63143023333 นายณัฏฐ� กาญจนพรหม
63143023334 นางสาวพันธกานต� ผลศัพย�
63143023335 นางสาวสุมาลี ชาตรีทัพ
63143023336 นายอรรถสิทธ์ิ สุขกรินท
63143023337 นางสาวภารดี แก9วกระจ.าง
63143023338 นางสาวศรัญญา จันทร�ดํา
63143023339 นางสาวพัชรินทร� อุOยวงษ�
63143023340 นางสาวกาญจมาศ รักษ�ณรงค�

หน9า 778 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143023341 นางสาวพารีฮาน บินสะแหละหมัน
63143023342 นางสาวนริศรา นารถกลับ
63143023343 นางสาวอุษณีย� สายควรเกย
63143023344 นางสาวจิตรดารัตน� อาแว
63143023345 นางสาวกาญติมา บุญใย
63143023346 นายธีรชัย พันธ�พฤกษ�
63143023347 นายพลวัฒน� สุขสม
63143023348 นางสาวจันจิรา รักราม
63143023349 นางสาวเหมรัตน� นักการรอง
63143023350 นางสาวชลกานต� หนูไพยันต�
63143023351 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณมาลี
63143023352 นางสาวธัญญา สุดภักดี
63143023353 นางสาวภัทรวดี ใจสว.าง
63143023354 นายรนกฤต เผ.าชาญณรงค�
63143023355 นายปฏิภาณ แสงเงิน
63143023356 นางสาวปณัฎดา เชื้อจีน
63143023357 นางสาวแคธรีน ปNยบุญมา
63143023358 นางสาวอุษารักษ� สิงห�กฤตยา
63143023359 นางสาววิลาวัลย� น9อยประทุม
63143023360 นางสาวเฉลิมรัตน� สายชนะพันธ�
63143023361 นางสาวสายรุ9ง สุวรรณชาตรี
63143023362 ว.าที่ร9อยตรีพงศ�เพชร เวทยาวงศ�
63143023363 นางสาวบุษรากร อักษรไทย
63143023364 นางสาวนิตยาภรณ� คําจันทร�
63143023365 นางสาวฐิติพร ราชคต
63143023366 นางสาวอังสนา นันโท
63143023367 นายกรกฏ สันทัดการ
63143023368 นายพงศกร อารีย�พงศ�
63143023369 นางสาวสุภาวดี เกลี้ยงทวี
63143023370 นางสาวรัตติยา ไทยเกิด
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63143023371 นางญาณิศา ใจห9าว
63143023372 นางสาวธัญญารัตน� ภักดี
63143023373 นางสาวอารียา เทศอาเส็น
63143023374 นางสาวสาริญา นิสภา
63143023375 นางสาวรวิสรา ท9าวสกุล
63143023376 นางสาวปดิวรดา อําไพเมือง
63143023377 นางสาวจิราวรรณ ศิริพงศ�
63143023378 นายพงษ�อนันต� แสงมณีธรรม
63143023379 นางสาวเสาวดี มะธุระ
63143023380 นางสาวปNLนอนงค� เทพทอง
63143023381 นางสาวมุกดาวรรณ หนูนวล
63143023382 นางสาวณัฐชา หูเขียว
63143023383 นายเรติพงศ� สุวรรณชาตรี
63143023384 นางสาวสุกัญญา สุขสถาน
63143023385 นายเจษฎา ประเสริฐดํา
63143023386 นางจุฑารัตน� จันทร�คง
63143023387 นางสาวพัชริดา กล9าคง
63143023388 นายปNยะศักด์ิ ด9วงช.วย
63143023389 นางสาวอรุณี พลการ�
63143023390 นายวัชรากร ตรีวุธ
63143023391 นางสาวดวงกมล อิ่มด9วง
63143023392 นายศิริภาคย� ยกส9าน
63143023393 นางสาวภัทราวรินทร� นุ.นดํา
63143023394 นายณัฐพล พรชัย
63143023395 นางสาวกรรณิการ� เพ็งเจริญ
63143023396 นางสาวนฤมล สุขอุบล
63143023397 นางสาวชลธิดา เกลี้ยงรัตน�
63143023398 นางสาวสุนันทา รักษากิจ
63143023399 นางสาวสุภาภรณ� เส9งสุย
63143023400 นางสาวปNยะอนงค� วังจํานงค�
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63143023401 สิบตรีอํานาจ สินบุษกร
63143023402 นางสาววิธิดา กว้ังซ9วน
63143023403 นางสาวอุบลรัตน� จันทร�กัน
63143023404 นายภานุวัฒน� หวังเอียด
63143023405 นางอําพรรัตน� แก9วคํา
63143023406 นางสาวจารุวรรณ ชิงแก9ว
63143023407 นางสาวสายฝน ชูขาว
63143023408 นายนฤพัทธ� มณีรัตน�
63143023409 นางสาวสาวิตรี ชูทิพย�
63143023410 นางสาวฐาณวรรณ ไม9แก9ว
63143023411 นางสาวขวัญนภา สังแดหวา
63143023412 นางสาวณัฐมน เกิดกุญชร
63143023413 นางสาวหฤทัย นิลบุญ
63143023414 นางสาววิลาลักษณ� แสงจันทร�
63143023415 นายอนุพล พรหมโยธา
63143023416 นางสาวกนกกาญจน� เมืองแก9ว
63143023417 นางสาวอรุโณทัย ทวีรัตน�
63143023418 นางสาวนันทวัน สุขขะ
63143023419 นายทินภัทร จันทร�ช.วง
63143023420 นางสาวศิรินันท� ในทอน
63143023421 นายณัญฒชาติ รัตนชัย
63143023422 นางสาวอาทิตยา รักขวัญ
63143023423 นางสาวรัตติยากร อ.อนแสง
63143023424 นางสาวศศิวรรณา มะแอเคียน
63143023425 นางสาวมาริษา เหล็มเปง
63143023426 นายภควัต ตัมพวิสิฎฐ�
63143023427 นางสาวณัฎฐณิชา จงแพ
63143023428 นายวศิน นวลได9ศรี
63143023429 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม
63143023430 นางสาวนุไอนี อรุณอิสรา
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63143023431 นางสาวชไมพร แก9วอรุณ
63143023432 นางสาวธัญมาส เกษจันทร�
63143023433 นางสาวณัฐกานต� แซ.เล9า
63143023434 นายโกษม พิริยะฤทธ์ิ
63143023435 นางสาวเบญญทิพย� ชูขันธ�
63143023436 นางสาวชญานี อนุมาศ
63143023437 นางสาวอริสรา ไพรินทร�
63143023438 นางสาวประภัสสร โยมา
63143023439 นายไมตรี ยาตา
63143023440 นางสาววรัญญา จันทร�เมือง
63143023441 นางณฤชล พัฒนาดิสัย
63143023442 นางสาวเสาวนีย� พิทักษ�ทักษิณ
63143023443 นางสาวปรานณ� จันทรมณี
63143023444 นางสาวสุธิตา เหล.าบุญกล.อม
63143023445 นางสาววรรณา บินรอโสล
63143023446 นางสาวพิชามญชุ� ถิรวิทย�วรกุล
63143023447 นางสาวฆนรส แสงรัตน�
63143023448 นางสาวอรพินท� เผ.าจินดา
63143023449 นางสาวภาวิณี สาระรักษ�
63143023450 นางสาวปริญญาพันธ� ทบภักด์ิ
63143023451 นายธนาศิลปY แสงศรีคํา
63143023452 นายไซด�ดีน.า เจะมิง
63143023453 นางธัญลักษณ� เชาวนิช
63143023454 นางสาวฐิติรัตน� แช.มชื่น
63143023455 นางศิรินภา จันทร�แจ.มศรี
63143023456 นายวริศ ดําดัส
63143023457 นางสาวธัญพัชญ� มากมณี
63143023458 นางหนึ่งฤทัย ช.วยนา
63143023459 นางพิมผกามาศ ภูถาดลาย
63143023460 นางสาวนุรอีมาน อาแวนิ
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63143023461 นายญาณเดช ส9มแปSน
63143023462 นางสาวขนิษฐา เทพทอง
63143023463 นางสาวนิติญา สมศิริ
63143023464 นางสาวณัฐนารี เอี๋ยวสกุล
63143023465 นางสาวมนธิฌา สุขหอม
63143023466 นางสาวอาทิตยา แสงทอง
63143023467 นางสาวมาริษา ฮั่นสกุล
63143023468 นางสาวสุวิมล อักษร
63143023469 นางสาวอนุช อภิชนังกูร
63143023470 นางสาวสมพิศ ช.วยเพ็ชร
63143023471 นางสาวจุฑามาศ นุ9ยพิน
63143023472 นางสาวสุปรียา วิปุลากร
63143023473 นางแขยุพา ซุ9มนาว
63143023474 นางสาวชลิตา พันธุ
63143023475 นางสาวธันย�ชนก บุญเดช
63143023476 นางสาวกมลวรรณ หัสบงกต
63143023477 นายณัฐภัทร ขวัญทอง
63143023478 นางสาวชนนิกานต� เนตรบุตร
63143023479 นางสาวจิราภรณ� ขาวสนิท
63143023480 นางสาวศศิมาพร จันทร�แจ.มใส
63143023481 นางสาวอังสุมารินทร� สุวรรณี
63143023482 นายสรธัญ พลไกร
63143023483 นายเชาว�วัศ สุวรรณพงษ�
63143023484 นางสาวณรรธกรณ� พลหาญ
63143023485 นางสาวมนัชญา จันทร�แดง
63143023486 นางสาวรมิตา ขันตยานุวงศ�
63143023487 นางสาวศรัณย�รัชต� รัตนสมบัติ
63143023488 นางสาวกรกนก แจ.มแจ9ง
63143023489 นางสาวสุมิลตรา ศรีบัวลา
63143023490 นางสาวพัชรา ไชยคชบาล
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63143023491 นางสาวรัชชนก น9อยทับทิม
63143023492 นางสาวสุภาพร ช.วยเจริญ
63143023493 นางสาวอุฤทธิVV สุริศิริ
63143023494 นางสาวอัญชลีพร แก9วอนันต�
63143023495 นายอนันต� ย่ังยืน
63143023496 นายทศพร เชตวรรณ�
63143023497 นางสาวปริญญาพร ทบภักดิVV
63143023498 นางสาวกาญจนา จิตติศักด์ิ
63143023499 นางสาวรวิพร ศิริวรรณ
63143023500 นางสาวปาณิสรา พลหลา
63143023501 นายศุภวัฒ ศรีสัจจัง
63143023502 นายศรพงศ� สวัสดิสาร
63143023503 นายธนุภพ เอราป;ถถวงศ�
63143023504 นางสาวปNยวรรณ รักกิจ
63143023505 นายพิสิษฐ� เจริญรักษ�
63143023506 ว.าที่ร9อยตรีธราธิป พันธ�ทิพย�
63143023507 นางสาวชุติมณฑน� สมบูรณ�ปรีชากุล
63143023508 นางมุกดารินทร� ชูเมฆ
63143023509 นายอภิสิทธ์ิ ศรทอง
63143023510 ว.าที่ร9อยตรีหญิงภัทรา เสนากัสปY
63143023511 ว.าที่ ร.ต.หญิงพรสินี ขลิบทอง
63143023512 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีทอง
63143023513 นางสาวพนิดา ชุมไชโย
63143023514 นางสาวระวีวรรณ สูยพันธ�
63143023515 นางสาวอุบลรัตน� แก9วจําปา
63143023516 นางสาวประภาพรรณ อรุณวิจิตร
63143023517 นายเกรียงศักด์ิ อินทเอิบ
63143023518 นายพัฒนพงศ� กลับสกุล
63143023519 นางสาวศิริพร สุพัฒน�
63143023520 นายโชตินันท� รัตนพฤทธ์ิ
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63143023521 นางสาวสุภัทรา เชี่ยวชาญ
63143023522 นางสาวกัสมาวาตี อูเซ็ง
63143023523 นางสาวสาฝIหย>ะ และสุบ
63143023524 นางสาวโสภิดา วจนกิจไพบูลย�
63143023525 นางสาวสาวิณี ปานกลาย
63143023526 นางสาวศศิมาภรณ� พันธุ�เจริญ
63143023527 นางสาวนิโลบล ชัยเพชร
63143023528 นางสาวสุปราณี ศรีหากันยา
63143023529 นางสาวพัสตราภรณ� ช.วยอยู.
63143023530 นางสาวผกาวรรณ แจ.มจํารัส
63143023531 นางสาวณัฐกานต� โชติ
63143023532 นายศุภชัย สุขเก้ือ
63143023533 ว.าที่ ร.ต.ภัทรวัต รัตนมา
63143023534 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�กล่ํา
63143023535 นางสาวอมรศรี มีคลัง
63143023536 นางสาวนูร�ฮาซีกิม มามะ
63143023537 นางสาวรจนา คณากูล
63143023538 นางสาววิไลลักษณ� แซ.ด.าน
63143023539 นางสาวจินตนา จันทิปะ
63143023540 นางสาวพนิตา พัฒน�ปาน
63143023541 นางสาวช.อทิพย� รักเจริญกิจ
63143023542 นางสาวปNยนันท� เส9งส.ง
63143023543 นางสาวฝนทิพย� พรหมศร
63143023544 นางสาวพรวรรณษร ช.วยชะนะ
63143023545 นางสาวนลินชนา ศรีวิสุทธ์ิ
63143023546 นางสาวอินทุอร จันทร�นวล
63143023547 นายวีรศักด์ิ สังข�นุ.น
63143023548 นางสาวอธิตา จํานงค�รัตน�
63143023549 นางสาววีณา หวันหมะ
63143023550 นางสาวธัญญาภรณ� บุญมี
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63143023551 นายทรงพล จันทร�กระจ.าง
63143023552 นางสาวกชกร หนูเกตุ
63143023553 นางสาวมัณฑนา จันทรุมาศ
63143023554 นางสาวยุวดี มาศโอสถ
63143023555 นางสาวมาริษา ศรีแสง
63143023556 นางสาวอนงค�นาฏ พัฒน�วัฒน�
63143023557 นายชัยพงค� เสมียนคิด
63143023558 นายศุภชัย นุ.นปาน
63143023559 นางสาววิภาวี จันทรักษ�
63143023560 นางสาวชิดชนก ตองศรี
63143023561 นางสาววิชดา บุญเหลือ
63143023562 นายธราธรณ� สังข�ทอง
63143023563 นางสาวศิริธร สังข�ทอง
63143023564 นายอรรนพ คงศรีสมบัติ
63143023565 นายธีรวัฒน� ธรรมสุวรรณ
63143023566 นางสาวภาสินี เพชรจรัส
63143023567 นางสาวกรรณิกา เหมาะพิริยะ
63143023568 นางสาวสรารัตน� เต็กสุวรรณ
63143023569 นายสิทธิชัย พริกแก9ว
63143023570 นางสาวมานิตา ลูกเหล็ม
63143023571 นางสาวสุจินต� จริงจิตร
63143023572 นางสาววรัญญา ลิ่มอิฐ
63143023573 นางสาวสวรส แสงมณี
63143023574 นางสาวอาระญา นิยมเดชา
63143023575 นางสาวนิธิกานต� ไชยโสม
63143023576 นางสาวจันทิมา พงศ�สว.าง
63143023577 นางสาวปดิวรัดา วิเศษชาติ
63143023578 นางสาววรรณวนัช ประศาสตร�ศิลปY
63143023579 นายปฏิภาณ พรหมจันทร�
63143023580 นางสาวกันยา สําลี
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63143023581 นางสาวปNยธิดา ป_อซ่ิว
63143023582 นางสาวแพรไพลิน แสงระวี
63143023583 นางสาวศุฑาวรรณ� จันทร�ขุน
63143023584 นางสาวปNยะนุช จันทวดี
63143023585 นางสาวณัฐวดี พรศุภมาศ
63143023586 นางสาวภาขวัญ คงมัยลิก
63143023587 นางสาวอนงค�ลักษณ� พรหมกันฐ
63143023588 นางสาวสุพรรณิการ� ขันตยาคโม
63143023589 นางสาวอภิญญา คงมาก
63143023590 นายณัฐวัตร สุขสําเภา
63143023591 นางสาวเมธิณี ระถะการ
63143023592 นายนวิน ธีระประภาส
63143023593 นางสาวกมลรัตน� แก9วสายฟSา
63143023594 นางสาวอรอุมา ระยะ
63143023595 นางสาวธราภรณ� เกตุวารี
63143023596 นางสาวพัชรมณฑ� เทพเรือง
63143023597 นายอเนก พนประชาเชษฐ�
63143023598 นางสาวกานต�รวี ทองดี
63143023599 นางสาวสุจิรา บุญปลอด
63143023600 นางสาวธิดารัตน� เกลื่อนเมือง
63143023601 นางสาวบุษริยา คงรัตน�
63143023602 นายณัฐภัทร เพชรนุ9ย
63143023603 นางสาวรัตน�ติยา สัจจโภชน�
63143023604 นางสาวนวมน หนูเซ.ง
63143023605 นายอานนท� ประดับ
63143023606 นายธนทัต ถัดธานี
63143023607 นายวัชรินทร� แซ.อุน
63143023608 นางสาวรจิต ด9วงแก9ว
63143023609 นายณัฐวุฒิ ชูคง
63143023610 นางสาววารีรัตน� ศิริสมบูรณ�
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63143023611 นางสาวจารุวรรณ แก9วสุขศรี
63143023612 นางสาวรฑิตา โจ9งทอง
63143023613 นางสาวพัชรินทร� วิภาวัตตันติ
63143023614 นางสาวราตรี นาทอง
63143023615 นางสาวศิริวรรณ พรหมกุล
63143023616 นางสาวลียานา ภู.ทับทิม
63143023617 นางสาวศิริตระกูล อินต>ะคํา
63143023618 นายชัยวุฒิ สุภาพบุรุษ
63143023619 นางสาวประภัสสร วังวิเศษกุศล
63143023620 นางสาวธัญญลักษณ� ชาตะกูล
63143023621 นางสาวนุชรี ฤทธิเดช
63143023622 ว.าที่ ร.ต. หญิงสีวรา แก9วยศกุล
63143023623 นายสุนทร ศรีรัตน�
63143023624 นางสาวขวัญชนก คชเวช
63143023625 นางสาวแพรวนภา เพ็งดํา
63143023626 นางสุรีรัตน� สิริธนสารกุล
63143023627 นางสาวกนกวรรณ ศรีแก9ว
63143023628 นางสาวราตรี ขรัวทองเขียว
63143023629 นางสาวอภิชญา จิตรหม้ัน
63143023630 นางสาวสุพัฒตรา โมอ.อน
63143023631 นางสาวสุนิษา สุวรรณรัตน�
63143023632 นายณัฐพงศ� พุทธคํา
63143023633 นายเกาซัร โตะแม
63143023634 นางสาวสุกัลญา ซ่ือตรง
63143023635 นายพงศ�ศิริ รักษา
63143023636 นางสาวเนตรทราย เดชพรหม
63143023637 นางสาวนวรัตน� นุราช
63143023638 นายนฤนาถ พยัคฆา
63143023639 นางสาวเกวลี ย่ิงคํานึง
63143023640 นางสาวอัญชลี สมทรง
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63143023641 นายอัฟฎอล ตัดสายชล
63143023642 นางสาวจิตรลดา ล9อมไธสง
63143023643 นางสาวสุพัฒตรา ช.วยหนู
63143023644 นางสาวสุชาดา วงค�สุวรรณ
63143023645 นางสาวอลิษา ทองสงค�
63143023646 นางอุไรวรรณ เปาะทอง
63143023647 นางสาวปวีณ�ธิดา ซ่ือตรง
63143023648 นางสาวทัสนีม วิเชียรสรวง
63143023649 นางสุพัฒนี จันทร�อุดม
63143023650 นางสาวกมลวรรณ วิถี
63143023651 นางสาวศศิญา จูฑามาตย�
63143023652 นางสาวแก9วกาญจน� เมืองน9อย
63143023653 นางสาวธันยพร เมืองพร9อม
63143023654 นางสาวเบญจวรรณ จันแก9ว
63143023655 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสุข
63143023656 นางสาวศิริลักษณ� กรอุไร
63143023657 นางสาวลดาวรรณ หนูจันทร�แก9ว
63143023658 นายเดชชาติ ช.วยเกิด
63143023659 นางสาวนัฐพร เก้ือฉิม
63143023660 นายภคพงษ� นวลแก9ว
63143023661 นายณัฐกานต� ทองด9วง
63143023662 นางสาวชดายุ สารานุรักษ�
63143023663 นางจารุวรรณ บุญชู
63143023664 นางสาวจรรสมร พงษ�มาก
63143023665 นางสาวภัทรวดี หงษ�โต
63143023666 นางสาวขวัญชนก ตัณฑัยย�
63143023667 นางสาวสุภาพร หนูสีแก9ว
63143023668 นายภานุพงษ� คําชามา
63143023669 นางสาวขวัญตา ทับทอง
63143023670 นางธนาพร ผิวจิตร
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63143023671 นางสาววรัญญา นุ.มรักษา
63143023672 นายณรงค�ศักด์ิ พ้ืนสุนทร
63143023673 นางสาวอนงค�ลักษณ� รัตนคช
63143023674 นางสาวอัญชิสา นิจนาช
63143023675 นางสาวกานต�รวี สุวรรณทิพย�
63143023676 นายศิวณัฐ เพ็งคล9าย
63143023677 นางสาวภัทราภรณ� เหมทานนท�
63143023678 นางสาวทิตย�ยา เวทโอสถ
63143023679 นางสาวชลิตา ชมภูชะนะ
63143023680 นางสาวเพ็ญศรี ช.วยขุน
63143023681 นางสาววันวิสา คชเชนทร�
63143023682 นางสาวจินต�จุฑา ผดุงกิจ
63143023683 นางสาวศิริรัตน� จันทร�สุขศรี
63143023684 นางสาวอัญรัตน� ทองนวล
63143023685 นางสาวจุฑารัตน� หลีเจ้ีย
63143023686 นางสาวอัจฉรา บัวขาว
63143023687 นางสาววิรัญญา เผียงสูงเนิน
63143023688 นางสาวทิพวรรณ พนาสถิตย�
63143023689 นางสาวจิตต�โสภิณ สุขแสน
63143023690 นางสาวอําไพ มาททาย
63143023691 นางสาวแสงดาว เต็มดวง
63143023692 นางสาวณิชา ศรเกษตริน
63143023693 นางสาวนิศาชล เพ็ชราการ
63143023694 นางสาวพิมพ�ชนก เรืองศรี
63143023695 นางสาวธิติมา พรหมวิเศษ
63143023696 นายนพสิทธ์ิ พูลเกิด
63143023697 นายนันทวัฒน� ช.วยกลับ
63143023698 นายเอกชัย ครุนิอาจ
63143023699 นางสาวอรพินท� เสนาะกลิ่น
63143023700 นางสาวรจนา สินไชย
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63143023701 นายพิษณุ นาคทองคง
63143023702 นางสาวกาญจนา เชาวลิต
63143023703 นางสาวชนิสรา ชาญณรงค�
63143023704 นายวรวุฒิ คําทอง
63143023705 นางสาวชนิตา ทองอ.อน
63143023706 นางสาวเพ็ญนภา มุกนาค
63143023707 นายอนาวิน ผลแรก
63143023708 นางสาวบุษกร พิณชูจิต
63143023709 นายปภณ สีดุก
63143023710 นางสาวกิตติยา เพชรส.งศรี
63143023711 นายอภิสิทธ์ิ ยะกะชัย
63143023712 นางสาวศุภรัตน� เมฆสุข
63143023713 นางสาวธัญญารัตน� นาคขวัญ
63143023714 นางสาวสูใบดะห� แวเด
63143023715 นางสาวณัฐปวีณ� ขอประดิษฐ�
63143023716 นางสาววัจนาลักษณ� ศิริวัฒโณ
63143023717 นางสาวสลิลทิพย� การดี
63143023718 นางสาวซอลีฮ>ะ ขยันดี
63143023719 นางสาวเสาวภา พรหมผัน
63143023720 นายธีรศักด์ิ นิลยกานนท�
63143023721 นายฤทธิไกร เฉลิมวรรณ�
63143023722 นางสาวชญาพร สวัสดี
63143023723 นางสาวเกล9าลฎา คงวิสัย
63143023724 นางสาวเรวดี ทองเดช
63143023725 นายทศพล ยอดจิตร
63143023726 นางสาวอภิฤดี ชื่นอารมณ�
63143023727 นายนุติวัฒน� นวลสมอ
63143023728 นายกฤษฎา ประกอบกิจ
63143023729 นายธีรเดช คงเวียน
63143023730 นางสาวณภัทร พุฒนุ9ย
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63143023731 นางสาวพัชรี นกแก9ว
63143023732 นางสาวจันทิรา ทองมามุณี
63143023733 นายศรัณย� กลิ่นเพชร
63143023734 นางสาวบุษยมาศ สํามะณี
63143023735 นางสาวชนินาถ โอมาก
63143023736 นางสาวณัชชา โสภาเจริญวงศ�
63143023737 นางสาวนิลเนตร รามจันทร�
63143023738 นายพศพันธุ� จันทรชาติ
63143023739 นายวรวิทย� เภอบางเข็ม
63143023740 นางสาวบุศรินทร� เรืองรุก
63143023741 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณนิ่ม
63143023742 นายณัฐภพ ไพชํานาญ
63143023743 นางสาวสิริรัฐ สิงบุตรดี
63143023744 นายสนธยา อุทัยหัสน�
63143023745 นายณัฐวัฒน� เนตรทิพย�
63143023746 นางสาว.ดรุณี สุขแก9ว
63143023747 นางสาวศินีนาฎ สุวรรณฤกษ�
63143023748 นายสมปราชญ� ผุดสวัสด์ิ
63143023749 นายปNยทัศน� ขุนบุรี
63143023750 นางสาวปวีณา ฤทธิรุตม�
63143023751 นายภาณุพงษ� รองเดช
63143023752 นางสาวสุทธิกานต� สิทธิสมบูรณ�
63143023753 นายสุขสวัสด์ิ บัวหนุน
63143023754 นางสาวทิพปภา พลวัฒน�
63143023755 นางสาวภาวิณี รัตนะ
63143023756 นางสาวสุนิสา เพ็ชรจํารัส
63143023757 นางสุรีย�พร รักษาพล
63143023758 นางสาวฉัตรฐิดา น้ํารอบ
63143023759 นายณัฐวัฒน� เพ็งสว.าง
63143023760 นางสาวพิมลนาฎ เพชรรัตน�
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63143023761 นางสาวกรกนก ทองย9อย
63143023762 นางสาวอีรวานา บินดือเร>ะ
63143023763 นายกฤษฎา ลักษณะชฎา
63143023764 นางสาวนัยน�ภัค พุกสุข
63143023765 นางสาวสุพิน คงยอด
63143023766 นางสาวศิริกานต� คุณขยัน
63143023767 นางสาวนิชา มีศรี
63143023768 นางสาวปาริฉัตร พิมพ�จันทร�
63143023769 นางสาวนูรอาตีนา ยูโซะ
63143023770 นางสาวยุภารัตน� บัวจันทร�
63143023771 นางสาวกิตติญาภรณ� นาคงาม
63143023772 นางสาวบุญฤทธ์ิ ศรีสุจริต
63143023773 นางสาวอินทุอร โคตสมบัติ
63143023774 นางสาวมานิตา ศรีขํากุล
63143023775 นายอามีน ชอบงาม
63143023776 นางสาวบุณยอร ทองนุ.น
63143023777 นายภาณุพงศ� นาเจริญ
63143023778 นายแมนสรวง แก9วมหิทธ์ิ
63143023779 นายอนุพงษ� เกิดพัฒน�
63143023780 นางสาวจันทกานต� นินสนธ์ิ
63143023781 นายอนัส แวกือจิ
63143023782 นางสาวสารุตา ดาเเลหมัน
63143023783 นางสาวสิริยากรณ� จันทร�แทน
63143023784 นางสาวมายีดะห� ฮามะ
63143023785 ว.VVVVVาทีV่ ร.ต.จีระยุกต� จู9ห9อง
63143023786 นายพิชญ� อินทรมนตรี
63143023787 นางสาวพรรณวรท แสงอรุณจรัส
63143023788 นางสาวปาริฉัตร ต9นน้ํานิ่ง
63143023789 นางสาวสาวิตรี สิงห�ขาว
63143023790 นางสาวพรรษชล ปานม่ังค่ัง
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63143023791 นางสาวเพ็ญนภา ดําเจริญศักด์ิ
63143023792 นายอธิป เจนงาน
63143023793 นางสาวกิตติญากานต� หนูทอง
63143023794 นางสาวฐิตาพร จันทร�สุวรรณ
63143023795 นางสาวรวิวรรณ ศรีสุวรรณ
63143023796 นายนิฐพงศ� หนูด9วง
63143023797 นางสาวรัตนากร รัตตานุกูล
63143023798 นางสาวสิตานัน เสวกพันธุ�
63143023799 นายปารินทร� แซ.มง
63143023800 นางสาวสิริญากร สอนด9วง
63143023801 นางสาวพัชรินทร� ภูริวัฒนกุล
63143023802 นางสาวปรารถนา บุหลัน
63143023803 นางสาวพรญาณี ดาษพืชน�
63143023804 นางสาวดาราวดี ศรีสุพรรณ
63143023805 นางสาวสาวิตรี จุนจงกล
63143023806 นางสาวคฤษกร สุทธิศิลปY
63143023807 นางสาวอุมาพร แซ.ว.อง
63143023808 นางสาวกัญจารภา พงศ�วัฒนวิเชียร
63143023809 นางสาวรัตนา สุรียพรรณ
63143023810 นางสาวศิวนาถ พุ.มทิม
63143023811 นายจูนศักด์ิ ฉิมมี
63143023812 นายโชติศักด์ิ รักธรรม
63143023813 นายพงศกร แสงระวี
63143023814 นางสาวนริสรา ไชยรัตน�
63143023815 นางสาววิรยา หลังหลี
63143023816 นางสาวดาราวรรณ ไทยกลาง
63143023817 นางสาวอลิสา จันทรมณีย�
63143023818 นายณัฐพล อ.างทอง
63143023819 นายรุสลัน เสมอภพ
63143023820 นายมานะศักด์ิ นุ.นแก9ว

หน9า 794 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143023821 นายไพเจน แก9วสองดวง
63143023822 นางสาวธัญลักษณ� แก9วแสวง
63143023823 นายณัฐพนธ� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63143023824 นางสาวพวงรัตน� หนูรัก
63143023825 นางสาวหนึ่งฤดี สารพงค�
63143023826 นางสาวศุภานิช แก9วละเอียด
63143023827 นางสาวศิริทิพย� พลเดช
63143023828 นายกฤติน กมลวาริน
63143023829 นางสาวอภิญญา สี่หม่ืน
63143023830 นางสาวยุวดี หมาดทิ้ง
63143023831 นางสาวธารทิพย� อภิปรัชญาพงศ�
63143023832 นางสาวปรารินยา บุตรเสือ
63143023833 นายเชวงศักด์ิ รัตนานุพงศ�
63143023834 นางสาวกมลวรรณ หงษ�บิน
63143023835 นางสาวอภิชญา แปaะปdอง
63143023836 นางสาววิชญาพร พงษ�ประดิษฐ�
63143023837 นางสาวสุนิษา เทพหนู
63143023838 นายณัฐพล บุญยะแต.ง
63143023839 นางสาวนีรนุช สีดอกบวบ
63143023840 นางสาวคอรีเยาะ สะดียามู
63143023841 นางสาวณัฐกานต� ธัญWุพักตร�
63143023842 นางสาวอังคณา ไกรนรา
63143023843 นางสาวอรปรียา ชายดี
63143023844 นางสาวธีรกานต� มัฐผา
63143023845 นางสาวญานิกา สุวรรณรัตน�
63143023846 นางพัชรินทร� ชูสงค�
63143023847 นางสาวพิมพกานต� กล9าณรงค�
63143023848 นางสาวกรรณิการ� พรหมน9อย
63143023849 นางสาววรุณี เทพรัตน�
63143023850 นางสาวพิมพ�โพยม บุญมา

หน9า 795 จาก 845                
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ระดับปริญญาตรี

63143023851 นางสาวเปรมสุดา เกิดกอบ
63143023852 นางสาวอัจจิมา สู.สม
63143023853 นางสาวพัชรจุฑา ปNริยะ
63143023854 นางสาวปภัสรา แซ.ว.อง
63143023855 นายกิตติ บัวสวัสด์ิ
63143023856 นางสาวนัชชานันท� ธัญญเจริญ
63143023857 นางปาริชาต สฤษดิสุข
63143023858 นางสาวจุรีวรรณ ทวนดํา
63143023859 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ศรีทอง
63143023860 นายศิริโยธิน ศุกลสกถล
63143023861 นางสาวภัทรวดี กาเหย็ม
63143023862 นางสาวอุมาภรณ� อ9นทอง
63143023863 นายสุธน แก9วทวี
63143023864 นางสาวเมติกา คัดคะมิน
63143023865 นายอาซัลบัสรี เจ>ะนิ
63143023866 นางสาวณัฎฐา ศรีเกตุ
63143023867 นางสาวก่ิงกาญจน� สมทอง
63143023868 นางสาวศิมาภรณ� สิขิวัฒน�
63143023869 นางสาวทิพย�เกสร คามบุตร
63143023870 นายณัฐ ฝ;Lงชลจิตร
63143023871 นางสาวอิสยาภรณ� พฤกษ�เสถียร
63143023872 นางสาวชฎาพร ทองปลอด
63143023873 นางสาวชลธิชา แก9วชู
63143023874 นางสาวมารียะฮ� หมัดอะดัม
63143023875 นายกุศลสุก ขเรืองศรี
63143023876 นายนันทวัฒน� แขวงหลี
63143023877 นางสาวณัฐสุดา คล9ายทอง
63143023878 นายพิสิทธ์ิ ยังทรัพย�
63143023879 นางสาวอมราวดี พิทักษ�
63143023880 นายภูมินทร� ห9าวหาญ

หน9า 796 จาก 845                
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63143023881 นายสุทธิชัย ทองเกียรติ
63143023882 นายพรอนันต� ไชยโย
63143023883 นายยศยง คงขวัญ
63143023884 นางสาวมนัญญา ดําประสงค�
63143023885 นางสาววรัญยา มานพ
63143023886 นายภูริธัช ชลเกษม
63143023887 นางสาวสุกัญญา วงศ�พนม
63143023888 นางสาวณัฐนิช เสือเดช
63143023889 นางสาวสิริวรรณ สังข�คํา
63143023890 นางสาวซอบะห� เด.นดารา
63143023891 นางสาวศศินา มณีวรรณ�
63143023892 นางสาวปรียากมล ช.วยสีสวัสด์ิ
63143023893 นางสาวเปรมฤดี รอดกอ
63143023894 นางสาวอรวรรณ ปรีชารัตน�
63143023895 นางสาวสุรนุช คงเมือง
63143023896 นางสาวอมรรัตน� กุ9งทอง
63143023897 นางสาวชุติมณฑน� สุนทรวิภาต
63143023898 นางณัฐิยา ชูพงศ�
63143023899 นางสาวนวพร ชมภูผล
63143023900 นางสาวธนัญญา คุ9มเฉงอะ
63143023901 นางสาวสุพิชญา บัวขํา
63143023902 นางสาวธนาภรณ� ชัยภักดี
63143023903 นางสาวนูรียะห� มะเด็ง
63143023904 นางสาวสิริวิมล ขุนภักดี
63143023905 นางสาวศิริเพ็ญ ประพันธ�
63143023906 นางสาวอามานีนา เจราหวัง
63143023907 นางสาวจันทกานต� เจริญวงษ�
63143023908 นางสาวกมลทิพย� เฮ.งศิริ
63143023909 นางสาวปNยากร รานะสกุล
63143023910 นางสาวอาภาภรณ� นุ.มนิ่ม

หน9า 797 จาก 845                
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63143023911 นายเขมทัต ประชุมรัตน�
63143023912 นางสาวภัทรวดี วัฒนา
63143023913 นางสาวทัศนี บัวรอด
63143023914 นางสาวปภัสรา ไวภารา
63143023915 นายวิทวัส แจ.มจันทร�
63143023916 นางสาวจารุวรรณ ปลอดถ่ิน
63143023917 นายศุภกร สุขใจ
63143023918 นางสาวฐิติมา วาระสกุล
63143023919 นางสิริการณ� ลาโยด
63143023920 นางสาวกันยาทิพย� กุลศิริ
63143023921 นางสาวกัญจนา โต>ะแอ
63143023922 นางสาวทิพย�วัลย� เพชรหีด
63143023923 นายนเรศน� นรินทร�
63143023924 นางสาวพรรณทิวา เก้ือบุตร
63143023925 นายภานุวัฒน� ชูช.วย
63143023926 นางสาวณัฐมล ชายกุล
63143023927 นางสาวสะไบนางค� บุญทอง
63143023928 นายจิณพรต รัตนมุสิก
63143023929 นางสาวอาภาพร บริโท
63143023930 นางสาวดนิตา มุกข�ทอง
63143023931 นายชัชกาญจน� กลิ่นเมือง
63143023932 นางสาวน้ําทิพย� พรหมหีต
63143023933 นางสาวจิราพร ชีวะ
63143023934 นางสาวอารตี หมัดหมีม
63143023935 นายปNยณัฐ ขํากลับ
63143023936 นางสาววนาลี อุดมศรี
63143023937 นางสาวณัฐสินี สุทธิชี
63143023938 นายวัชรินทร� ฤทธ์ิจันทร�
63143023939 นางสาวศิริสุดา พรหมด9วง
63143023940 นางภาวินา เอียดเหล็น

หน9า 798 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี
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63143023941 นางสาวสุดาวรรณ โดะโอย
63143023942 นางสาววลัยพรรณ สังข�ปSอง
63143023943 นายอภิสิทธ์ิ อ9นพันธ�
63143023944 นางสาวมลธิดา สองเมือง
63143023945 นางสาวทัตติยา เมืองใหม.
63143023946 นางสาวระพีพรรณ พูลศิริ
63143023947 นางสาวเรวดี พันเพชรศรี
63143023948 นางสาวเปรมฤทัย ฮิราโมนิ
63143023949 นางสาววลีรัตน� พิมเสน
63143023950 นายสันติราษฎร� กรีแก9ว
63143023951 นางสาวสุรัชดา หนูทอง
63143023952 นายสถาพร อินทอง
63143023953 ว.าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา อมประนาม
63143023954 นายธีรพงค� คงชู
63143023955 นายภาคภูมิ ทวิชศรี
63143023956 นางสาวพิมลพรรณ พันธ�จินา
63143023957 นายณัฐวุฒิ บุญโก9
63143023958 นางสาวชนิกานต� สัลเลาจนะสุต
63143023959 นางสาวศิริลักษณ� ศิริ
63143023960 นายสุทธิพร มินทอง
63143023961 นายมังกร แก9วลอย
63143023962 นางสาวนวนิจ เฉลิมวิทยากุล
63143023963 นายอาทิตย� โชติรัตน�กูล
63143023964 นางสาวจุฑามาศ อินทนุพัตร
63143023965 นายวัชรินทร� ทองก9อน
63143023966 นางสาวเบญจมาศ คําทัปน�
63143023967 นายภัทรพล ขม้ินทอง
63143023968 นางสาวนิชาภัทร ขุนเสถียร
63143023969 นางสาวอมราพร บุตรกริม
63143023970 นายศุภวิชญ� โยธิฏฐาภรณ�
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63143023971 นายสุเมธ ชูแสวงนิตย�
63143023972 นายอรุณศักด์ิ จันทร�เรืองฤทธ์ิ
63143023973 นายกฤษฎา เพชรชุม
63143023974 นายเทิดศักด์ิ แซ.อุ.น
63143023975 นางสาวปาจรีย� พิษนาค
63143023976 นางสาวสุดารัตน� สุขบรรจง
63143023977 นางสาวสาวินี ชัยเคน
63143023978 นางสาวศรัณญา ไชยธรรม
63143023979 นางสาวมัชฌิมา เย้ือนหนูวงศ�
63143023980 นายจักรพงษ� เครือจันทร�
63143023981 นายอนุรักษ� พงศ�ทองเมือง
63143023982 นางสาวมนัสวี ยูโซะ
63143023983 นางสาวธมนวรรณ ศรเสณี
63143023984 นางสาวชัชฎาภา เจริญผล
63143023985 นางสาวซอบารียะห� ยูโซะ
63143023986 นางสาวอณิษฐา คงจันทร�
63143023987 นางสาวกรรณิการ� คําแหง
63143023988 นางสาวมณฑิรา อินนุรักษ�
63143023989 นายธวัชชัย มิทานนท�
63143023990 นางสาวจุฑามาศ พรหมแก9ว
63143023991 นางสาวสุทธินี เพ็ชรสีทอง
63143023992 นายไชยา กลัวผิด
63143023993 นายบัณฑิต บํารุงภักด์ิ
63143023994 นายกษิดิศ สมนึก
63143023995 นางสาวกอบกุล พาระบูรณ�
63143023996 นางสุภาพร ไชยรัตน�
63143023997 นางณัฐพร อาวะภาค
63143023998 นางสาวพิมลศิริ ศรีนคร
63143023999 นางอุบลรัตน� คงเรือง
63143024000 นางสาวกนกลักษณ� บรรจงช.วย
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63143024001 นางสาวสุวิมล มัคจิตร�
63143024002 นางสาวรุจิรัตน� รัตนะรัต
63143024003 นางสาวสุดารัตน� พระวิวงค�
63143024004 นายวงศ�ศักด์ิ ผันผ.อน
63143024005 นางสาวสมจิตร� ทรวงงาม
63143024006 นายอลงกรณ� แก9วเสน
63143024007 นางสาวเปรมปรีด์ิ แซ.ลิ่ม
63143024008 นางสาวปNLนมยุเรศ เวชรังษี
63143024009 นายสถาพร หนูรักษ�
63143024010 นางสาวขนิษฐา เดิมหลิ่ม
63143024011 นางสาวธิติมา กลีบแก9ว
63143024012 นางสาวธันย�ชนก โนรัตน�
63143024013 นายทวีศักด์ิ กลาบทอง
63143024014 นางสาวปานทิพย� รัตนกุล
63143024015 นางสาวสุทธิดา ปลอดเภาว�
63143024016 นางสาวกมลชนก ชิงแก9ว
63143024017 นางสาวสุนิสา พราหมเพชร
63143024018 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม
63143024019 นางสาวกันตา วันดี
63143024020 นางสาวชนกสุดา ทองเพ็ชร
63143024021 นายวิชาญ คงทอง
63143024022 นายอรรถพร พูลช.วย
63143024023 นางสาวผกามาศ เชื่องช9าง
63143024024 นางสาวแพรวนิต เผือกขาว
63143024025 นางสาวกานดา มุณีวรรณ�
63143024026 นางสาวพรพิมล หม่ืนพันธ�
63143024027 นางสาวปาริชาต ทองใหม.
63143024028 นางสาวสุกัญญา หนูเมฆ
63143024029 นางสาวนันทิยา ไหมทอง
63143024030 นางสาวธารารัตน� เพชรเรียง
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63143024031 นางสาวปวีณา สุวรรณโณ
63143024032 นายรักเกียรติ ท.าดี
63143024033 นางสาวนิภาพร จ้ิวซ้ิว
63143024034 นางสาวธมลวรรณ อาธิดากร
63143024035 นางสาวพอหฤทัย จันเขียด
63143024036 นางสาวพรนภา คุณโลก
63143024037 นางสาวจันทิมา จันทมาศ
63143024038 นายธนศักด์ิ คงเพชร
63143024039 นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข�
63143024040 นายอุเทน สุวรรณประทีป
63143024041 นายกานตพงศ� กายแก9ว
63143024042 นางสาวพิชญา สุขร.วม
63143024043 นางสาววัชรีวรรณ จันทะเกต
63143024044 นางสาวศิรินธาร เรืองพรหม
63143024045 นางภักด์ินิษฐา อาจชอบการ
63143024046 นางสาวรัชดาภรณ� มณีภู
63143024047 นางสาวอุมาพร สมพันธ�
63143024048 นางสาวสุดารัตน� แสงแก9ว
63143024049 นางสาวกนกพร วิริยะกุล
63143024050 นางสาวจุฑาทิพย� ตีสิงห�
63143024051 นางสาววลีรัตน� วิเชียร
63143024052 นางสาวลัดดาวัลย� ช.วยวงศ�
63143024053 นางสาวพรพิรมย� ลีลาชัย
63143024054 นางสาวสุชาดา หลานหาด
63143024055 นางสาวรัชนีกร เรืองศรี
63143024056 นางสาวณัฐธี น9อยพยัคฆ�
63143024057 นางสาวเอกอนงค� คงแก9ว
63143024058 นางสาวจันทภา ศรีวารินทร�
63143024059 นางสาวศุภางค� แสงอาวุธ
63143024060 นางศิริพร เกิดผล
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63143024061 นางสาวศศิVวิมล เหล.าวิเศษกุล
63143024062 นางสาวปณัฐชา สารนพคุณ
63143024063 นางสาวจินตนา เพ็ชรรัตน�
63143024064 นางสาวจิราพัชร วิจารณ�
63143024065 นางสาวพันธราภรณ� พิมพ�หล.อ
63143024066 นางสาวฐิติวัลคุ� คงทอง
63143024067 นางสาวกุลธิดา ตนเดช
63143024068 นายเกริกไกร เรืองเต็ม
63143024069 นางสาวจรัศศรี ทองมาก
63143024070 ว.าที่ ร.ต.พันตรี มีจิตต�
63143024071 นางสาวสมพิศ อ9นชุม
63143024072 นางสาวศิริรัตน� ประเสริฐ
63143024073 นางสาวปNยาภรณ� จ.าแก9ว
63143024074 นายจักรกฤษณ� มาสง
63143024075 นางสาวปชภร เพ็ชรโสภล
63143024076 นางสาวงามเนตร ปาลพัฒน�
63143024077 นางสาวศิริวรรณ อินนิล
63143024078 นางสาวสุภาพร ทองสงค�
63143024079 นายณัฐพร โอพันกาล
63143024080 นายวีรภัทร ต.อม
63143024081 นางสาวขวัญฤทัย นาคกุล
63143024082 นายสหรัฐ โสมติด
63143024083 นางสาวสุมินตรา เรือนแก9ว
63143024084 นางสาวธัญญรัตน� บุญเรือง
63143024085 นายไพโรจน� ไกรวิลาศ
63143024086 นางสาวปNยะฉัตร สรรพจักร
63143024087 นางสาวธัญญาพร ณ สุวรรณ
63143024088 นางสาวทิพย�ภาภรณ� แปSนดําเนิน
63143024089 นายสมชาย แก9วสุวรรณ
63143024090 นายจารุวัฒน� เชื่อมใจ
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63143024091 นายวายุ นะกันหา
63143024092 นางสาวถกลรัตน� ศักด์ิศิริ
63143024093 นางสาวมัลลิกา ทองใหม.
63143024094 นางสาวปภาพินท� สุระมณี
63143024095 นางสาวคณิศา ทิพย�อนันตกุล
63143024096 นางสาวยุภา มัสดายัน
63143024097 นายภณ สุทธิสุนทร
63143024098 นายสุวิทย� พุทธา
63143024099 นางสาวณัฐปภัสร� วงค�คลัง
63143024100 นางสาววรีรัตน� เวชผสาร
63143024101 นายธนบูลย� ประกอบบุญ
63143024102 นางสาวปวีณา เจริญฤทธ์ิ
63143024103 นางสาวสลักฤทัย ช.วยคํา
63143024104 นายอิสมาอิส ยูโซ>ะ
63143024105 นางสาวภัทรวดี ฑูรรย�ภานุประพันธ�
63143024106 นางสาวโชติกา ขาวเรือง
63143024107 นางสาวชนกรัตน� คชชุม
63143024108 นางสาวเพ็ญนภา ซุ.นเส9ง
63143024109 นายภูริวัฒน� แก9วนิล
63143024110 นางสาววัลภา วงศ�น9อย
63143024111 นายภาณุภัฒน� หาญสาริกิจ
63143024112 นางสาวนาตยา ค9าไกล
63143024113 นายวรพล แก9วคง
63143024114 นางสาววิชุดา ภักดีชน
63143024115 นางสาวภัทรสุดา มากผล
63143024116 นางสาวจุฑาภรณ� สุขศรี
63143024117 นางสาวภัทรมล พรหมยก
63143024118 นางสาวสารญา พวงสุวรรณ
63143024119 นางสาววรรณภา ทองด9วง
63143024120 นางสุนิสา หงอสกุล
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63143024121 นางสาวอติกานต� จินาวงศ�
63143024122 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทรมาศ
63143024123 นางสาวภานุนาถ มีมา
63143024124 นางสาวสิริธัญญ� ทองกอปาน
63143024125 นางสาวกนกวรรณ ชูเจริญ
63143024126 นายกิตติพงษ� พงษ�ทองหล.อ
63143024127 นางสาวกุลนันท� ม่ันคง
63143024128 นายพันธกานต� ณะแก9ว
63143024129 นางสาวชนาภา สมมะลวน
63143024130 นางสาวสุภาวดี นาคสวาท
63143024131 นางสาวธิดารัตน� กดชนูด
63143024132 นายเอกราช ด9วงดี
63143024133 นางสาวณัฐนิช คําทอง
63143024134 นายสิทธิพร แก9วกูล
63143024135 นางสาวสุคนธ�ทิพย� วิไลลักษณ�
63143024136 นางสาววิลาวัณย� พุทธพงค�
63143024137 นางสาวปทุมวดี ศิริมนูญ
63143024138 นายรัตนโชติ โชติช.วง
63143024139 นางสาวอรวรรณ หมวดพล
63143024140 นางสาวปุณยาพร บุญพันธุ�งาม
63143024141 นางสาวจุฑามาศ จีนศรี
63143024142 นายณัฐพงศ� กาพย�เกิด
63143024143 นางสาวชุลีวัลย� อินทร�แก9ว
63143024144 นางสาวกิตติยา จํานงสุข
63143024145 นางสาวสาวินี อินทะมู
63143024146 นายภานุวัตร หยูตุ9ง
63143024147 นางสาวภานุชนาถ พิมเสน
63143024148 นางสาวภัคจิรา ศรีใหม.
63143024149 นายถิรวัฒน� ง.วนสน
63143024150 นางสาวปานตะวัน ทิพจรุง
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63143024151 นางสาวมารียา หมัดอะหิน
63143024152 นายอริญชัย โภคา
63143024153 นางสาวปNยะดา แสงภักดี
63143024154 นางธิวาวรรณ ขุนสิทธ์ิ
63143024155 นางสาวสุพัตรา พรหมฤทธ์ิ
63143024156 นางสาวภณิดา อรุณรัตน�
63143024157 นางสาววิไลวรรณ พรหมสุข
63143024158 นางสาวอลิสา สังคหะ
63143024159 นางสาวฟารีน.า หลําหม>ะ
63143024160 นายรัฐศาสตร� เกตุมาลัย
63143024161 นายณัฐสิทธ์ิ ย่ิงยงค�
63143024162 นายดํารงศักด์ิ แก9วกลาง
63143024163 นายฐานันดร บัวบาล
63143024164 นางสาวสาวิตรี สีราช
63143024165 นางสาวสายพิณ ดวงเพชรรัตน�
63143024166 นางสาวสุปรียา กาญจนวิเศษ
63143024167 นางสาวิตรี ปราบณรงค�
63143024168 นางสาวปNยวรรณ บุญจริง
63143024169 นางสาวปวรรณรัตน� เลื่อนเเก9ว
63143024170 นายธีรยุทธ หนูพรหม
63143024171 นางสาวกนกนาถ เวชพันธ�
63143024172 นางสาวนิศรา รอดภัย
63143024173 นางสาววนิดา เมฆสัย
63143024174 นางสาววิยะดา พันธุ
63143024175 นางสาวธมลวรรณ สวนรักษา
63143024176 นายทวีชาติ ไกรว.อง
63143024177 นางสาวปารฉัตร จารนัย
63143024178 นางสาวกนกวรรณ ศรีประทุม
63143024179 นางสาวจิราภรณ� สายวารี
63143024180 นายภัทฐินันท� บัวอ.อน
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63143024181 นางสาวภานุชนารถ หนูสังข�
63143024182 นายสมคิด นิจการ
63143024183 นางสาวสุภนิดา ขุนทอง
63143024184 นางสาววัลลี เอกวรรณัง
63143024185 นางสาวนิชานันท� แพรกทอง
63143024186 นางสาวยุวดี ช.วงโชติ
63143024187 นางสาวศิริรัตน� คงเหมือน
63143024188 นางสาวณัฐธิดา สุขศรีนวน
63143024189 นายบุญธิชัย พลายน9อย
63143024190 นายฐิกรวัฒน� ชุมหุน
63143024191 นางสาวตฤณรดา ช.วยทอง
63143024192 นายนัทธกฤต ชูไกรไทย
63143024193 นางสาวอนุรักษ� ปานทน
63143024194 นางสาวธาราทิพย� ภรามร
63143024195 นายวัชระ โส>ะขาว
63143024196 นางสาวธิดามาศ แซ.ลิ่ม
63143024197 นางสาวจิราวดี สงด9วง
63143024198 นางสาวรุ.งนภา ทองเนียม
63143024199 นายศุภวิชย� ศรีทวีป
63143024200 นายวราชัย ชัยวารี
63143024201 นางสาวพัชรพรรณ ดิษฐาอภิชน
63143024202 นางสาวปNยะวรรณ ดับพันธ�
63143024203 นางสาวปารียา หนูจีน
63143024204 นางสาวชนิกานต� พ่ึงพันธ�
63143024205 นายกิตติชาติ เครือรัตน�
63143024206 นางสาวทิพวรรณ โอชาพงศ�
63143024207 นางสาวปุญญาภา ถาวรประสิทธ์ิ
63143024208 นายธนา ชื่นสุราษฎร�
63143024209 นางสาวอภิษฎา เผ.าจินดา
63143024210 นางสาวรังสิมา รักวิเศษ
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63143024211 นายสุรเชษฐ� สุขสา
63143024212 นายปฐม ชัยชนะ
63143024213 นางสาวณัฐสตรี โพชสาลี
63143024214 นายธนพล วรเวทย�ชลิต
63143024215 นางสาววิมลรัตน� รักขันโท
63143024216 นายสุทธิพงค� สุขใส
63143024217 นางสาวเสาวลักษณ� แสนกล9า
63143024218 นางสาวป;ทมา จันทร�สว.าง
63143024219 นายแมน หัสมา
63143024220 นางสาวณัฐชยา นภาดล
63143024221 นางสาวรุ.งทิวา อินทรักษ�
63143024222 นางสาวสายฝน เจริญศรี
63143024223 นางสาวป;จรีย� โสมาพงศ�
63143024224 นางสาวสาวิตรี เข็มสม
63143024225 นางสาวศิริลักษณ� เนียมรินทร�
63143024226 ว.าที่ ร.ต.ชาญณรงค� กังวาล
63143024227 นายโองการ แก9วคํา
63143024228 นางสาวฉัตรชฎา ผลพนม
63143024229 นายอิศราพล ทองคง
63143024230 นางสาวธิดารัตน� ไชยมาตย�
63143024231 นางสาวศิรดา เอี่ยมนิล
63143024232 นายธัชนนท� บุญหล9า
63143024233 นางสาวสุลัดดา เกตุรัตน�
63143024234 นายสาธิต ด9วงนุ9ย
63143024235 นางสาวอรอนงค� เย้ืองย.อง
63143024236 นางสาวธันย�ชนก จันทสงค�
63143024237 นายอริย�ธัช สุทิน
63143024238 นางสาวปุณยวีร� คชาอนันต�
63143024239 นางสาวศิริพร ยกเส9ง
63143024240 นายสัญชัย เทือกสุบรรณ
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63143024241 นายสรวิชญ� เดโชชัย
63143024242 นางสาวก9านแก9ว อินทร�แก9ว
63143024243 นางสาวกัVญญรัตน� เกลี้ยงทอง
63143024244 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร�แก9ว
63143024245 นายศุภวิชญ� บุญศิลปY
63143024246 นางสาวอนุช แก9วภักดี
63143024247 นายธํารงฤต วงศ�ประยูรศ�
63143024248 นางสาวสุดารัตน� เกลี้ยงกลม
63143024249 นางสาวชลลดา ยกถาวร
63143024250 นายกิติพงศ� กลิ่นจันทร�
63143024251 นางสาวเยาวภา ชูวิเชียร
63143024252 นางสาวนาฏยา หม่ันธุระ
63143024253 นางสาวธนิยาภา จิตภักดี
63143024254 นางสาวคณิดา ณ นคร
63143024255 นายลัทธวิทย� คงสวัสด์ิ
63143024256 นางสาวอันธิฌา มุสิกชาติ
63143024257 นายอภินันท� นิ่มอนงค�
63143024258 นางสาวกนกวรรณ แดงสุภา
63143024259 นางสาววนิศรา โพธ์ิทิพย�
63143024260 นางสาวชิตานนท� ต้ังอั้น
63143024261 นางสาวจุติมา โสภากัณฑ�
63143024262 นางสาวจุฑารัตน� กังแฮ
63143024263 นางสาวปNยนาถ สุตตะระ
63143024264 นางสาวรัชนก ตันนุรักษ�
63143024265 นางอุดมลักษณ� นิลรัตน�
63143024266 นางสาวสลิลทิพย� ราบบําเพิง
63143024267 นางสาววรรณิดา รักนุ9ย
63143024268 นายธวัชชัย พลศร
63143024269 นางสาวรัตติยากร ชูชีพ
63143024270 นางสาวดวงทิพย� พรหมศร
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63143024271 นายน้ําเพชร ศรีพรหม
63143024272 นายอานนท� สามเมือง
63143024273 นายทรงกลด ออมสินสมบูรณ�
63143024274 นางสาวศิวพร ย้ิมสง.า
63143024275 นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
63143024276 นางสาวกัณฐริกา สามารถ
63143024277 นายประเสริฐ จินดา
63143024278 นางสาวกาญจนา ไหมสีทอง
63143024279 นางสาวกานต�สินี สร9อยแสง
63143024280 นางสาวศุภิสรา คงมีศรี
63143024281 นางสาวนฤมล นาคเกษม
63143024282 นางสาวดาวจรัส ราชบุดสี
63143024283 นางสาวศิราภรณ� อักษรธรรม
63143024284 นายอภิวัฒน� ดินแดง
63143024285 นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช
63143024286 นางสาวอรชพร ศรีเมือง
63143024287 นางสาวกรกนก พรหมรักษา
63143024288 นางสาวอาซีมะฮ� บือโต
63143024289 นางสาวโสมศิริลักษณ� พิทักษ�เรืองเวช
63143024290 นางสาวศิริรัตน� อิติยะ
63143024291 นางสาวดวงกมล เพ็ชรไพรวัลย�
63143024292 นางสาววิมลวรรณ ดวงจันทร�
63143024293 นางสาวฤทัยรัตน� ประสม
63143024294 นางสาวพุฒตาล รักกิจ
63143024295 นางสาวป;ทมาวดี มีแก9ว
63143024296 นายวีระศักด์ิ เผือกผ.อง
63143024297 นางสาวศสิมา แสงทอง
63143024298 นางสาวนรมน ไชยศร
63143024299 นายนันทปรีชา แก9วสกุล
63143024300 นางสาวณัฏฐนันท� ศรชัย
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63143024301 นางสาวพัชรียา เก้ือกูล
63143024302 นายปรเมษฐ� แซ.เจ็ง
63143024303 นางสาวศิยามล หมาดหมีน
63143024304 นายพงศ�ศิริ มณีฉาย
63143024305 นางสาวป;ญจรัตน� วัฒนกุลฐิติรัฐ
63143024306 นางสาวรุ.งรวิน กําจัดภัย
63143024307 นางสาวชัชฎาวรรณ เลิศไกร
63143024308 นางสาวณัฐฐินี บุญญวงศ�
63143024309 นางสาวเสาวภา ปNLนอมร
63143024310 นายจีรศักด์ิ เอมโอช
63143024311 นางสาวธัญญรัตน� ชิตจุ9ย
63143024312 นายพงศกร เหล.าสกุล
63143024313 นางสาวสุรางคณา ฤทธาภัย
63143024314 นายอนาวิล คงบุญ
63143024315 นางสาวสุวณีย� มากสังข�
63143024316 นางสาวจินตนา อุดมศรี
63143024317 นางสาวปาลิน พาณิชย�
63143024318 นางสาววรรณิษา สายดํา
63143024319 นางสาวกันลีญา บวชเดช
63143024320 นางสาวสุกัญญา งามขํา
63143024321 นายวริทธ์ินันท� คํ้าชู
63143024322 นางสาวณัฐริกา หนูใฝ
63143024323 นางสาววนิษา สอาด
63143024324 นายวรกร ชัยดํา
63143024325 นางสาวสุนิสา ทองยัง
63143024326 นางสาวปNยรัตน� หนูเก้ือ
63143024327 นางสาวชนัญชิดา โต>ะหลาง
63143024328 นางสาวเรวดี ชิตรัตน�
63143024329 นางสาวศิริพร สวัสดี
63143024330 นางสาววิภาวดี กิจสวน
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63143024331 นางสาวศศิธร ช.วยรอด
63143024332 นายเบญจวัฒน� บุญร.วม
63143024333 นางสาวชุติรัตน� เมืองนิล
63143024334 นางสาวศิริวลี สุขเกษม
63143024335 นางสาวอรรัตน� รัตนรัตน�
63143024336 ว.าที่ร9อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก
63143024337 นางสาวมยุรีย� พูนสุข
63143024338 นางสาวอทิตญา แก9วประดิษฐ
63143024339 นางสาวธัญญลักษณ� พันธ�เสน
63143024340 นางทฤฒมณ ปรีชา
63143024341 นางสาวอาภรณ� ไกร แก9ว 
63143024342 นางสาวนาซีเราะห� ดอมะ
63143024343 นายนราวิชญ� คินธร
63143024344 นางสาวนฤมล สุวรรณมณี
63143024345 นางสาวณัฏฐกานต� ศิริพันธ�
63143024346 นางสาวศิมาพร ศิริเลส
63143024347 นางดุชฎา สุขกาญจน�
63143024348 นางสาวนาซิบะ กือเดาะ
63143024349 นายอนุวัฒน� เรืองไกรศิลปY
63143024350 นางสาวกัญญาณี ไชยเขียว
63143024351 นางสาวกุลรัศมิVV ดําโชติ
63143024352 นางสาวเกษร พันชล
63143024353 นายศรัณย�วัฒ ฟ;กทอง
63143024354 นางสาวจุฑามาศ แก9วหนูนา
63143024355 นายธรรมรัตน� ศิริวัฒน�
63143024356 นางสาวชฎาพร นาคสิงห�
63143024357 นางสาวลักขณา อินอักษร
63143024358 นายจักกฤษณ� มัชฌิม
63143024359 นางสาวทานตะวัน ทองแก9ว
63143024360 นางสาวจันทร�ธิญา จตุทอง
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63143024361 นางสาวกัญญาณัฐ สุจิวรรณ
63143024362 นาย็Vณรงศักด์ิ พหลภักดี
63143024363 นายณัฐพล เรืองรุ.งโรจน�
63143024364 นางสาวเบญจวรรณ ทองชู
63143024365 นายสัญพิชา มหานิล
63143024366 นางสาวชญานี ปรีชา
63143024367 นายนิธิกร นวลรอด
63143024368 นางสาววิชุดา สาเหล9
63143024369 นายวสันต� พรหมวัณรัตน�
63143024370 นางสาวศุภลักษณ� สุขแก9ว
63143024371 นางสาววิภาว.V พรหมแทนสุด
63143024372 นางสาวเชาวลิน สุขบรรพต
63143024373 นายฐานันดร� หอมจันทร�
63143024374 นางสาวพรพรรณ สมาธฺV
63143024375 นายชนม�ปภัส จิตราภิรมย�
63143024376 นางสาวภาณุมาส สุวรรณพันธ�
63143024377 นางสาวนฤมล ช.วยสถิตย�
63143024378 นางสาวชุติมา หนูน9อย
63143024379 นางสาวสมปรารถนา แก9วขาว
63143024380 นางสาวธิดารัตน� รัตนโชเต
63143024381 นายอนุพงษ� แช.มช9อย
63143024382 นางหนึ่งฤทัย จันทร�ปาน
63143024383 นายสุชาติ มสันต�
63143024384 นางสาวกัลย�สุดา การรัมย�
63143024385 นางสาวพิชญาพรรณ สนิทใจ
63143024386 นางสาวนลินทิพย� สมหมาย
63143024387 นางสาวกนกวรรณ คงภักดี
63143024388 นางสาวเกศกนก อินทรนิมิตร
63143024389 นายธนกร ไกรนุกูล
63143024390 นายเด.นณรงค� ธรรมกิจ
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63143024391 นายฐากร ฤทธิโสม
63143024392 นางสาวสุริยาพร เบ็ญจพันธ�
63143024393 นายอภิวัฒน� เขตนิคม
63143024394 นางสาวซะอุดี ดําท.าคลอง
63143024395 นายศักด์ิอนันต� แกล9วกล9า
63143024396 นางสาวอุทุมพร ทองแก9ว
63143024397 นางสาวปนัดดา ทองเก้ือ
63143024398 นายเกียรติพงศ� เช็ก
63143024399 นายอรรถพล ปNยะเดช
63143024400 นางสาวนันทวัน มิตรวงค�
63143024401 นายจิราวุฒิ รักนุ9ย
63143024402 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนอินทร�
63143024403 นางสาวกาญจน�นาริน ชูจํา
63143024404 นางสาวนูรฮาฟIซา ดือเล>าะ
63143024405 นางสาวชนนีกานต� ขําปลอด
63143024406 นางสาวพิชญ�ศุภางค� ศรีธนสาร
63143024407 นางสาวปNยวรรณ สิงห�สุวรรณ
63143024408 นายกฤษณะ ศรีสวัสดิ
63143024409 นางสาวนิรมล อินทวงศ�
63143024410 นายกฤษดา รํามะสิทธ์ิ
63143024411 นางสาวรสิตา แสงจันทร�
63143024412 นางสาวณัฐสุดา เผือกเนียร
63143024413 นางสาวสินีนาฎ ธานีรัตน�
63143024414 นางสาวนูรุลฮุสนา เจ>ะมูซอ
63143024415 นายสุรชัย จิตศรัทธา
63143024416 นางสาวชุติมา ดําสุวรรณ
63143024417 นางสาวจันทร�วลัย เพ็ชรล9าน
63143024418 นางสาวไอซ>ะ ลีม>ะ
63143024419 นายพัชรพงศ� ชาญณรงค�
63143024420 นางสาวคัลธมาทน� สุวรรณมณี
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63143024421 นางสาววาสนา สะมอแน็ง
63143024422 นางสาวธัญญธร เยาวยอด
63143024423 นางสาวสุทธิดา จําปาทอง
63143024424 นางสาวกาญจนา เพ่ิมมณีรัตน�
63143024425 นางสาวดาราณี รองเมือง
63143024426 นางสาวจิรัชยา คําแก9ว
63143024427 นางสาวสุดาวดี มันโตน
63143024428 นางสาวดวงหทัย ทองแพรว
63143024429 นางสาวศวรรยา คงเกิด
63143024430 นายศักยภาพ ยืนยัน
63143024431 นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ�
63143024432 นางสาวชนานันท� คงแข็ง
63143024433 นางสาวศิรินภา หนูศิริ
63143024434 นางสาวอัจฉราภรณ� เรือนเพ็ชร�
63143024435 นางสาวศศิวิมล ช.วยศรี
63143024436 นางสาวฮาสีย>ะ ลือแมะ
63143024437 นายนพดล สิทธิคง
63143024438 นายพงษ�ศักด์ิ ณ นคร
63143024439 นางสาวยุวดี นะนวน
63143024440 นางสาวอัญญารัตน� บุญชู
63143024441 นางสาวชญาณี โชครักษ�
63143024442 นางสาวเครือทิพย� สีสิ้ว
63143024443 นางสาวพรพิชา รอดภัย
63143024444 นายวิทวัส ธานีรัตน�
63143024445 นางสาวพัชรี รัตนารมย�
63143024446 นายนัสวี เพ็งสกุล
63143024447 นายสุริยะ บดิการ
63143024448 นางสาวสุพิชฌาย� สะแปอิง
63143024449 นางสาวแอนธิดา โสตรย้ิม
63143024450 นางสาวนฤมล อOองสกุล
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63143024451 นางสาวนิศารัตน� คนดี
63143024452 นางสาวมนรดา พลรบ
63143024453 นางสาวเกศรินทร� ศรีเรืองรัตน�
63143024454 นางสาวกรรณิการ� กระบิล
63143024455 นายพิชชากร ศรีวิมาศ
63143024456 นางสาวรัชนี นนทศร
63143024457 นางสาวกัญญารัตน� วงษ�พนม
63143024458 นางสาววรรณิสา บุญญะสัพ
63143024459 นางสาวอรพรรณ ขวานบุตร
63143024460 นางสาวกนกวรรณ สายบุตร
63143024461 นายภูสิทธ์ิ จุ9ยนคร
63143024462 นายอรรถพล ดวงต๊ิบ
63143024463 นางสาวปNยาภรณ� แดหวา
63143024464 นางสาวอุมาพร จงประสิทธ์ิ
63143024465 นางสาวอาซือมัด บือราเฮง
63143024466 นางสาวปณาลี ศรีใหม.
63143024467 นายณัฐชนันค� ทองเหมือน
63143024468 นางสาวจันทวดี โกศลสมบูรณ�
63143024469 นางสาวยุพารัตน� ห.อกุล
63143024470 นางสาวจริยา ทองปาน
63143024471 นายกฤษณัฏฐ� นนทแก9ว
63143024472 นางพิมภา นะตะพันธ�
63143024473 นายธนพัฒน� ภักดีกิจ
63143024474 นางสาวศศิกานต� ทนสังข�ถ่ิน
63143024475 นางสาวณัฐชา พรหมคีรี
63143024476 นางสาวจิตรวรรณ แดงสกุล
63143024477 นางสาวจิรฐิตา ปรีชา
63143024478 นายทนงศิลปY อิ่มใจกล9า
63143024479 นายณัฐพล ประพฤติชอบ
63143024480 นายสุวิชา สังข�ทอง
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63143024481 นางสาวปNยพร แดงชนะ
63143024482 นางสาวดวงเดือน ชลสายทรัพย�
63143024483 นางสาวศศิวิมล หีตย้ิม
63143024484 นายถิรวัฒน� หวังผล
63143024485 นางสาววนิดาภรณ� คํานวล
63143024486 นางสาวขวัญฤดี นุ.นแก9ว
63143024487 นางสาวณัฏฐนิช ภักดีจิตต�
63143024488 นางสาวเนตรนภา ก่ิงพัฒน�
63143024489 นางสาวนูรไอนีย� เจะดือราแม
63143024490 นายธีรวุฒิ ฤทธิปรีชา
63143024491 นายธนบดี จันทราช
63143024492 นางสาววิลาวดี ศรีชู
63143024493 นายป;ญญวัฒน� ชูแก9ว
63143024494 นายธีรเชษฐ� เอื้ออารีย�วงศ�
63143024495 นายปรเมศวร� ขาวทอง
63143024496 นางสาวเสาวรส รัตนะ
63143024497 นางสาวทิพยเนตร อัครานุภาพพงศ�
63143024498 ว.าที่ ร.ต.หญิงสิริมา ศิริรักษ�
63143024499 นายขจรศักด์ิ ไชยรัตน�
63143024500 นายนิธิพงษ� พรหมคุ9ม
63143024501 นางสาวฉัตราภรณ� รัตนโสภา
63143024502 นายคเชนทร� วงศ�สุรารักษ�
63143024503 นางสาวอุทัยรัตน� แปSนนวล
63143024504 นายอลงกรณ� เพชรสุก
63143024505 นางสาวกาญจนา เพ็ชเต็ม
63143024506 นางสาวปNยมน บุญฤทธ์ิ
63143024507 นางสาววราพร พุ.มจันทร�
63143024508 นางสาวปณัฐฐา เพ็ชร�คง
63143024509 นางสาวเมวีญา จุ9ยสุข
63143024510 นางสาวเกวลิน ขยายแย9ม
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63143024511 นางสาวสุมาพร ปานแปSนน9อย
63143024512 นางสาววรรณิศา กุญชรินทร�
63143024513 นางสาวจารุวรรณ เรืองเพ็ชร
63143024514 นายณัฐสิษฐ� นิลลออ
63143024515 นางสาวสาฟIยะห� หะยีหะมะ
63143024516 นายนิวัฒน� พฤษสม
63143024517 นางสาวนิชรินทร� อาษา
63143024518 นางสาวพุทธพร จงจิตต�
63143024519 นางสาววรรณกมล ทองเนื่อง
63143024520 นางสาวชนัญชิดา ทองเลิศ
63143024521 นางสาวพัฒน�นรี เพชรเครือ
63143024522 นางสาวชนิตปรียา สกุลกฤติธีนันท�
63143024523 นางสาววราพร เจ9ยน9อย
63143024524 นางสาวกอชญา ฉิมลี
63143024525 นายมาลิค แซะอาหลี
63143024526 นายชานนท� เชาวลิต
63143024527 นางสาวจุฑามาศ ภูมี
63143024528 นางสาววิชุตา สุขขี
63143024529 นางสาวอรอุมา ใจเย็น
63143024530 ว.าที่ร9อยตรีกิตติพงศ� เล็กมณีโชติ
63143024531 นางสาวกมลชนก เขียวอ.อน
63143024532 นางสาวระพีพรรณ ชุ.มชื่น
63143024533 นางสาวหัฐญา มณีมัย
63143024534 นางสาวอริตา ทรายขาว
63143024535 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร�
63143024536 นางสาวจุฑาวรรณ วงศ�พิพันธ�
63143024537 นางสาวรัชชภา ต้ังฐานานุศักด์ิ
63143024538 นางสาวมณฑิตา เมืองชนะ
63143024539 นางสาวจุฑามาศ เพชรโตรม
63143024540 นางสาวช.อทิพย� บุญสา
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63143024541 นางสาววิไลลักษณ� โพธ์ิภักดี
63143024542 นายจักรพันธ� ไพฑูรย�
63143024543 นายธีระติ ยกย.อง
63143024544 นางสาวอัญชิษฐา บุญฤทธ์ิ
63143024545 นางสาวศุภลักษณ� คงแก9วขาว
63143024546 นางสาวนัยนา จันทร�มัด
63143024547 นางสาวธิติมา จันทร�ผ.อง
63143024548 นางสาวสุนิสา ช.วยสง
63143024549 นายกฤษฎา หนูสงค�
63143024550 นายภานุวัฒน� พรหมสุวรรณ�
63143024551 นางสาวณัฐกานต� พลายเมือง
63143024552 นางสาวปรัศนียาภรณ� ใจแก9ว
63143024553 นางสาวจุฑามาศ นาคบํารุง
63143024554 นางสาวกัญญมน ย.านวารี
63143024555 นางสาวทัศนีย�วรรณ ผ.องสุวรรณ�
63143024556 นางสาวรตา อิทธิพรสกุล
63143024557 นางสาวอรอนงค� จันทร�ส.องแสง
63143024558 นางสาวจันจิรา ศรีนาค
63143024559 นางสาวณัฐพร ศุภวิเศษ
63143024560 นางสาวกนกพิชญ� ชาวอุทัย
63143024561 นายยุทธ พร เลี่ยม แก9ว 
63143024562 นางสาวกัญติกุล ทัฬหกิจ
63143024563 นางสาวปาณิศา พรหมณรงค�
63143024564 นางสาวสุนันทา ชีวาสันต�
63143024565 นางมณฑยา สิงคาระ
63143024566 นางสาวจันทรา เล9าธนะธรรม
63143024567 นางสาวธมนวรรณ ฐอสุวรรณ
63143024568 นางสาวธนารัตน� แก9วโคมลอย
63143024569 นางสาวอภิญญา วงศ�พิพันธ�
63143024570 นางสาวจิรพรรณ ศรีฟSา
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63143024571 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขน9อย
63143024572 นายอัครพล อ.อนเกตพล
63143024573 นายฐาปกิจ วงษ�ชนะ
63143024574 นางสาวศิริรัตน� เสือมีศีล
63143024575 นางสาวอภิชญา แซ.ด.าน
63143024576 นางสาวปวิณี เจริญฤทธิ
63143024577 นายสหชัย เสาวิไล
63143024578 นายณัฐพงศ� เหมือนเพชร
63143024579 นายธนากร รอดประดิษฐ�
63143024580 นางสาวฉัตรชนก พินิจอักษร
63143024581 นางสาวจันทร�นิภา ภูน้ําขาว
63143024582 นายชนพัฒน� พริกเล็ก
63143024583 นายชินกฤต มโนการ
63143024584 นางสาวอัจฉราพร อินทรกําเหนิด
63143024585 นางสาวฐานพัฒน� แก9วขาว
63143024586 นางสาวศุทธิกาญจน� วราชัย
63143024587 นางสาวกัลยา ปNติ
63143024588 นายธนาพฤกษ� ไพรภิมุข
63143024589 นางสาวสมฤดี คงทอง
63143024590 นางอรนิสา จงสวัสด์ิ
63143024591 นางสาวสายธาร สิงห�สุวรรณ
63143024592 นางสาวรุ.งทิวา มะลิวัลย�
63143024593 นางสาวเบญจมาส วงค�จินดา
63143024594 นางสาวพิรุฬห�รัตน� สาสนัส
63143024595 นางสาวบุญฑิรา สิทธิเดช
63143024596 นางสาวพรสุดา แสงจันทร�
63143024597 นางสาวสกุณา ฤทธิภักดี
63143024598 นางสาวณัฐพร จีนป;ก
63143024599 นางสาวรัตนา สิทธิเวช
63143024600 นางสาวจิราพร พันฤทธ์ิดํา
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63143024601 นางสาวสุดาวัลย� อินทะสโร
63143024602 นายทักษพร ภู.นคร
63143024603 นางสาวจาริยา คําเพ็ง
63143024604 นางสาววรรณดี ขําหวาน
63143024605 นายภานุวัฒน� เอียดทอง
63143024606 นายเจริญศักด์ิ สวัสดี
63143024607 นางสาวสุรกานต� คล9ายเลี่ยน
63143024608 นางสาวสิริวรรณ เจ9ยน9อย
63143024609 นางสาวพรเพ็ญ เพชรชู
63143024610 นางสาวขนิษฐา ขุนจันทร�
63143024611 นางสาวธัญญารัตน� ท.าชี
63143024612 นางสาวรัชนีกร ใจกระจ.าง
63143024613 ว.าที่ร.ต.ธีรวัฒน� สิงห�ทอง
63143024614 นางสาวป;ญจะมา ไกรแก9ว
63143024615 นางอรวรรณ นิลโมตน�
63143024616 นายอรรถกรณ� ขวัญเมือง
63143024617 นางสาวอาทิมา สุขสวัสด์ิ
63143024618 นางสาวกนกกาญจน� สมัครธรรม
63143024619 นางสาวกวิสรา ทองขาว
63143024620 นางสาวศิริวรรณ สาและ
63143024621 นายสมสุข กลับรินทร�
63143024622 นางสาวผกายวรรณ วรประชา
63143024623 นางสาวกรรณิกา ศรีชู
63143024624 นางสาวเนตรทรี อภิวันท�บงกช
63143024625 นายจักรภัทร เกศมี
63143024626 นางสาวสุวดี อนันตรานนท�
63143024627 นางสาวโสรยา เดชฉิม
63143024628 นางสาวจันทกานต� วุฒิจันทร�
63143024629 นางสาวปริณา จันมณี
63143024630 นางสาวพัชรี แก9วพุนพิน

หน9า 821 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143024631 นางสาวซันมา มูเก็ม
63143024632 นางสาวอัฎยากร ปลอดฤทธ์ิ
63143024633 นางสาวสาริยา เกิดวัน
63143024634 นายยศกร วิทยาศิริกุล
63143024635 นายนัฐวุฒิ ทองรัตน�
63143024636 นางสาวมุขนภา เม.งซ.าน
63143024637 นางสาวสุกานดา ไพนุจิตต�
63143024638 นางสาวหทัยรัตน� แก9วอุดม
63143024639 นางสาวจารินี อุ.นจิตร
63143024640 นายนรเศรษฐ� เพ็งหมาน
63143024641 นางสาวรังสินี บุญล้ํา
63143024642 นางสาวภัทรียา รักบํารุง
63143024643 นางสาวสโรชา ไชยเพชร
63143024644 นายนนทนันท� วรรณ�ทอง
63143024645 นางสาวนันท�นภัส ทองปาน
63143024646 นางสาวอมรทิพย� ดําฉวาง
63143024647 นางสาวจุฑาวรรณ บุญรอด
63143024648 นายสิทธิชัย สมนึก
63143024649 นายปฐวี สุวรรณบํารุง
63143024650 นายสุทธิพงษ� ใจสมหวัง
63143024651 นางสาวนูรใอนี ดือราแม
63143024652 นายณัฐพงศ� ส.องสง
63143024653 ว.าที่ร9อยตรีปฐวี ไชยศรีมาลย�
63143024654 นางสาวณิชาวีร� นิยม
63143024655 นางสาวสุวนันท� บวรธนสาร
63143024656 นายปNยะพงศ� จิตต�ประสงค�
63143024657 นางสาวรจนา ทิพทอง
63143024658 นางสาวปรียาภร นาคกุล
63143024659 นางสาวอารีย� แย9มแก9ว
63143024660 นายพิสิฐ เพ็ชรหอม
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63143024661 นางสาวอนุสา พละคช
63143024662 นางสาวเสาวรส บุญทอง
63143024663 นายพรชัย อักษรชู
63143024664 นางปานฤทัย ชูโชติ
63143024665 นายสุภัทรชัย ถาวรสังข�
63143024666 นางสาวนภาพร ชื่นจิตร
63143024667 นางสาวพรพรรณ เทพแก9ว
63143024668 นายสุกฤษฎ์ิ รัตนทองอินทร�
63143024669 นายวีรภัทร คุณานันตกุล
63143024670 นางสาวภรณ�ทิพย� เลขา
63143024671 นางสาวศรขวัญ รัตนศิลากุล
63143024672 นายธนกร เลิศชัยกิจเจริญ
63143024673 นางสาวเอญาดา สกูลหรัง
63143024674 นายกฤษณพล สัญวงค�
63143024675 นางสาวภคพรรณ สุวรรณรัตน�
63143024676 นายยาดิพงศ� แก9วประไพ
63143024677 นางสาวพรรณภิรมย� หมาดหมัน
63143024678 นางสาวนันณภัชสรน� สุวรรณเทียบ
63143024679 นางสาวสรารัตน� เรืองมาก
63143024680 นายธนัท อาวุธ
63143024681 นางสาววัลยา ย่ิงสกุล
63143024682 นางสาวกานต�วิสุทธ์ิ จันทร�แก9ว
63143024683 นางสาวสุธาทิพย� กลั่นสุวรรณ
63143024684 นางสาวนิภา ช.างคิด
63143024685 นางสาวภาวินี สิงห�ประดิษฐ�
63143024686 นายวรศักด์ิ ภักดี
63143024687 นางสาวนุชวรา สินสวัสด์ิ
63143024688 นางสาวพนิดา โรมรัญ
63143024689 นางสาวกานต�ธิดา เกิดจ่ัน
63143024690 นางสาวศิริลักษณ� หนูนุ.ม
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63143024691 นายนวพล ดําเนินผล
63143024692 ว.าที่ร9อยตรีหญิงอัญฐิกา บัวแก9ว
63143024693 นางสาวจีรนุช ทองศิริ
63143024694 นางสาวอัจฉรา เล็กสุข
63143024695 นางสาวนริยา ศิวิไล
63143024696 นางสาวพิมพกานต� คชายนต�
63143024697 นางสาวนิยดา นิ่มละมัย
63143024698 นางสาววิกานดา กุลวนาโรจน�
63143024699 นายเมธี ทองแก9วจันทร�
63143024700 นายพุทธิพร พรหมขุนทอง
63143024701 นางสาวชไมภัค กันตะวงษ�
63143024702 นายพงศ�ศักด์ิ แต9มแก9ว
63143024703 นางสาวอัจฉรา มิตรเมือง
63143024704 นางสาวแอน โพธ์ิชี
63143024705 นายกิตติภูมิ สุวรรณศรี
63143024706 นางสาวกานต�สินี สีดํา
63143024707 นางสาวรูใฮดา เจะเลาะ
63143024708 นายกิตติณัฏฐ� เรืองเลิศกุล
63143024709 นางสาวชณัฎฐา ตรีกําจร
63143024710 นายกิตติเดช ประดับเพชร
63143024711 นางสาวกชนิภา โยเหลา
63143024712 นางสาวอังคณา เพชรโตรม
63143024713 นางสาวกาญจนาพร ขวัญดี
63143024714 นางสาวสมารัตน� คหะวงค�
63143024715 นายเรวัตร� ส.งแสง
63143024716 นางสาวอรัญญา หล9าวัฒนะนุกูล
63143024717 นางสาวชุติมา สงสว.าง
63143024718 นางสาวอัญชิสา เอกป;ชชา
63143024719 นางสาวอาทิตยา สุดเอี่ยม
63143024720 นางสาวกนกนาฎ เสือคะนอง
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63143024721 นางสาวณิชาภา พัฒนใหญ.ย่ิง
63143024722 นางสาววิลาวัลย� บํารุงสุข
63143024723 นายศิราเมษ ฐ  � วรชาติ พุฒิ พงษ� 
63143024724 นายฟาริส สันติเพชร
63143024725 นางสาวอัจฉราพร เพชรพงศ�
63143024726 นายนิมุ นิเดร�หะ
63143024727 นางสาวพฤดี โททอง
63143024728 นางสาวชญานิศ เวชกุล
63143024729 นางสาวชนัญชิดา สินสมบุญ
63143024730 นายอัครวินท� แก9วอรรถจันทร�กุล
63143024731 นายบุญศักด์ิ จงม่ันธรรม
63143024732 นางสาวกัลยรัตน� อยู.แคล9ว
63143024733 นางสาววาสินี พิทักษ�
63143024734 นางสาวธนสร วิชัยดิษฐ
63143024735 นางสาวพิมพ�ชนก นุ.มนวล
63143024736 นางสาวสุชานาฏ โปอินทร�
63143024737 นายวัทธิกร อินทรักษ�
63143024738 นางอรุณี หอมละเอียด
63143024739 นางสาวชุษณจิต ช.วงรัตนาวรรณ
63143024740 นายณรงค�วิทย� เกษม
63143024741 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีสงคราม
63143024742 นางสาวสุญาณี ชูแก9ว
63143024743 นายภาณุทัตต� แซ.เหลา
63143024744 นางสาวพริมา สถาพร
63143024745 นายจักรพันธ� สนานคุณ
63143024746 นางสาวเรวดี เพชรอินทร�
63143024747 นายอธิวัฒน� รักเครือ
63143024748 นายอนุพงศ� บุญมา
63143024749 นางสาววิราวรรณ วีระวัฒน�
63143024750 นายนนทวัฒน� เสาธงเพชร
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63143024751 นางสาวพัชราภรณ� บุญแก9ว
63143024752 นางสาวจรรยา บุตรด9วง
63143024753 นางสาวบุษบา อุปฐาก
63143024754 นายชัยวัฒน� เผือกมณี
63143024755 นางสาวนฤมล หลักขัน
63143024756 นางสาวสุดารัตน� รักชาติ
63143024757 นางสาวอารีรัตน� ใจกลม
63143024758 นางสาวช.อผกา ถาวรสุข
63143024759 นายกัณฑ�ภพ มาชู
63143024760 นายพอเจต บุญเก้ือ
63143024761 นายไกรวิทย� เกาะน9อย
63143024762 นางสาวณัฐธิดา ยังเจ็ก
63143024763 นายอรรณพ ทองป;ญจา
63143024764 นายรติพรรด์ิ ลูกอินทร�
63143024765 นางสาวธิตินันท� ใยฤทธ์ิ
63143024766 นางสาววนิดา มานพ
63143024767 นางสาวทิพย�วัลย� เดชเดโช
63143024768 นางสาววารุณี คลองรั้ว
63143024769 นางสาววาริศา สินธุวงษ�
63143024770 นางสาวมนัสดา แซ.จิว
63143024771 นายชนกันต� ชูขํา
63143024772 นางสาวเบญจวรรณ ทับไทร
63143024773 นางสาวหงส�ป;ณณพร หญีตจันทร�
63143024774 นางสาวจุไรพร รุ.งเรือง
63143024775 นางกฤษฎาวรรณ ไพลดํา
63143024776 นางสาวจิรรัตน� มีใหม.
63143024777 นายพีรวุฒิ พงศ�พานิช
63143024778 นางสาวกมลวรรณ จันทบูรณ�
63143024779 นางสาวอัญชิษฐา ละอองจันทร�
63143024780 ว.าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ จินุพงศ�
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63143024781 นายกิตติกร คงเทศ
63143024782 นายสุรเชษฎ� เดชทุ.งคา
63143024783 นางสาวรติญา สีหาวงศ�
63143024784 นางสาวนันณภัชสรณ� วรรณเสน
63143024785 นางสาวพรรณวรินทร� สังข�ศรีอินทร�
63143024786 นางสาวอัญชิสา จําปาคํา
63143024787 นายอธิวัฒน� ทองพราว
63143024788 นายพลวัต บุญสิทธ์ิ
63143024789 นางสาววิไลวรรณ สุวพงศ�พัฒน�
63143024790 นางสาวจีรนันท� ชูชื่น
63143024791 นายศุภกร สมพันธ�
63143024792 นางสาวสุทธิดา นุ.นรักษา
63143024793 นางสาวชณัญรัตน� ชุมขุน
63143024794 นายณัฐวัฒน� เปรียบเหมือน
63143024795 นางสาวสุภารัตน� เพ็ชรน้ําแดง
63143024796 นางสาวภาวิณี วงษ�พลัด
63143024797 นางสาวณัฐธนันกรณ� จันทร�สอน
63143024798 นางสาวจันทร�ธิดารัตน� แก9วแท9
63143024799 นางสาวภาวิณี ผิวลอย
63143024800 นางสาววรัญญา พรมดํา
63143024801 นางสาวอารีรัตน� แสงอุ.น
63143024802 นางสาวพรทิพย� ทิพย�บุญทอง
63143024803 นางสาวนุชชนก นิลพัฒน�
63143024804 นางสาวพัชรา ใจหาญ
63143024805 นางสาวเสาวรัตน� ถนอมพันธ�
63143024806 นางสาวพรกนก สืบสอาด
63143024807 นายอดิศักด์ิ แจ9งอักษร
63143024808 นางสาวปริศนา แปSนดวง
63143024809 นายธีรยุทธ ชามทอง
63143024810 นายธีรวุฒิ เพ็งสวย
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63143024811 นางสาวอินทิรา ปานหลี
63143024812 นางสาวทิพย�สุคนธ� ชูวงศ�
63143024813 นางสาวศศิธร กว9างซ9วน
63143024814 นางสาวรัชฎาพร นุราช
63143024815 นางสาวรุจิรา ศักดา
63143024816 นายมูหะมะรุสลัน ยูโซะ
63143024817 ว.าที่ ร.ต.นภดล ศรีสุวรรณ�
63143024818 นางสาวแพรวพรรณ เดชเกิด
63143024819 นางสาวสุดารัตน� อ.อนศรีโรจน�
63143024820 นางสาวอารีรัตน� สุขเงิน
63143024821 นางสาวขวัญชุมา เพชรนุ9ย
63143024822 นางสาวภานุชนารถ ล.องพรหม
63143024823 นางสาววิภาวรรณ คชเดช
63143024824 นางสาวเจนจิรา สุขสกุล
63143024825 นางสาวราตรี แก9วเก้ือ
63143024826 นายจารุวัฒน� บัลลังค�
63143024827 นางสาวชฎาพร สิทธิฤทธ์ิ
63143024828 นางสาวปาริชาต โยธินทวี
63143024829 นายสุกฤษฎ์ิ ไทยเก้ือ
63143024830 นางสาวธัญวรัตน� สฤษดิสุข
63143024831 นางสาววฤนดา ทับทิมทอง
63143024832 นางสาวปNยะภัทร เรืองสงฆ�
63143024833 นางสุนิสา นวลศรี
63143024834 นางสาวสุพิชญา ดวงมุสิก
63143024835 นางสาวนพมาศ บริรักษ�
63143024836 นางสาวสุภาวดี พุทธชัย
63143024837 นางสาวณัฐนันท� วาระเพียง
63143024838 นายชาญณรงค� ชูเจริญ
63143024839 นางสาวศิริลักษณ� ใจซ่ือ
63143024840 นางสาวจันทร�จิรา อินทร�ทอน
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63143024841 นางสาววศินี พัฒนกูล
63143024842 นางสาวฉัตรวลี นิยมญาติ
63143024843 นางสาวจรัสพร เคยะกูล
63143024844 นางสาวกนกอร พ่ึงบุญ
63143024845 นางสาวทิพย�วรรณ คงสกูล
63143024846 นางสาวมารีนา จารู
63143024847 นายนันทวัฒน� แก9วควรชุม
63143024848 นางสาวสุนิสา ศิลารัตน�
63143024849 นางสาวนิภา สุขสวัสด์ิ
63143024850 นางสาววารุณี ยศศักด์ิ
63143024851 นางสาวอมรรัตน� สุทธิชยาพิพัฒน�
63143024852 นางสาวสุมาลี เถาว�กลอย
63143024853 นางสาวอัมพิรา เสน.หา
63143024854 นายวัชระพงศ� สุวรรณมณี
63143024855 นางสาวศศิวิภา พรหมสุวรรณ�
63143024856 นางสาวนิยาดา เด็ง
63143024857 นางสาวกิตติญา หลานไทย
63143024858 นางสาวพัชรินทร� เมธีอภิรักษ�
63143024859 นายฉัตรชัย วิชัยดิษฐ�
63143024860 นางสาวนุรมี ดาละซู
63143024861 นางสาวรวิภา เพ็ชรด9วง
63143024862 นางสาวสรัลนุช จุนหวิทยะ
63143024863 นางสาวกนกวรรณ คชเวช
63143024864 นางสาวจุฑาทิพย� มีสีบัว
63143024865 นางสาวประภัทษร ศรีสงคราม
63143024866 นางสาวสุพรรษา หวานทอง
63143024867 นางสาวสรัสนันท� พิทักษ�อรรณพ
63143024868 นางสาววนิสา จงเจริญ
63143024869 นายกีรติ ชูคํา
63143024870 นางสาวมัฏฐา ศิลปธีรธร
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63143024871 นายกฤษฏา แก9วบัวสง
63143024872 นางสาวจีราลักษณ� วงษ�แก9ว
63143024873 นางสาวพรพิมล พยายาม
63143024874 นายณัฐวุฒิ เม.งห9อง
63143024875 นางสาวฐิติมา สมล่ํา
63143024876 นางสาวพิมพ�ชนก อินทวิมล
63143024877 นายยุทธพล เครือแก9ว
63143024878 ว.าที่ ร.ต.หญิงโชติกา ทรงสวัสด์ิ
63143024879 นางสาวพิมลรัตน� พิบูลย�
63143024880 นายกิตติชัย หลักบ9าน
63143024881 นางสาวสุพัตรา ผอมแก9ว
63143024882 นางสาวทิพยวิมล แซ.เห9ง
63143024883 นางสาวณัฐการณ� รัตนแก9ว
63143024884 นายธีระภพ นนทกัป
63143024885 นางสาวพิชญาพร พรหมแสง
63143024886 นายเอกราช สุขเขียว
63143024887 นางสาวจารุ วรรณ คช รัตน� 
63143024888 นางสาวธัญลักษณ� แก9วคง
63143024889 นางสาวเสาวภา ศรีเนตร
63143024890 นางสาววนิดา นาคพล
63143024891 นางสาวจินตนา ดุหนิ
63143024892 นายกันต�กมล ช.วยคง
63143024893 นางสาวภัทร�ชริยา ศรีชู
63143024894 นางสาวสุพัตรา ป;ดสาเม
63143024895 นางสาวเพ็ญพิชชา สายแก9ว
63143024896 นางสาวนิศาชล หะหมาน
63143024897 นางสาวสุภัชญา หน.อทอง
63143024898 นางสาวชฎาวรรณ เทพพิพิธ
63143024899 นางสาววราภรณ� สุวะโจ
63143024900 นางวรีรัตน� ใจกระจ.าง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143024901 นางสาวธุมาวดี นามตาปI
63143024902 นางสาวปนัดดา ฤทธิเดช
63143024903 นางสาวสุภิญญา ชูปาน
63143024904 ว.าที่ร.ต.หญิงประภัสสร หนูมาก
63143024905 นางสาวพิมพาพร เพ.งพิศ
63143024906 นายวทัญWู สิริเวชพันธุ
63143024907 นางสาววิยะดา สําเร
63143024908 นางสาวศิริพร สวัสด์ิรัมย�
63143024909 นางสาวอัญมภรณ� บุระชัด
63143024910 นายพัทธดนย� ไชยศร
63143024911 นางสาวปวีณา ทองจันทร�แก9ว
63143024912 นายธีรพันธ� โอนาค
63143024913 นางสาวลําธาร ทิมโพธ์ิ
63143024914 นางสาวกัญญ�วรา พราหมณ�มณี
63143024915 นางสาววรรณวรัตน� เพ็ชรรักษ�
63143024916 นางสาวนิธิกาญจน� พรหมพันธ�
63143024917 นายรัตนโชติ จุลรอด
63143024918 นายศิริชัย รัตนะ
63143024919 นางสาวจินดารัตน� บุญยงค�
63143024920 นางสาวพัชรินทร� ภักบุรี
63143024921 นางสาวจุฬาลักษณ� ดิเรกอนนต�
63143024922 นางสาวจิราวรรณ สิขิวัฒน�
63143024923 นางสาวปNยะนันท� โสต9อง
63143024924 นายกรีธา แก9วเฉย
63143024925 นางสาวพรทิพา แก9วอําดี
63143024926 นายนิรันดร� สวยงาม
63143024927 นางสาวพจนารถ ช.วยชู
63143024928 นายสรายุทธ คงยืน
63143024929 นายณัฐวุฒิ แสงสี
63143024930 นางสาวกัณณิกา ถวาย

หน9า 831 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143024931 นางสาวพรนภัส เรืองแก9ว
63143024932 นายศิลปพร จันทร�เกิด
63143024933 นางสาวณัฐธิดา ศรีเมือง
63143024934 นางสาวนิธิญา ภารชาตรี
63143024935 นางสาวพลอยไพลิน พงษ�อุทธา
63143024936 นายสมศักด์ิ รักดํา
63143024937 นางสาวปทุมทิพย� กลัดวัง
63143024938 นางสาวนฤมล ชูธาโสตร
63143024939 นางสาวดวงพร เดชสุด
63143024940 นางสาวกฤษยา ชุมชู
63143024941 นายหนึ่งศักด์ิ บุญช.วย
63143024942 นางสาวมนัสชนก สุคนธจร
63143024943 นางสาวอัจฉราลักษณ� คํามุลศรี
63143024944 นางสาวโสภิดา วสันต�
63143024945 นางจินห�นิภาห� วิชัยดิษฐ�
63143024946 นายปNยวัฒน� เอ9งฉ9วน
63143024947 นายอันนัส กาเจ
63143024948 นางสาวพรรณภัทร สังข�กลับ
63143024949 นางสาวฮุสนา หลานเก
63143024950 นายฉัตรชัย รัตนรักษ�
63143024951 นางสาวจุฑารัตน� ทับน9อย
63143024952 นางสาวศุภนิดา แท.นนาค
63143024953 นางสาวสุวิสาข� พรหมขุนทอง
63143024954 นายณัฐพงค� นพรัตน�
63143024955 นายธีรพงศ� หีตแก9ว
63143024956 นางสาวปริษฐา ชุมชู
63143024957 นางสาวสุภาภรณ� สุริวงค�
63143024958 นางสาวพัชราวรรณ อOองเอื้อ
63143024959 นายญัตติ บุญให9ผล
63143024960 นางสาวพาณิภัค ทองแท.น

หน9า 832 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143024961 นางสาวจริยา อินทร�ทิม
63143024962 นายปุณยวัช นุกิจรังสรรค�
63143024963 นางสาวมูรณี ทาบาโร>ะ
63143024964 นางสาวเบญจพร สุทธิบูรณ�
63143024965 นางสาวสิริกาญจน� ทองพิทักษ�
63143024966 นายธีระศักด์ิ อนุรักษ�
63143024967 นางสาวนุจรี เคล9าละม.อม
63143024968 นางสาวเกศกนก คิดถูก
63143024969 นางสาวธิดารัตน� แก9วมณี
63143024970 นางสาวรัชดาวรรณ เลิศไกร
63143024971 นางสาวกัลยาณี แสงมณี
63143024972 นางสาวณัฐวิภา สุขจันทร�
63143024973 นางสาวธนพร นิลโกศล
63143024974 นางสาววิภาภรณ� ควนวิไล
63143024975 นางสาวณัฐลักษณ� อิสสระ
63143024976 นางสาวคอลีเยาะ ยูโซ>ะ
63143024977 นางสาวสุดารัตน� สการัญ
63143024978 นางสาวกนกกมล ทัศทอง
63143024979 นางเกศรา ลําดับพงษ�
63143024980 นายอมรเทพ วงษ�สวัสด์ิ
63143024981 นางสาวกัลยา อาเฮ็ด
63143024982 นางสาวเบญจมาภรณ� นนทศักด์ิ
63143024983 นายพฤศวัช บัวชื่น
63143024984 นางสาวติชิลา เอี้ยวสกุล
63143024985 นางสาวสิริพร สุพรรณดิษฐ
63143024986 นายนิกร แซ.ภู.
63143024987 นายนัฐพร ไชยสุวรรณ
63143024988 นางจิรารัตน� ช.วยสง
63143024989 นางสาวกฤตยา สุพลพงษ�
63143024990 นางสาวมยุรี เผือกวารี

หน9า 833 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143024991 นายนิทธันต� ดวงไทย
63143024992 นายณัฐวุฒิ พ่ึงหล9า
63143024993 นางสาวแพรขวัญ รัตนมณี
63143024994 นางสาวสาวิตรี ทองวัฒนกุล
63143024995 นางสาวสุปรียา หวังกลิ่น
63143024996 นายภานุมาส สมัครแก9ว
63143024997 นางสาวฮูดา ใบเต9
63143024998 นางสาวจริยา พิกุลกาญ
63143024999 นางสาวจิดาภา แก9วเนียม
63143025000 นางสาวณัฐชยา อินทร�จันทร�
63143025001 นางสาวปรัชนียา จันทร�ใหม.
63143025002 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
63143025003 นางสาวชุดาภรณ� ฤทธิเดช
63143025004 นางสาวอรสุดา ทองบริบรูณ�
63143025005 นางสาวชนากานต� บุญทอง
63143025006 นางสาวศศิธร จิตต�จร
63143025007 นางสาววรรณฤดี วราชัย
63143025008 นางสาวสุปรีญา ช.วยสุข
63143025009 นางสาวปNยนุช บัวคง
63143025010 นายภานุพงศ� อ.อนทอง
63143025011 นายกิตติศักด์ิ สงเอียด
63143025012 นางสาวพนาวรรณ รักตน
63143025013 นางสาววริศรา น9อยทับทิม
63143025014 นางสาวครองขวัญ สกุลคง
63143025015 นางสาวภัททิรา คงคํา
63143025016 นางสาวปวีณนุช คงสถิตย�
63143025017 นางสาววิอาม ดอเล>าะ
63143025018 นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ�
63143025019 นางสาวณิชาภัทร ทองขาว
63143025020 นางสาวชินานาถ คงศรีทอง

หน9า 834 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143025021 นางสาวพลอยปภัส ปานทอง
63143025022 นายเสริมศักด์ิ เหมือนเก้ือ
63143025023 นายศุภวัฒน� ใจสะอาด
63143025024 นางสาวณัฐธิกา ดําหนูอินทร�
63143025025 นางธิดารัตน� อ.อซ9าย
63143025026 นางสาวจุรีภรณ� พิมเสน
63143025027 นางสาวจันทิมา แก9วพรหม
63143025028 นางสาวรจนา หมัดชะบูรณ�
63143025029 นางสาวกิตติมาภรณ� ชูสมบัติ
63143025030 นางสาวอาริญา อนงค�
63143025031 นางสาวธัญฎา วิริยพรพันธุ�
63143025032 นายพีรพล ผลวิจิตร
63143025033 นายฐวรัถ เพ็งสกุล
63143025034 นางสาวธัญญา ฟองศักด์ิ
63143025035 นายจิตติ กลับฉ่ิง
63143025036 นายธีระเดช สุวรรณภักดี
63143025037 นางสาวสินีนาถ เมฆปลัด
63143025038 นางสาวเปรมวดี ลวณะสกล
63143025039 นายยุทธนา ปรีชายุทธ
63143025040 นางสาวเบญจวรรณ แก9วเจือ
63143025041 นางสาวณัฐธิดา ขลิบตรีแก9ว
63143025042 นางสาวธัญรัตน� ศรีรา
63143025043 นางสาววารุณี ม่ันคง
63143025044 นางสาวมัสลิน โสภามิตร�
63143025045 นายธวัชชัย ชูถึง
63143025046 นางสาวยุวันดา ภุมรินทร�
63143025047 นางสาวเสาวลักษณ� แย9มใหม.
63143025048 นายธนาธิป เมืองแก9ว
63143025049 นางสาวปภาวดี กันทา
63143025050 นางสาวรดา สาระรักษ�

หน9า 835 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143025051 นางสาวฟาริดา ทองแก9ว
63143025052 นายพงศกร ชนะ
63143025053 นางสาวนิธิกุล หงษ�ทอง
63143025054 นางสาวตัสนีม มอลอ
63143025055 นายอนุชิต โพธิรัชต�
63143025056 นางสาวผกามาศ วุฒิพงศ�
63143025057 นางสาวสายทิพย� ช.วยชูจิตร
63143025058 นางสาวจันทิมา ธรรมนารักษ�
63143025059 นางสาวจิราพร บุญผ.อง
63143025060 นางสาวโชติรส กรดมณี
63143025061 นางสาวกัณฐมณี ชูช.วย
63143025062 นางสาวจันทร�จิรา เพ็ชรรักษ�
63143025063 นางสาวสุดารัตน� ฤทธิเกษร
63143025064 นางสาวธิดารัตน� ศักด์ิชุมพล
63143025065 นางสาวขนิษฐา แก9วกูล
63143025066 นางสาวณัฏฐา จิตแก9ว
63143025067 นายอุเทน แร.ทอง
63143025068 นางสาววราภรณ� สว.างอรุณ
63143025069 นางสาวพรไพร� แก9วหนูนา
63143025070 นางสาวรติรส หนูเซ.ง
63143025071 นางสาวสาลินี ศรีประดิษฐ�
63143025072 นางสาวสุวนันท� สุทธิการ
63143025073 นางสาวอนุธิดา พรหมแก9ว
63143025074 นางสาวอมลวรรณ ใจเที่ยง
63143025075 นางสาวธมนวรรณ ทองหนัก
63143025076 นายอุทัย สุวรรณเพ็ชร
63143025077 นางสาวนาตยา ทองเรือง
63143025078 นายสุรวุฒิ มากแดง
63143025079 นายนันทพล ป;ญญา
63143025080 นางสาวหนึ่งฤทัย สุจารีย�

หน9า 836 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143025081 นางสาวณัฐวดี ณรัตนา
63143025082 นายเรืองศักด์ิ เพ็ชรทอง
63143025083 นายชัยณรงค� เขียวคดี
63143025084 นางสาวฐิติพร อรรถบดี
63143025085 นายดิลก หิรัญประจักษ�
63143025086 นางสาวเกศแก9ว วงศ�จันทราสกุล
63143025087 นางจรีรัตน� สมใจ
63143025088 นางสาวศุภวรรณ เมืองทรัพย�
63143025089 นางสาวอัจฉรา อั่นบุญศรี
63143025090 นางสาวธัญญานุช ปองแท9
63143025091 นางสาวมารียานี ปาแนหมะ
63143025092 นางสาวรสสิรัศม์ิ ย่ิงสุข
63143025093 นางสาวเบญจมาส สังข�เพชร
63143025094 นางเกศรินทร� ชูผอม
63143025095 นางสาวปาลิตา ชตาเริก
63143025096 นางสาวธัญญลักษณ� ชูทิพย�
63143025097 นางสาวอารีรัตน� ไชยช.วย
63143025098 นางสาวนันทนา ดวงทอง
63143025099 นายพรเทพ วันเครือ
63143025100 นางสาวขนิษฐา แสงจันทร�
63143025101 นางสาวณัฐรุจา พลรบ
63143025102 นางสาวทัตพิชา จันทวงษ�
63143025103 นางสาวมัลลิกา พิทักษ�
63143025104 นางสาวณัฐริกา บุญชู
63143025105 นางสาววิภาดา กล.อมประดิษฐ
63143025106 นางสาวบุษรา พันทรกิจ
63143025107 นางสาววิสสุตา ชนะกุล
63143025108 นางสาวจอมใจ ทองสุข
63143025109 นายพงศกร วงศ�วรชาติ
63143025110 นางสาวอนงค�นาฏ รักษา

หน9า 837 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143025111 นางสาวนพรัตน� ไชยขวัญ
63143025112 นางสาวทัศนี ย� ชีวบันเทิง 
63143025113 นางสาวสุภาภรณ� แก9วคุ9มภัย
63143025114 นายภูบดินทร� บุญชู
63143025115 นางสาวจิรพรรณ ค9าเรือ
63143025116 นายโฆสวันท� นาคกราย
63143025117 นางสาวสุภาวิตา แสงศรี
63143025118 นางสาวธิตินันท� ชูมณี
63143025119 นางสาวกฤษณา แก9วประเสร็ฐ
63143025120 นางสาวรัตติยาภรณ� วรรณทอง
63143025121 นางสาวพัชรี มากวิสัย
63143025122 นางสาวกมลทิพย� เกาะกลาง
63143025123 นางสาวรุ9งฟSา เอิบอิ่ม
63143025124 นางสาวลาวัณย�สิริ บริบูรณ�
63143025125 นายปวิช ตันติโภไคย
63143025126 นางสาวศิริณธนา อินเหมือน
63143025127 นายณัฐภพ สุภากูล
63143025128 นายภัทรเมธาสิทธ์ิ โกยวานิช
63143025129 นางสาวกัญญ�วรา หนูหว9า
63143025130 นางสาวนูรอายซะห� จิใจ
63143025131 นายไชยวัฒน� พุทธฤกษ�
63143025132 นายภาณุพงศ� ไชยศรียา
63143025133 นางสาวชุตินันท� ขาวสุวรรณ�
63143025134 นายสิทธิชัย ผลงาม
63143025135 นายวิริยะ ใจห9าว
63143025136 นายพงศธรณ� จันทร�แสงกุล
63143025137 นางสาวนิศากร เทพจันทร�
63143025138 นางสาวธีรดา เทพเสถียร
63143025139 นางสาวฐาปนี ณ วรรณาวิเศษ
63143025140 นางสุรีพร เพชรช.วย
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63143025141 นางสาวประภัสสร จันทร�ทอง
63143025142 นางสาวจิรพรรณ อนุโต
63143025143 นางสาวผกามาศ ทิพย�สุราษฎร�
63143025144 นายกฤตศิลปY มิตรพัฒน�
63143025145 นางสาวชวัลกร คงเซ็น
63143025146 นางสาวทิพวรรณ อินทรมาตย�
63143025147 นายญาณเกียรติ นิระโส
63143025148 นางสาวขวัญฤดี ศรีทอง
63143025149 นางสาวจิรภัทร ภัทรโกวิท
63143025150 นายฉัตรชัย สังข�สี
63143025151 นางสาวอัจฉรา กลิ่นกล.อม
63143025152 นางสาวนิภาภรณ� พรมทองแก9ว
63143025153 นางสาวมูนาดา บุตรรักษ�
63143025154 นายธณัชพงศ� วัฒนคง
63143025155 นางสาวณัฎฐิญาน� กุลรัตน�
63143025156 นายณัฐวุฒิ เมืองรอด
63143025157 นายจิรพันธ� อินทรัศมี
63143025158 นางสาวสุนันทา ปุ_นภักดี
63143025159 นางสาววารุณี มีธรรม
63143025160 นางสาวสุทัชชา ทองธานี
63143025161 นางสาวพรพิชชา เขียวจันทร�
63143025162 นางสาวปรียานุช มูสิแดง
63143025163 นายอาดือนาน ฟ;ตฮุลอิสลาม
63143025164 นางสาวนัทธมล สุวรรณวิเชียร
63143025165 นายจิรศักด์ิ ศักด์ิภิรมย�
63143025166 นางสาวอรวรรณ ศรีเมือง
63143025167 นางสาววรัญญา มีแก9ว
63143025168 นายปฐมพร บุญฮก
63143025169 นางสาวจิตตราภรณ� จันทร�หิรัญ
63143025170 นางสาวภัททิยา รัตนกร
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63143025171 นางสาวจันทิมา ว.องธารักษ�
63143025172 นายอิศราพงษ� เวฬุธนราชิน
63143025173 นายณัฐพนธ� มูลเพ็ญ
63143025174 นางอารยา พุฒสุข
63143025175 นางวิรชนณีย� จันทร�สว.าง
63143025176 นางสาวจีรนัย สงสุข
63143025177 นางสาวไอลดา อูOฮะ
63143025178 นายนัฐวุฒิ ซอนสุข
63143025179 นางสาวทิชารัตน� เกสรินทร�
63143025180 นางสาวจุฬาลักษณ� พรมรัตน�
63143025181 นายรณยุทธ เพ็ญรัตน�
63143025182 นายธนายุทธ นิยมอดุลย�
63143025183 นายขวัญแก9ว แสงสีดํา
63143025184 นางสาวกนกวรรณ ณ รินทร�
63143025185 นางสาวเกศราภรณ� ม่ังถาวรกิจ
63143025186 นายรักศักด์ิ รักษา
63143025187 นายวัชพล สามสี
63143025188 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เภา
63143025189 นางสาวสุดาทิพย� ศักดา
63143025190 นางสาวพิทยา ศรทอง
63143025191 นางสาวจันทิมา นบนอบ
63143025192 นางสุภาวดี พรมชาติ
63143025193 นายวรธันย� ม9วนสุธา
63143025194 นายชุติพนธ� จันทราพงศ�พันธ�
63143025195 นางสาวจิราภรณ� กุลดี
63143025196 นางสาวฮัสนี หะยีเลาะ
63143025197 นางสาวนพสรณ� ทองหนู
63143025198 นายศุภากร ศรีล้ํา
63143025199 นางสาวปริญญา กิตติพรรณราย
63143025200 นางสาวสุมณฑา ปลัดใหญ.
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63143025201 ว.าที่ร.ต.หญิงภัทราภรณ� กันแก9ว
63143025202 นายดุสิต นกแก9ว
63143025203 นางสาวเพ็ญนภา สงวนมิตร
63143025204 นางสาวกานต�ธิดา ช.วยน้ําทรัพย�
63143025205 นางสาวชิดชนก น้ําพ.วง
63143025206 นายวิชัย แสงประจงค�
63143025207 นางสาวปพิชญา ชูรัตน�
63143025208 นางสาวอทัยรัตน� คงร.วง
63143025209 นางสาวปนัดดา สุวรรณะ
63143025210 นางสาววิภาภรณ� บุญเมือง
63143025211 นางสาวณัฐสินี โอวาท
63143025212 นายภูมิพัฒน� พรหมศร
63143025213 นายนิธิกร อุทัยเวียนกุล
63143025214 นางสาวณัฐณิชา รักเมือง
63143025215 นางสาวกัลย�สุดา ศรีดี
63143025216 นางสาวอรพรรณ ศรัทธาธรรม
63143025217 นางสาวณัฏฐ�กชพร ลายพัฒน�
63143025218 นางสาวรัชฎาพร อยู.อําไพ
63143025219 นางสาวกมลวรรณ จันทรจนา
63143025220 นายอรุณ ชุมนุม
63143025221 นางสาวผกาทิพย� ประสพมิตร
63143025222 นางสาวจณิสตา ไทยเกิด
63143025223 นางสาวพิมพ�ปวีณ� แดงรักษ�
63143025224 นายสันติ เกาะแก9ว
63143025225 นางสาวนิรชา ปานเนียม
63143025226 นางสาวธัชพร นามโชติ
63143025227 นางสาวพจนีย� แกประโคน
63143025228 นางสาวญาสุมินทร� สร9อยทอง
63143025229 นางสาวภัสราวดี ชัยฤกษ�
63143025230 นางสาวเนตรทิพย� มกรพันธุ�
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63143025231 นางสาวผกาพันธุ� นาคหวัง
63143025232 นางสาวประภาพรรณ คงใหม.
63143025233 นางสาวสุปราณี สืบแสง
63143025234 นางสาวศิริขวัญ อินทรวิเศษ
63143025235 นางสาวณัฐฐินี วงค�แก9ว
63143025236 นางสาวชลลดา จรูญรักษ�
63143025237 นายพิษณุ สมใจ
63143025238 นางสาววราพร เกษแก9ว
63143025239 นางสาวอรวรรณ บุณยศักด์ิ
63143025240 นางสาวลลิตา ตะหมัง
63143025241 นางสาวชนัดดา เรืองฤทธ์ิ
63143025242 นางสุนีย� สายระย9า
63143025243 นางสาวอัจฉราวรรณ นิยม
63143025244 นายอนุกูล อักษรสม
63143025245 นางสาวพิชญา สงสมอ
63143025246 นางสาวขวัญนภา รัสมะโน
63143025247 นายก9องเกียรติ เกษกล9า
63143025248 นางสาวณัฐชนก เจริญ
63143025249 นางสาวนลิน บุญญานุพงศ�
63143025250 นายกฤตภาส สายช.วย
63143025251 นายทศพร สังข�ประภัสสร
63143025252 นางสาวดารารัตน� พรหมรัตน�
63143025253 นางกมลวรรณ ทองไทย
63143025254 นางสาวชาลิต9า มรรคาเขต
63143025255 นางสาวอัมพร ปานสุวรรณ
63143025256 นางสาวดวงฤดี พลรบ
63143025257 นางสาวสุพัตรา สุดรัก
63143025258 นางสาวธัญญาเรศ จินา
63143025259 นางสาวสาลินี พัฒนวงศ�
63143025260 นางสาวอริสรา เอี่ยมสถิตย�

หน9า 842 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาตรี

63143025261 นายกนต�ธร ศรีจันทร�
63143025262 นายนิธิพัฒน� หาญวัฒนกุล
63143025263 นางสาวเพ็ญธิดา เลิศไกร
63143025264 นางสาวอุมารินทร� บุญไกร
63143025265 นางสาวเกศินี ตาเจริญ
63143025266 นางสาวกมลลักษณ� วิบูลย�อาชา
63143025267 นางสาวชลัญพร คงชนะ
63143025268 นายอิทธิ โต>ะหมาด
63143025269 ว.าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ แก9วอํารัตน�
63143025270 นางสาวกานต�รวี สนิทมัจโร
63143025271 นางสาวเบญจวัลย� คุ9มหอยกัน
63143025272 นางสาวรุ.งฤดี รุ.งเรืองศรี
63143025273 นางสาวพรชิตา กาญจนกําเหนิด
63143025274 นางสาวณัฐภัครน� เกียรติฉวี
63143025275 ว.าที่ ร.ต.ศักรินทร� เทียมยม
63143025276 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสว.าง
63143025277 นางสาวชนากาญจน� สมาคม
63143025278 นางสาวจริยวดี นางนวล
63143025279 นายปNยะราษฎร� วิเชียร
63143025280 นางสาวปรีดาภรณ� กรดเต็ม
63143025281 นางสาวอัจจิมา อินทราปกรณ�
63143025282 นางสาวณัฐณิชา กีรติชีวิน
63143025283 นางสาวชิดชนก แสงจันทร�
63143025284 นางสาวกรกนก แซ.ต๋ัน
63143025285 นางสาวณัฐวดี รัตนเหมกุล
63143025286 นางสาวไปรมา วัลย�เครือ
63143025287 นายภวินท� ชลเกษม
63143025288 นางสาวสุจิตรา ไชยเดช
63143025289 นางสาวอมรรัตน� ดวงทอง
63143025290 นางสาวกชกร วิมลแก9ว
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63143025291 ว.าที่ ร.ต.ฤทธิชัย ประกอบวงค�
63143025292 นางสาวลัดดาวัล บุญศรี
63143025293 นางภัทรวดี สวนกูล
63143025294 นายจักรกฤษณ� ชูชาติ
63143025295 นางสาวนริศรา นะสุย
63143025296 นางสาวนันทนา พระจํานงค�
63143025297 นางสาวมิณฑิตา งามไตรไร
63143025298 นางสาวกัญญารัตน� ขวัญอ.อน
63143025299 นางสาวสุธาสิณี แก9วสองสี
63143025300 นายจักรี นกแก9ว
63143025301 นายฉัตรชัย สังข�คํา
63143025302 นางสาวสมหญิง ไฝเส9ง
63143025303 นางสาววรรณชนก ม.านสะอาด
63143025304 นางสาวมาลินี กาเร็ง
63143025305 นางสาวสาวิตรี ฤทธิคง
63143025306 นายโชคดี บางรัก
63143025307 นางสาวพิมพ�ชนก ชูขาว
63143025308 นางสาวอนงค�นาฎ ช.วยเต็ม
63143025309 นางสาวอรอนงค� ไฝจู
63143025310 นางสาวอาฟNวเรียม สะอุ
63143025311 นางสาวมิรันตี ศิริคุณ
63143025312 นายฐาปนพงศ� ศรีน9อย
63143025313 นางสาววชิราณีย� อุตส.าห�
63143025314 นางสาวสุดารัตน� สารดิษฐ
63143025315 นางทัศนีย� คีรีทอง
63143025316 นางสาวศิตา ถาวรศรี
63143025317 นางสาวอมรรัตน� บุญเดช
63143025318 นางสาวเบญจพร เรืองโรจน�
63143025319 นางสาวประภาพร ภู.ประเสริฐ
63143025320 นางสาวเกวรีย� นารักษ�
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63143025321 นางสาวเกศมณี พัฒนศรี
63143025322 นายศิขรินทร� ยศรุ.งเรือง
63143025323 นายธีรพล สาและ
63143025324 นางสาวชุติมา กาญจนา
63143025325 นางสาววรรณิภา ชนะเมือง
63143025326 นางสาวกนกอร ก่ิงทอง
63143025327 นางสาวอนุสรา ใจดี
63143025328 นางสาวรักชนก มุณีสว.าง
63143025329 นางสาวคุลิกา โรจนหัสดิน
63143025330 นางสาวณัฎฐ�นรี บุญทองแก9ว
63143025331 นายสรศักด์ิ ไม9แก9ว
63143025332 นางสาวผกามาศ แสงอรุณ
63143025333 นางสาวรอกีเย>าะ เจ>ะบู
63143025334 นายธวัชชัย ใจห9าว
63143025335 นางสาวอนุสรา นาคแปSน
63143025336 นางสาวชุติมณฑน� ต้ังรุ.งโรจน�ขจร
63143025337 นางสาวบุณณดา อนุตรเศรษฐ
63143025338 นางสาวจุฑาภรณ� กลิ่นม.วง
63143025339 นางสาวสุดารัตน� ทิมกลับ
63143025340 นางสาวธันยาภรณ� รักษาศิริ

จํานวน 25,340 ราย

หน9า 845 จาก 845                



เลขประจําตัวสอบ

63144000001 นางสาวสรัญญา ชูศักด์ิ

63144000002 นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ

63144000003 นางสาวกมลชนก แข็งมาก

63144000004 นางสาวลัดดาวัลย! เพชรศรี

63144000005 สิบเอกสิทธิพงษ! บุญทอง

63144000006 นางสาววราภรณ! วงศ!พิศาล

63144000007 นางสุพรรณี พรหมวิเศษ

63144000008 นางสาวสุภาวิดา พิพิธกุล

63144000009 นางสาวป1ยรัตน! เส็นยีหีม

63144000010 นางสาวฐานิดา สําแดง

63144000011 นางสาวนฤมล กัณหกุล

63144000012 นางสาวภัททิรา คงพัฒน!

63144000013 นางสาวพิลาลักษณ! โพธ์ิเพชร

63144000014 นางสาวพัชราภรณ! ขุนรัง

63144000015 นางทิพยสุดา จันทร!เก้ือ

63144000016 นางสาวสุพิชญ!มญชุ! ใจรังษี

63144000017 นางสาวศันสนีย! วงศ!ชนะ

63144000018 นางสาวลินธิดา พรหมอักษร

63144000019 นายชัยยุทธ! ศรีสุด

63144000020 นางสาวธนภรณ! โชติกวณิชย!

63144000021 นางสาวธญา ผลศิริ

63144000022 นางสาวนริสา ทองนุ<ม

63144000023 นางสาวสุทินีกรณ! โภชากรณ!

63144000024 นางสาวฆโนทัย จารุสิริรังษี

63144000025 ว<าที่ร?อยตรีหญิงกัญณรัศม์ิ กําชัย

63144000026 นายศิวกร ดําแจ<ม

63144000027 นางสาวฐิดารัตน! ชโลธร

63144000028 นางสาวนรรฐพร ซัง

63144000029 นางสาวบุษยา วงศ!วานิช

63144000030 นางสาวพิชชาพร ไชยบุตร

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

หน?า 1 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000031 นางสาวปรียา ศรีสุวรรณ

63144000032 นางสาวกิตติยา อรรถสงเคราะห!

63144000033 นางสาวกนกกาญจน! ใส<ใจดี

63144000034 นายศุภกร ชูส<งแสง

63144000035 นางสาวสุชาดา วงศ!อุทัย

63144000036 นายธีรยุทธ ศรีสงค!

63144000037 นายศราวุธ เทพรัตน!

63144000038 นางสาวกมลทิพย! นาคสงค!

63144000039 สิบตรีหญิงวรรณพร อนันตวงศ!

63144000040 นางสาวปริดา เพ็งประพันธ!

63144000041 นางสาวพรทิพย! คงภักดี

63144000042 นางวชิรญาณ! ปลอดภัย

63144000043 นายธนกร เหมะรักษ!

63144000044 นางสาวนีรนุช ชายชาติ

63144000045 นางสาวเนตรนภา ตะถา

63144000046 นายเอกลักษณ! พลจรัส

63144000047 นางสาวภิญญิกา ถ่ินระยะ

63144000048 นางสาวปวริศา สายบุญ

63144000049 นางสมญา ศิลปวิสุทธ์ิ

63144000050 นางสาวอนัญญา เพชรชําลิ

63144000051 นายกิตติ ภูมิภูถาวร

63144000052 นางสาวหงษ!ลดา ทองยอด

63144000053 นายธนวัฒน! รักษะโบDะ

63144000054 นายพิทยา หนูคงบัตร

63144000055 นายณัฐพงศ! บัวคง

63144000056 นายสงบ สะโตน

63144000057 นางสาวธนวรรณ คงขาว

63144000058 นางสาวพัฐชญาณ! แซ<โง?ว

63144000059 นางสาวชญาณ!นันท! โรจนเมธีสกุล

63144000060 นางสาวนิภาพร มณีโชติ

หน?า 2 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000061 นายพิรุฬท! โยงรัมย!

63144000062 นางสาวพัชรี ชุมแสงศรี

63144000063 นายวรรธนศักด์ิ สุขสง

63144000064 นายเฉลิมวัฒน! ชูเกลี้ยง

63144000065 นางสาวโสภิดา ทิพย!สวัสด์ิ

63144000066 นางสาวดลนภาวรรณ เรืองณรงค!

63144000067 นางอักษราภัค อุปลากรณ!

63144000068 นางสาวพรพนา สร?างเสริมพันธุ!

63144000069 นางสาวจุฬาลักษณ! จันทวงศ!

63144000070 นางอุไรวรรณ สุภาแดง

63144000071 นางสาวจตุพร อภิวันท!

63144000072 นางสาวเจษฎาพร จเรฤทธ์ิ

63144000073 นายศิระคุปต! ขนาน

63144000074 นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค!

63144000075 นายวสันต! สวนอุ<น

63144000076 นายปราโมทย! ศรีดํา

63144000077 นางสาวรุ<งทิพย! เพ็ชรสมาน

63144000078 นางสาวสิริวรางศ! มูลมงคล

63144000079 นางวรกมล เพชรน?อย

63144000080 นายพงศ!ศักด์ิ ชูปาน

63144000081 นางพุฒตาล สังขชาติ

63144000082 นางสาวชนกพร เกษแก?ว

63144000083 นายภูวนาท แก<นจันทร!

63144000084 นางสาวสุวิชญา ภู<ทับทิม

63144000085 นางสุธิดา ประมัยพิมพ!

63144000086 นายปุนภพ ปรมาธิกุล

63144000087 นางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล

63144000088 นายอาทิตย! พิกุลงาม

63144000089 นางสาววริศรา คิดใจเดียว

63144000090 นางสาวชนิตา พรหมคีรี

หน?า 3 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000091 นายศักยพงศ! โนภาศ

63144000092 นางสาวสุดารัตน! คงทวี

63144000093 นายพีระพัฒน! กังแฮ

63144000094 นายสิทธา จิตสามารถ

63144000095 นางสาวกนกวรรณ พรหมคุ?ม

63144000096 นางสาววราภรณ! ช<วงชุณห!ส<อง

63144000097 นางสาวกาญจนา นิยะกิจ

63144000098 นางสาวสารีรัตน! ไชยสอง

63144000099 นายวีระวุฒิ แนบเพชร

63144000100 นางสาวศิวพร กลับผดุง

63144000101 นางสาวศิริรัตน! จารุปกรณ!

63144000102 นายชัยกฤต นามจันทร!

63144000103 นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ!

63144000104 นางสาวอุไรวรรณ สังข!ชุม

63144000105 นางสาวนันทิกานต! ภู<กิตติพันธุ!

63144000106 นางวรุณี สุขยุภักด์ิ

63144000107 นางสาวธิดารัตน! ทองแผ<

63144000108 นายอรรคกานต! สนธิช<วย

63144000109 นายกรณ!ษิรสิทธ์ิ สุขขี

63144000110 นางสาวเพ็ญจันทร! แสงอาวุธ

63144000111 นางสาวนิตยา อินเก้ือ

63144000112 นายกีรติ กุลวานิชไชยนันท!

63144000113 นางสาวนงรัตน! บุญญานุพงศ!

63144000114 นางสาวฐิติพร คะตะโต

63144000115 นางสาวนฤมล หงษ!ทอง

63144000116 นางสาวนภารัตน! เกษตรสมบูรณ!

63144000117 นางสาวนภสร ดาบทอง

63144000118 นางสาวพิริยา ชนสุต

63144000119 นางสาวกนกอร เพชรเสน

63144000120 นางสาวรสริน ช<วยการ

หน?า 4 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000121 นางสาวณพัชญ!ปภา ทองตะกุก

63144000122 นายพิสุทธ์ิ เจริญสุข

63144000123 นางสาวจุฑามาศ คงทรัพย!

63144000124 นายณรงฤทธฺ! เKดชทิม

63144000125 นายจิตรพงษ! เจริญจิตร

63144000126 นายเกรียงศักด์ิ ดัชถุยาวัตร

63144000127 นางสาวเสาวลักษณ! ขาวแสง

63144000128 นายสิทธิชัย ชัยพัฒน!

63144000129 นางสาวภณิดา เนื่องชุมพร

63144000130 นางสาวสุวภัทร ไชยรักษ!

63144000131 นางสาวธนภรณ! ณ รังษี

63144000132 นางสาวพชรกมล สมทบ

63144000133 นางสาวพัชรา สังข!สุข

63144000134 นางสาวชนม!ธิดา สุขเมือง

63144000135 นายสรินทร! ทองอินทร!

63144000136 นางสาวภัทรดานันทน! บุญมี

63144000137 นางสาวพัทธ!ธีรา คงแก?ว

63144000138 นายอนุรักษ! เกษรสิทธ์ิ

63144000139 นางสาวธัญรัตน! ทัลวรรณ!

63144000140 นายณฐกร น้ํารอบ

63144000141 นางสาวป1ยาภรณ! ขอเจริญ

63144000142 นางสาวจอมขวัญ ชุมชาติ

63144000143 นางสาวรศนา ทวีทอง

63144000144 นายสมโชค ศรีเงินถม

63144000145 นางนิรมล ชูเชิด

63144000146 นางสุพัตรา ศรีแสงแก?ว

63144000147 นายศรัทธา เจDะสู

63144000148 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ

63144000149 นางสาวนัฐกานต! โตมร

63144000150 นางสาวป1ยาพร สวัสดิโกมล

หน?า 5 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000151 นายสันติภาพ แก?วกับเพชร

63144000152 นายอภิรัฐ ปานแปLน

63144000153 นางนารถระพี สาริพัฒน!

63144000154 นายธนาทัศน! นพคุณ

63144000155 นายอภิสิทธ์ิ แก?วหนู

63144000156 นางสาวสายทิพย! ทิพย!ปาน

63144000157 นางสาวณัฐกฤตา สร?อยเสม

63144000158 นางสาวศิริวรรณ พรหมฤทธ์ิ

63144000159 นายวรวุฒิ สุวรรณลอยล<อง

63144000160 นางสาวนาบีลา ยุมยวง

63144000161 นางสาวคนึงนิจ มณีแดง

63144000162 นางสาวฉัตรกนก พูลสมบัติ

63144000163 นางสาววนิดา เพ่ิมพูล

63144000164 นายวศิน สมบุตร

63144000165 นายสุทธิพงศ! มุสิกรัตน!

63144000166 นายสุทธิญา สีทับ

63144000167 ส.ต.อ.คณิต ไชยภูมิ

63144000168 นางฐิติมาศ อรชร

63144000169 นางสาวณัฐวรา รัดเกล?าโชติเสถีนร

63144000170 นางสาวพิยดา พันธ!อนุ

63144000171 นางชนัญชิดา เพชรมณี

63144000172 นางสาวพิมพ!ใจ ไกรศิลปO

63144000173 นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธ์ิ

63144000174 นางสาวป1ยมาศ ศรีสุข

63144000175 นางสาวจีรารัตน! โตพุนพิน

63144000176 นางสาวกมลพร สันตินธรกุล

63144000177 นางสาวฐิติมา คิดดี

63144000178 นางสาวจิณัฐตา ศรีสวัสด์ิ

63144000179 นางสาวป1ยมาศ ตุลยนิษกะ

63144000180 นายก?องศักด์ิ เข็มเพชร

หน?า 6 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สุราษฎร)ธานี

ระดับปริญญาโท

63144000181 นายวัชรพงศ! เหมทานนท!

63144000182 นางสาวพรทิพย! แสงศิลปO

63144000183 นางสาวจีรวรรณ หอมจันทร!

63144000184 นางสาวธารทิพย! โนภาศ

63144000185 นายอนุสรณ! ชนะภัย

63144000186 นางสาวณัฐฐินี บัวเนียม

63144000187 นางสาวสุดารัตน! นิลพัฒน!

63144000188 นางสาวจิตติมา วชิระศิริ

63144000189 นางสาวยินดี ณ สวาท

63144000190 นายกันติทัต โกมลเสนาะ

63144000191 นายณรงค!พัชร! ไชยสมบัติ

63144000192 นางสาวนันทภรณ! จามพัฒน!

63144000193 นางสาวเปรมศิริ คงเส?ง

63144000194 นางสาวเกศรินทร! ธงศรี

63144000195 นายพชรพล รักษ!แปLน

63144000196 นางสาวอรวรรณ จางวางสาย

63144000197 นายจักรพันธ! นิลพัฒน!

63144000198 นางสาวโสภิตา ศรีเกตุ

63144000199 นางสาวนิธินาถ วิทูวาณิช

63144000200 นางสาวจารินทร! สุวราช

63144000201 นางสาวสุนันทา เพชรมี

63144000202 นางระวิวรรณ ส?มเกลี้ยง

63144000203 นายพิทักษ! พรหมสนิท

63144000204 ว<าที่ ร.ต. หญิงจุรีย!รัตน! แทนสุวรรณ

63144000205 นายสราวุธ เขียนขาบ

63144000206 นางสาวดรุณี ทิพย!มาศ

63144000207 นางสาวจุฑารัตน! ยมนานนท!

63144000208 นางสาวพนิดา ศิริพฤฒิกุล

63144000209 นางสาวกมลพร ผ<อนผาสุข

63144000210 นางสาวศศิธร แซ<ฉิม
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63144000211 นายฉัตรชัย เพชรรักษ!

63144000212 นางสาวผกายวรรณ ศรีหมาด

63144000213 นางสาวญาณัจฉรา เดชะ

63144000214 นางสาวสุมาพร แสงเงิน

63144000215 นางสาวลักษณารีย! ธรรมศรี

63144000216 นางสาวพัชรี จํานงค!รัตน!

63144000217 นายสัญญา นวลละออง

63144000218 นางสาวปาณิศา ธรรมเสวตร

63144000219 นางสาวเสาวภาคย! ขนบธรรมกุล

63144000220 นายอณัฐวิทย! ชูกะนันท!

63144000221 นางสาวทัศนาภรณ! พุ<มพะเนิน

63144000222 นางสาวสนธิกานต! พุมดวง

63144000223 นายเดชาธร ปริปุญญพาสน!

63144000224 นายภัทระ วชิรานันตวัฒน!

63144000225 นายผนมกร มีเพียร

63144000226 นายยชญ!พศุตม! จุลกัลปO

63144000227 นางสาวสุทธิดา อินทรัตน!

63144000228 ว<าที่ ร.ต.ฐิติพงศ! ลิ่มสกุล

63144000229 นางสาวศศิธร แข็งมาก

63144000230 นางสาววริษฐา อธิคมานนท!

63144000231 นางสาวไข<มุก ใจเหล็ก

63144000232 นางสาวชลธิรา ตะวัน

63144000233 นางสาวศุภวรรณ บุณยะวันตัง

63144000234 นางสาวสุดาภรณ! จงจินดาเจริญ

63144000235 นายวิศรุต สุวรรณโณ

63144000236 นางสาวปทุมวรรณ เพชรชู

63144000237 นางสาวอัญชลี ธะสุข

63144000238 นางสาวทิฆัมพร ทิพย!รองพล

63144000239 นางสาวนฤมล ทองคง

63144000240 นางสาวเขมต!ณัสญ! หัตถพลาเมธ
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63144000241 นางสาวนวพร เอกจินดา

63144000242 นางสาวสิริรัตน! แก?วหีตนุ?ย

63144000243 นางสาววิมลรัตน! ทรัพย!เพ็ญภพ

63144000244 นางสาวมูรณี เหมแก?ว

63144000245 นางสาวธันยพร ชาวกําพร?า

63144000246 นายธีรพงษ! แก?วประเสริฐ

63144000247 นางสาวระพิพรรณ สุขสวัสด์ิ

63144000248 นางสาววรรณวิษา ชูแดง

63144000249 นายณฐพล คล?ายทอง

63144000250 นางสาวจันทร!ทิพย! เที่ยงธรรม

63144000251 นางสาวภัทรพร ศรีวราพันธุ!

63144000252 นางสุชัญญา เหนือเมฆ

63144000253 นางสาวอภิชญา นุกูลรัตน!

63144000254 นางสาวกอรีอะ บิลหลี

63144000255 นายทองคํา ผาสุวรรณ

63144000256 นางสาวสินีนาฏ พลวิชัย

63144000257 นางสาวภรณ!ณภัส สิทธิกูล

63144000258 นางสาวดวงกมล แสงธีรกิจ

63144000259 นางสาวนัสวัล บุญวงศ!

63144000260 นายวิทูร  <นุ<นนาแซง

63144000261 นางสาวสุวิมล ผ<องภักดี

63144000262 นายไรน<าน แดงหนํา

63144000263 นายสรวิชญ! หมัดหลี

63144000264 นางสาวสุนัตดา แดงหย?ง

63144000265 นายทรงวุฒิ เพชรเจริญ

63144000266 นางสาวศิโสภา สุวรรณภูมิ

63144000267 นายอันวาร! ราชาวนา

63144000268 นางสาวนภาพร เทพรักษา

63144000269 นายศานิต แก?วเสถียร

63144000270 นางสาวศิริพร นาคพันธ!
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63144000271 นายพิชัย ชูกลิ่น

63144000272 นางสาววิลาวัลย! รัตนา

63144000273 นางสาววิภาวี คามวุฒิ

63144000274 นายอธิวัฒน! เพชรอาภรณ!

63144000275 นายธีรเดช ทองเรือง

63144000276 นางสาวเสาวภาคย! วุฒิ

63144000277 นายศุภชัย เมืองรักษ!

63144000278 นางสาวกุลลภัส สกลเศรษฐ

63144000279 นางสาวพิชญะ สุวารักษ!

63144000280 นางสาวอัศนีย! พรหมขุมทอง

63144000281 นางวราภรณ! โสภณรัตน!

63144000282 นายณภัทร อินทะมณี

63144000283 นางสาวผกาวรรณ ส<งแสงแก?ว

63144000284 นางสาวชื่นกมล อาจหาญ

63144000285 นางสาวรธัป โก?สกุล

63144000286 นางสาวสุภิญญา ชูใจ

63144000287 ว<าที่ร?อยเอกวิสูตร ดิษฐ!แสวง

63144000288 นายกรีฑา คงพบัคฆ!

63144000289 นางสาวนิยตา รักษะโบDะ

63144000290 นางสาวพรณพรรษ หนูดี

63144000291 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ!

63144000292 นางสาวสุภาภรณ! พรหมเมือง

63144000293 นายศุภกิจ วงษ!เจริญผล

63144000294 นางสาวสุนีพร แก?วเรือง

63144000295 นายพิพัฒน! เซ<งปุLน

63144000296 นางปรีดาวรรณ รักษ!แก?ว

63144000297 นางสาวปุญญิกา แก?วสม

63144000298 นางสาวศิมาภรณ! สิทธิชัย

63144000299 นางสาวณัฐธิยา ณ นคร

63144000300 นางโสวภา สอนลิลา
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63144000301 นายอัครพงศ! นวลมี

63144000302 นางสาวชุติมา แสงมณี

63144000303 นางสาวอัญญรักษ! เรืองทิพย!

63144000304 นางสาวสุมิตรตรา จําปา

63144000305 นายกันต!ธีร! สิริเวชพันธุ

63144000306 นางสาวสิริกานต! ภู<กิตติพันธุ!

63144000307 นางสาวฐานิดา โพธ์ิคีรี

63144000308 นางสาวทิพวัลย! เพชรผ<อง

63144000309 นางสาวลัดดาวัลย! เพ็ญศรี

63144000310 นางสาวฝนทิพย! หนูอุดม

63144000311 นางสาวพรรณฑิภา เล<าสัม

63144000312 นางสาวอมริษา พุฒเล็ก

63144000313 นายป1ยะวัฒน! สุขอนันต!

63144000314 นายปRญญาพล วรรณคีรี

63144000315 นางสาวมาริษา ชาญณรงค!

63144000316 นางสาวอรัชพร แจ<มแจ?ง

63144000317 ด.ต.เดชณรงค! ทองจันทร!

63144000318 ว<าที่ ร.ต.วุฒิศักด์ิ รัตนสุภา

63144000319 นางสาวกิตติกุล จันทร!อินทร!

63144000320 นางสาวบุญญาภา บุญศิริโยธิน

63144000321 นางสาวภิญญาพัชญ! จิตรนุ<ม

63144000322 นายสุรวิทย! แสงอริยนันท!

63144000323 ว<าที่ ร.ต.หญิงอรุณี ศรจันทร!

63144000324 นางณัชวีร!ญา ปรีชานันทศักด์ิ

63144000325 นางสาวสินจัย เพชรรัตน!

63144000326 นางสาวเสาวนีย! ศรีเทพ

63144000327 นายธีรวัฒน! บุญวรรณ

63144000328 นางนิภาพร วงศ!คําหาญ

63144000329 นางสาวสายทิพย! แซ<แง<

63144000330 นางสาวกัญญณัช ยอดแก?ว
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63144000331 นางสาวอภันตรี แสงอาวุธ

63144000332 นางสาวธิมาภรณ! ซ่ือตรง

63144000333 นางสาวจตุพร ปานทอง

63144000334 นายธนบดี บุหลันศรีชาติ

63144000335 นางสาวหทัยทิพย! สัจจาวงศ!วาณิชย!

63144000336 นายอัษฎายุธ หาญช?าง

63144000337 นางสาวพัชรินทร! จินกระวี

63144000338 นางสาวเทพศิริรัตน! นิตยโชติ

63144000339 นายธรรมรัตน! หนูนคง

63144000340 นายอรรถชัย มีเพียร

63144000341 นางสาววรารัตน! อโณทัย

63144000342 นางสาวภิรมยา แอสนั่น

63144000343 นางสาวบุญรัตน! บุญรักษ!

63144000344 ว<าที่ร?อยตรีหัสชัย หนูศักด์ิ

63144000345 นางสาวอําไพ เดชรักษา

63144000346 นายวิษณุ ทิวแพ

63144000347 นางสาวรินทร!ลภัส วุฒิปรีชาสิทธ์ิ

63144000348 นางสาวชฎานุช สุดคิด

63144000349 นางอณัญญา เกตุแก?ว

63144000350 นางสาวนริศรา ศรีสุข

63144000351 นางสาวพิลาศลักษณ! วิชัยดิษฐ

63144000352 นางสาวอาภาวรรณ ทองมา

63144000353 นางวรรณวิภา ทวิชศรี

จํานวน 353 ราย
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